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Alteração 137
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
relativo aos prestadores europeus de 
serviços de financiamento colaborativo às 
empresas (ECSP) (Texto relevante para 
efeitos do EEE)

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
relativo aos prestadores europeus de 
serviços de financiamento às empresas 
através de plataformas (Texto relevante 
para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 138
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O financiamento colaborativo 
constitui cada vez mais uma forma de 
financiamento alternativo para as pequenas 
e médias empresas (PME) na sua fase 
inicial de crescimento, que assenta 
normalmente em pequenos investimentos. 
O financiamento colaborativo constitui 
um novo modelo de intermediação em que 
um prestador de serviços de financiamento 
colaborativo interage com os seus clientes 
através de uma plataforma digital sem 
assumir o próprio risco, a fim de juntar 
potenciais investidores com empresas que 
procuram financiamento, 
independentemente do facto de esse 
financiamento resultar em contratos de 
empréstimo, participações no capital ou 
outras participações baseadas em valores 
mobiliários. É, portanto, conveniente 
incluir no âmbito de aplicação do presente 

(1) O empréstimo e o investimento 
entre particulares através de plataformas 
em linha constituem cada vez mais formas
de financiamento alternativo para as 
pequenas e médias empresas (PME) na sua 
fase inicial de crescimento, que assenta 
normalmente em pequenos investimentos. 
Assim, as plataformas em linha para o 
financiamento coletivo baseado no crédito 
ou em capital próprio constituem novos 
modelos de intermediação em que um 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo interage com os seus clientes 
através de uma plataforma digital sem 
assumir o próprio risco, a fim de juntar 
potenciais investidores com empresas que 
procuram financiamento, 
independentemente do facto de esse 
financiamento resultar em contratos de 
empréstimo, participações no capital ou 
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regulamento, tanto o financiamento
colaborativo baseado no crédito como o 
financiamento colaborativo baseado em 
investimento, uma vez que são 
alternativas comparáveis de 
financiamento das empresas.

outras participações baseadas em valores 
mobiliários. O âmbito de aplicação do 
presente regulamento inclui, por 
conseguinte, tanto o financiamento 
colaborativo baseado no crédito como o 
financiamento colaborativo baseado em 
capital próprio para as empresas. Não 
inclui, contudo, campanhas de 
financiamento colaborativo baseadas 
exclusivamente em doações e prémios não 
financeiros.

Or. en

Alteração 139
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O financiamento colaborativo 
constitui cada vez mais uma forma de 
financiamento alternativo para as pequenas 
e médias empresas (PME) na sua fase 
inicial de crescimento, que assenta 
normalmente em pequenos investimentos. 
O financiamento colaborativo constitui um
novo modelo de intermediação em que um 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo interage com os seus clientes 
através de uma plataforma digital sem 
assumir o próprio risco, a fim de juntar 
potenciais investidores com empresas que 
procuram financiamento, 
independentemente do facto de esse 
financiamento resultar em contratos de 
empréstimo, participações no capital ou 
outras participações baseadas em valores 
mobiliários. É, portanto, conveniente 
incluir no âmbito de aplicação do presente 
regulamento, tanto o financiamento 
colaborativo baseado no crédito como o 
financiamento colaborativo baseado em 
investimento, uma vez que são alternativas 
comparáveis de financiamento das 

(1) O financiamento colaborativo é
uma forma de financiamento empresarial
alternativo para as empresas em fase de 
arranque e para as pequenas e médias 
empresas (PME) na sua fase inicial de 
crescimento. O financiamento colaborativo 
constitui um modelo cada vez mais 
importante de intermediação, bem como 
uma nova categoria de ativos em que um 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo interage com os seus clientes 
através de uma plataforma digital sem 
assumir o próprio risco, a fim de juntar 
potenciais investidores com empresas que 
procuram financiamento, 
independentemente do facto de esse 
financiamento resultar em contratos de 
empréstimo, participações no capital ou 
outras participações baseadas em valores 
mobiliários. É, portanto, conveniente 
incluir no âmbito de aplicação do presente 
regulamento, tanto o financiamento 
colaborativo baseado no crédito como o 
financiamento colaborativo baseado em 
investimento, uma vez que são alternativas 
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empresas. comparáveis de financiamento das 
empresas.

Or. en

Alteração 140
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A obtenção de financiamento 
constitui um desafio para as pequenas 
empresas e as empresas emergentes, em 
especial quando passam da fase de 
arranque para uma fase de expansão. O 
financiamento colaborativo pode contribuir 
para proporcionar a essas empresas acesso 
ao financiamento e, assim, para completar 
a União dos Mercados de Capitais (UMC). 
A falta de acesso ao financiamento 
constitui um problema para as empresas 
em causa, mesmo nos Estados-Membros 
em que o acesso ao crédito bancário se 
manteve estável durante a crise 
financeira. O financiamento colaborativo 
tornou-se uma prática estabelecida de 
financiamento de um projeto ou de uma 
empresa, geralmente adotada por um 
grande número de pessoas ou 
organizações, através de plataformas em 
linha em que os cidadãos, as organizações 
e as empresas, incluindo as empresas em 
fase de arranque, obtêm montantes 
relativamente reduzidos.

(2) A obtenção de financiamento 
constitui um desafio para as pequenas 
empresas e as empresas emergentes, em 
especial quando passam da fase de 
arranque para uma fase de expansão, 
nomeadamente nos setores tecnológicos 
inovadores. O financiamento colaborativo 
pode contribuir para proporcionar a essas 
empresas acesso ao financiamento e, assim, 
para completar a União dos Mercados de 
Capitais (UMC). A falta de acesso ao 
financiamento empresarial constitui um 
problema para as empresas em causa nos 
Estados-Membros em que as indústrias de 
capitais próprios e de capital de risco são 
frágeis. Representa também um problema 
nos casos em que as instituições 
tradicionais de intermediação financeira, 
como os bancos, funcionam de forma 
eficiente. O financiamento colaborativo 
tornou-se uma prática estabelecida de 
financiamento de um projeto ou de uma 
empresa, geralmente adotada por um 
grande número de pessoas ou 
organizações, através de plataformas em
linha em que os cidadãos, as organizações 
e as empresas, incluindo as empresas em 
fase de arranque, obtêm montantes 
relativamente reduzidos.

Or. en
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Alteração 141
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A obtenção de financiamento 
constitui um desafio para as pequenas 
empresas e as empresas emergentes, em 
especial quando passam da fase de 
arranque para uma fase de expansão. O 
financiamento colaborativo pode contribuir 
para proporcionar a essas empresas acesso 
ao financiamento e, assim, para completar 
a União dos Mercados de Capitais (UMC). 
A falta de acesso ao financiamento 
constitui um problema para as empresas 
em causa, mesmo nos Estados-Membros 
em que o acesso ao crédito bancário se 
manteve estável durante a crise financeira 
O financiamento colaborativo tornou-se 
uma prática estabelecida de financiamento 
de um projeto ou de uma empresa, 
geralmente adotada por um grande número 
de pessoas ou organizações, através de 
plataformas em linha em que os cidadãos, 
as organizações e as empresas, incluindo as 
empresas em fase de arranque, obtêm
montantes relativamente reduzidos.

(2) A obtenção de financiamento 
constitui um desafio para as pequenas 
empresas e as empresas emergentes, em 
especial quando passam da fase de 
arranque para uma fase de expansão. O 
financiamento colaborativo pode contribuir 
para proporcionar a essas empresas acesso 
ao financiamento e, assim, para completar 
a União dos Mercados de Capitais (UMC). 
A falta de acesso ao financiamento 
constitui um problema para as empresas 
em causa, mesmo nos Estados-Membros 
em que o acesso ao crédito bancário se 
manteve estável durante a crise financeira 
O financiamento colaborativo tornou-se 
uma prática estabelecida de financiamento 
de um projeto ou de uma empresa, 
geralmente adotada por um grande número 
de pessoas ou organizações, através de 
plataformas em linha em que os cidadãos, 
as organizações e as empresas, incluindo as 
empresas em fase de arranque, obtêm 
montantes relativamente reduzidos. No 
contexto da UMC e do desenvolvimento 
de financiamentos alternativos, a 
Comissão poderia avaliar a necessidade 
de propor um quadro legislativo europeu 
distinto para as ofertas iniciais de moeda, 
tendo em conta o desenvolvimento desta 
prática nos Estados-Membros, mas 
também a nível internacional.

Or. fr

Alteração 142
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A prestação de serviços de 
financiamento colaborativo depende 
geralmente de três tipos de intervenientes: 
o promotor do projeto, que apresenta uma 
proposta do projeto a financiar; os 
investidores, que financiam o projeto 
proposto, em geral mediante um 
investimento reduzido; e uma organização 
de intermediação sob a forma de um 
prestador de serviços que reúne os 
promotores dos projetos e os investidores 
através de uma plataforma em linha.

(3) A prestação de serviços de 
financiamento colaborativo depende 
geralmente de três tipos de intervenientes: 
o empresário, que apresenta uma proposta 
do projeto a financiar; os investidores, que 
financiam o projeto proposto, em geral 
mediante um investimento reduzido; e uma 
organização de intermediação sob a forma 
de um prestador de serviços que reúne os 
empresários e os investidores ou os 
mutuantes através de uma plataforma em 
linha.

Or. en

Alteração 143
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A prestação de serviços de 
financiamento colaborativo depende 
geralmente de três tipos de intervenientes:
o promotor do projeto, que apresenta uma 
proposta do projeto a financiar; os 
investidores, que financiam o projeto 
proposto, em geral mediante um 
investimento reduzido; e uma organização 
de intermediação sob a forma de um 
prestador de serviços que reúne os 
promotores dos projetos e os investidores 
através de uma plataforma em linha.

(3) A prestação de serviços de 
financiamento colaborativo depende 
geralmente de três tipos de intervenientes: 
o promotor do projeto, que apresenta uma 
proposta do projeto a financiar; os 
investidores, que financiam o projeto 
proposto, em geral mediante um 
investimento ou empréstimo reduzido; e 
uma organização de intermediação sob a 
forma de um prestador de serviços que 
reúne os promotores dos projetos e os 
investidores através de uma plataforma em 
linha.

Or. en

Alteração 144
Eva Kaili
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para além de proporcionar uma 
fonte alternativa de financiamento, 
incluindo capital de risco, o financiamento 
colaborativo pode oferecer outros 
benefícios às empresas. Pode proporcionar 
ao promotor do projeto uma validação da 
ideia e do conceito, permitir o acesso a um 
grande número de pessoas que podem ser 
uma fonte útil de informações e 
conhecimentos para o empresário, e 
constituir um instrumento de 
comercialização, se a campanha de 
financiamento colaborativo for bem 
sucedida.

(4) Para além de proporcionar uma 
fonte alternativa de financiamento, 
incluindo capital de risco, o financiamento 
colaborativo pode oferecer outros 
benefícios às empresas. Pode proporcionar
à empresa ou ao projeto uma validação da 
ideia e do conceito, permitir o acesso a um 
grande número de pessoas que podem ser 
uma fonte útil de informações e 
conhecimentos para o empresário, e 
constituir um instrumento de 
comercialização, se a campanha de 
financiamento colaborativo for bem 
sucedida.

Or. en

Alteração 145
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Alguns Estados-Membros já 
introduziram regimes nacionais específicos 
em matéria de financiamento colaborativo. 
Esses regimes são adaptados às 
características e às necessidades dos 
mercados locais e dos investidores, pelo 
que as regras nacionais existentes divergem 
no que se refere às condições de 
funcionamento das plataformas de 
financiamento colaborativo, ao âmbito das 
atividades permitidas e aos requisitos de 
licenciamento.

(5) Alguns Estados-Membros já 
introduziram regimes nacionais específicos 
em matéria de financiamento colaborativo. 
Esses regimes são adaptados às 
características e às necessidades dos 
mercados locais e dos investidores, pelo 
que as regras nacionais existentes divergem 
no que se refere às condições de 
funcionamento das plataformas de 
financiamento colaborativo, ao âmbito das 
atividades permitidas e aos requisitos de 
licenciamento. Assim, é necessária uma 
abordagem harmonizada para garantir a 
igualdade de condições de concorrência e 
a eficiência económica no âmbito da 
UMC.



AM\1162839PT.docx 9/108 PE627.793v01-00

PT

Or. en

Alteração 146
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As diferenças entre as regras 
nacionais existentes são suscetíveis de 
impedir a prestação de serviços de 
financiamento colaborativo transfronteiras, 
tendo, portanto, um efeito direto no 
funcionamento do mercado interno para 
esses serviços. Em especial, o facto de o 
quadro jurídico estar fragmentado pelas 
fronteiras nacionais cria custos de 
conformidade jurídica significativos para 
os investidores não profissionais que 
frequentemente se deparam com 
dificuldades, desproporcionadas em 
relação à dimensão do seu investimento, 
para determinarem as regras aplicáveis aos 
serviços de financiamento colaborativo 
transfronteiras. Por conseguinte, esses 
investidores são frequentemente 
desencorajados de investir transfronteiras 
através de plataformas de financiamento 
colaborativo. Pelas mesmas razões, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo que operam as plataformas em 
causa são dissuadidos de oferecer os seus 
serviços num Estado-Membro diferente 
daquele em que se encontram 
estabelecidos. Em consequência, as 
atividades de financiamento colaborativo 
permaneceram em larga medida, até agora, 
confinadas ao nível nacional, em 
detrimento de um mercado de 
financiamento colaborativo em toda a 
União, privando assim as empresas do 
acesso aos serviços de financiamento 
colaborativo.

(6) As diferenças entre as regras 
nacionais existentes são suscetíveis de 
impedir a prestação de serviços de 
financiamento colaborativo transfronteiras, 
tendo, portanto, um efeito direto no 
funcionamento do mercado interno para 
esses serviços. Em especial, o facto de o 
quadro jurídico estar fragmentado pelas 
fronteiras nacionais cria custos de 
conformidade jurídica significativos para 
os investidores não profissionais que 
frequentemente se deparam com 
dificuldades, desproporcionadas em 
relação à dimensão do seu investimento, 
para determinarem as regras aplicáveis aos 
serviços de financiamento colaborativo 
transfronteiras. Por conseguinte, esses 
investidores são frequentemente 
desencorajados de investir transfronteiras 
através de plataformas de financiamento 
colaborativo. Pelas mesmas razões, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo que operam as plataformas em 
causa são dissuadidos de oferecer os seus 
serviços num Estado-Membro diferente 
daquele em que se encontram 
estabelecidos. Em consequência, as 
atividades de financiamento colaborativo 
permaneceram em larga medida, até agora, 
confinadas ao nível nacional, em 
detrimento de um mercado de 
financiamento colaborativo em toda a 
União, privando assim as empresas do 
acesso aos serviços de financiamento 
colaborativo, especialmente nos casos em 
que uma empresa está estabelecida em 
Estados-Membros que não têm acesso a 
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um número suficiente de colaboradores 
devido a uma população relativamente 
reduzida.

Or. en

Alteração 147
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de promover as atividades de
financiamento colaborativo transfronteiras 
e de facilitar o exercício da liberdade de 
prestar e utilizar serviços de financiamento 
colaborativo no mercado interno do 
financiamento colaborativo, é necessário 
remover os atuais obstáculos ao bom 
funcionamento do mercado interno de 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo. O estabelecimento de um 
conjunto único de regras em matéria de 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo, que ofereça aos prestadores 
desses serviços a possibilidade de 
solicitarem uma autorização única para 
exercer a sua atividade em toda a União ao 
abrigo das mesmas regras, constitui o 
primeiro passo para promover as atividades 
de financiamento colaborativo 
transfronteiras e, consequentemente, 
melhorar o funcionamento do Mercado 
Único.

(7) A fim de promover as atividades de 
financiamento colaborativo transfronteiras 
e de facilitar o exercício da liberdade de 
prestar e utilizar serviços de financiamento 
colaborativo no mercado interno do 
financiamento colaborativo, é necessário 
remover os atuais obstáculos ao bom 
funcionamento do mercado interno de 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo. O estabelecimento de um 
conjunto único de regras harmonizadas e 
mutuamente reconhecidas em matéria de 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo, que ofereça aos prestadores 
desses serviços a possibilidade de 
solicitarem uma autorização única para 
exercer a sua atividade em toda a União ao 
abrigo das mesmas regras, constitui o 
primeiro passo para promover as atividades
de financiamento colaborativo 
transfronteiras e, consequentemente, 
melhorar o funcionamento do Mercado 
Único.

Or. en

Alteração 148
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) No que se refere ao financiamento 
colaborativo baseado em investimento, a 
negociabilidade dos títulos é uma 
salvaguarda importante para que os 
investidores possam libertar-se dos seus 
investimentos, na medida em que lhes 
confere a possibilidade jurídica de ceder as 
suas participações nos mercados de 
capitais. Por conseguinte, o presente 
regulamento apenas abrange e permite os 
serviços de financiamento colaborativo 
baseado em investimento associado a 
valores mobiliários. Contudo, os 
instrumentos financeiros que não sejam 
valores mobiliários devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, uma vez que comportam 
riscos para os investidores que não podem 
ser devidamente geridos no âmbito deste 
quadro jurídico.

(11) No que se refere ao financiamento 
colaborativo baseado em investimento, a 
negociabilidade dos títulos é uma 
salvaguarda importante para que os 
investidores possam libertar-se dos seus 
investimentos, na medida em que lhes 
confere a possibilidade jurídica de ceder as 
suas participações nos mercados de 
capitais. Por conseguinte, o presente 
regulamento apenas abrange e permite os 
serviços de financiamento colaborativo 
baseado em investimento associado a 
valores mobiliários, incluindo certos tipos 
de eventos de financiamento colaborativo 
que produzem fichas, e exclui os 
instrumentos financeiros que comportam 
riscos para os investidores não 
profissionais.

Or. en

Alteração 149
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os eventos de financiamento 
colaborativo que produzem fichas, 
também conhecidos como Ofertas Iniciais 
de Moeda (ICO) constituem uma forma 
inovadora de financiamento para as 
empresas. As fichas são emitidas por 
empresas para fins de obtenção de fundos 
e os compradores, ao adquirirem as 
fichas, adquirem direitos de propriedade 
sobre a empresa emissora (fichas-capital
próprio) ou direitos sobre futuros fluxos 
de caixa da empresa emissora (fichas-
obrigações).



PE627.793v01-00 12/108 AM\1162839PT.docx

PT

Or. en

Alteração 150
Jakob von Weizsäcker

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No que se refere às Ofertas 
Iniciais de Moeda (ICO), as 
características deste instrumento diferem 
consideravelmente do financiamento 
colaborativo previsto no presente 
regulamento. As ICO não recorrem 
habitualmente a intermediários, como as 
plataformas de financiamento 
colaborativo e, com frequência, angariam 
fundos superiores a 1 000 000 EUR. A 
inclusão das ICO no presente 
regulamento não resolveria os problemas 
relacionados com as ICO de um modo 
geral.

Or. en

Alteração 151
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) As ICO podem gerar riscos 
substanciais de mercado, fraude e 
segurança cibernética para os 
investidores, razão pela qual os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo que pretendam oferecer uma 
oferta inicial de moeda através da sua 
plataforma devem cumprir requisitos 
adicionais específicos ao abrigo do 
presente regulamento. As ICO que não 
utilizam uma contraparte não são 
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abrangidas pelo âmbito de aplicação
destes requisitos.

Or. en

Alteração 152
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta os riscos 
associados aos investimentos no âmbito do 
financiamento colaborativo, é conveniente, 
no interesse da proteção eficaz dos 
investidores, impor um limiar para o valor 
máximo de cada oferta de financiamento 
colaborativo. O referido limiar deve ser 
fixado em 1 000 000 EUR, uma vez que 
corresponde ao limiar fixado no
Regulamento (UE) 2017/1129 do 
Parlamento Europeu e do Conselho9, 
acima do qual é obrigatória a elaboração 
e aprovação de um prospeto.

(12) Tendo em conta os riscos 
associados aos investimentos no âmbito do 
financiamento colaborativo, é conveniente, 
no interesse da proteção eficaz dos 
investidores e da criação de um 
mecanismo de disciplina do mercado, 
impor um limiar para o valor máximo de 
cada oferta de financiamento colaborativo. 
O referido limiar deve ser fixado em 
8 000 000 EUR, o limiar máximo até ao 
qual os Estados-Membros podem isentar 
ofertas públicas de valores mobiliários da 
obrigação de publicar um prospeto nos 
termos do artigo 3.º do Regulamento (UE) 
2017/1129 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9. Este limiar é igualmente 
aplicável no caso dos eventos de 
financiamento colaborativo que produzem 
fichas.

_________________ _________________
9 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de 
valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 
negociação num mercado regulamentado, e que 
revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

9 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de 
valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 
negociação num mercado regulamentado, e que 
revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

Or. en

Alteração 153
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta os riscos 
associados aos investimentos no âmbito do 
financiamento colaborativo, é conveniente, 
no interesse da proteção eficaz dos 
investidores, impor um limiar para o valor 
máximo de cada oferta de financiamento 
colaborativo. O referido limiar deve ser 
fixado em 1 000 000 EUR, uma vez que 
corresponde ao limiar fixado no 
Regulamento (UE) 2017/1129 do 
Parlamento Europeu e do Conselho9, acima 
do qual é obrigatória a elaboração e 
aprovação de um prospeto.

(12) Tendo em conta os riscos 
associados aos investimentos no âmbito do 
financiamento colaborativo, é conveniente, 
no interesse da proteção eficaz dos 
investidores, impor um limiar para o valor 
máximo de cada oferta de financiamento 
colaborativo. O referido limiar deve ser 
fixado em 8 000 000 EUR, uma vez que 
corresponde ao limiar fixado no 
Regulamento (UE) 2017/1129 do 
Parlamento Europeu e do Conselho9, acima 
do qual é obrigatória a elaboração e 
aprovação de um prospeto. O presente 
regulamento define o conteúdo de um 
documento que apresenta informações 
fundamentais sobre investimento e que 
deve ser fornecido aos potenciais 
investidores para cada oferta de 
financiamento colaborativo. Uma vez que 
este documento que contém informações 
fundamentais sobre investimento está 
concebido para ser adaptado às 
características específicas da oferta de 
financiamento colaborativo e às 
necessidades de informação dos 
investidores, deve substituir o prospeto 
exigido pelo Regulamento (UE) 
2017/1129 para a oferta de valores 
mobiliários ao público. Por conseguinte, é 
adequado excluir do âmbito de aplicação 
do Regulamento (UE) 2017/1129 as 
ofertas de financiamento colaborativo ao 
abrigo do presente regulamento. O 
Regulamento (UE) n.º 2017/1129 deve ser 
alterado em conformidade.

_________________ _________________
9 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de 
valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 
negociação num mercado regulamentado, e que 
revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

9 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de 
valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 
negociação num mercado regulamentado, e que 
revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).
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Or. fr

Justificação

A presente alteração do considerando 12 visa excluir as ofertas de financiamento 
colaborativo inferiores a 8 milhões de EUR da obrigação de fornecer um prospeto. Em vez 
disso será fornecido um documento com informações. 

Alteração 154
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta os riscos 
associados aos investimentos no âmbito do 
financiamento colaborativo, é conveniente, 
no interesse da proteção eficaz dos 
investidores, impor um limiar para o valor 
máximo de cada oferta de financiamento 
colaborativo. O referido limiar deve ser 
fixado em 1 000 000 EUR, uma vez que 
corresponde ao limiar fixado no 
Regulamento (UE) 2017/1129 do 
Parlamento Europeu e do Conselho9, acima 
do qual é obrigatória a elaboração e 
aprovação de um prospeto.

(12) Tendo em conta os riscos 
associados aos investimentos no âmbito do 
financiamento colaborativo, é conveniente, 
no interesse da proteção eficaz dos 
investidores, impor um limiar para o valor 
máximo de cada oferta de financiamento 
colaborativo. O referido limiar deve ser 
fixado em 8 000 000 EUR, uma vez que 
corresponde ao limiar fixado no 
Regulamento (UE) 2017/1129 do 
Parlamento Europeu e do Conselho9, acima 
do qual é obrigatória a elaboração e 
aprovação de um prospeto.

_________________ _________________
9 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de 
valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 
negociação num mercado regulamentado, e que 
revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

9 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de 
valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 
negociação num mercado regulamentado, e que 
revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

Or. en

Alteração 155
Marco Valli

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta os riscos 
associados aos investimentos no âmbito do 
financiamento colaborativo, é conveniente, 
no interesse da proteção eficaz dos 
investidores, impor um limiar para o valor 
máximo de cada oferta de financiamento 
colaborativo. O referido limiar deve ser 
fixado em 1 000 000 EUR, uma vez que 
corresponde ao limiar fixado no 
Regulamento (UE) 2017/1129 do 
Parlamento Europeu e do Conselho9, acima 
do qual é obrigatória a elaboração e 
aprovação de um prospeto.

(12) Tendo em conta os riscos 
associados aos investimentos no âmbito do 
financiamento colaborativo, é conveniente, 
no interesse da proteção eficaz dos 
investidores, impor um limiar para o valor 
máximo de cada oferta de financiamento 
colaborativo. O referido limiar deve ser 
fixado em 8 000 000 EUR, o limiar 
máximo fixado no Regulamento (UE) 
2017/1129 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9, acima do qual é obrigatória a 
elaboração e aprovação de um prospeto.

_________________ _________________
9 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de 
valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 
negociação num mercado regulamentado, e que 
revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

9 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de 
valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 
negociação num mercado regulamentado, e que 
revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

Or. en

Alteração 156
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de garantir que o 
financiamento colaborativo não implique 
grandes riscos financeiros para os 
investidores não profissionais, devem ser 
aplicados limiares máximos no caso dos 
investidores não profissionais, como 
4 000 EUR por projeto de empresa e 
12 000 EUR por ano.

Or. en



AM\1162839PT.docx 17/108 PE627.793v01-00

PT

Alteração 157
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) A fim de garantir a confiança do 
público nas plataformas de financiamento 
colaborativo e permitir o crescimento 
sustentável dos investimentos 
colaborativos, é fundamental que as 
plataformas detenham níveis adequados 
de fundos próprios regulamentares. Para 
assegurar condições equitativas na UE e 
evitar a arbitragem regulamentar, é 
necessário um montante de 60 000 EUR 
de capital mínimo partilhado pelas 
plataformas de financiamento 
colaborativo a fim de obter uma licença.

Or. en

Alteração 158
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) O financiamento colaborativo 
pode ser uma fonte valiosa para a 
mobilização de capital para projetos 
comparativamente mais arriscados, pelo 
que as possibilidades de combinar os 
procedimentos de campanhas de 
financiamento colaborativo com outras 
fontes de financiamento tradicionais 
podem ser altamente benéficas para as 
perspetivas de crescimento da UE e para a 
sua vantagem competitiva a longo prazo.

Or. en
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Alteração 159
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de evitar a arbitragem 
regulamentar e assegurar uma supervisão 
eficaz dos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo, estes não 
devem ser autorizados a receber do público 
depósitos ou outros fundos reembolsáveis, 
caso estejam autorizados como uma 
instituição de crédito em conformidade 
com o artigo 8.º da Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho10.

(13) A fim de evitar a arbitragem 
regulamentar e assegurar uma supervisão 
eficaz dos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo, estes não 
devem ser autorizados a receber do público 
depósitos ou outros fundos reembolsáveis 
ou a atuar como depositários, a menos 
que estejam autorizados como uma 
instituição de crédito em conformidade 
com o artigo 8.º da Diretiva 2013/36/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho10.

_________________ _________________
10 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a Diretiva 
2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 
2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

10 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a Diretiva 
2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 
2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Alteração 160
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de permitir um quadro 
competitivo da União, os prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo 
devem poder mobilizar capital próprio 
através das suas plataformas, mediante a 
utilização de fichas. As ofertas iniciais de 
moeda (ICO) oferecem formas novas e 
inovadoras de financiamento, mas 
também podem gerar riscos substanciais 
de mercado, fraude e cibersegurança para 
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os investidores. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo que pretendam propor uma 
ICO através da sua plataforma devem 
cumprir requisitos adicionais específicos 
ao abrigo do presente regulamento. 
Embora os promotores de projetos possam 
continuar a optar pelo investimento 
privado de uma ICO ou a utilizar um 
prospeto para uma ICO, o presente 
regulamento abrange apenas aqueles que 
optem pela utilização como intermediário 
de um prestador de serviços de 
financiamento colaborativo. Além disso, 
as ICO superiores a 8 000 000 EUR ou as 
ICO que não utilizam um emissor 
centralizado não se enquadram no âmbito 
do presente regulamento. Apenas as 
fichas que representem um empréstimo ou 
um título transmissível e que tenham um 
emissor central que assuma a 
responsabilidade pela sua emissão devem 
ser abrangidas pelo regulamento. Os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo que propõem ICO através da 
sua plataforma devem assegurar que 
todos os controlos exigidos de devida 
diligência foram realizados em 
conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 161
Marco Valli

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de aumentar as 
oportunidades de financiamento para as 
PME e empresas em fase de arranque 
europeias e de permitir o desenvolvimento 
de um mercado integrado e homogéneo de 
prestadores de serviços de financiamento 
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colaborativo em toda a UE, todos os 
projetos ou ofertas facultados por cada 
plataforma de financiamento colaborativo 
devem ser colocados à disposição de todos 
os investidores através de um registo 
centralizado estabelecido pela ESMA.

Or. en

Alteração 162
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Pelo mesmo motivo, os prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
que utilizam na sua plataforma ofertas 
iniciais de moeda (ICO) devem ser 
excluídos do âmbito do presente 
regulamento. A fim de regulamentar de 
forma eficiente esta tecnologia emergente, 
a Comissão poderá, no futuro, propor 
legislação global a nível da UE baseada 
numa avaliação de impacto exaustiva.

Or. en

Alteração 163
Marco Valli

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento tem por 
objetivo facilitar o investimento direto e 
evitar a criação de oportunidades de 
arbitragem regulamentar para os 
intermediários financeiros regulados ao 
abrigo de outra legislação da União, 
nomeadamente as regras da União que 

(17) O presente regulamento tem por 
objetivo facilitar o investimento direto e 
evitar a criação de oportunidades de 
arbitragem regulamentar para os 
intermediários financeiros regulados ao 
abrigo de outra legislação da União, 
nomeadamente as regras da União que 
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regem os gestores de ativos. A utilização 
de estruturas jurídicas, incluindo veículos 
para fins especiais, para a intermediação 
entre o projeto de financiamento 
colaborativo e os investidores, deve ser, 
por conseguinte, estritamente 
regulamentada e apenas autorizada caso tal 
se justifique.

regem os gestores de ativos. A utilização 
de estruturas jurídicas, incluindo veículos 
para fins especiais, para a intermediação 
entre o projeto de financiamento 
colaborativo e os investidores, deve ser, 
por conseguinte, estritamente 
regulamentada e apenas autorizada a 
contrapartes elegíveis ou investidores 
profissionais elegíveis na aceção da 
Diretiva 2014/65/UE (DMIF).

Or. en

Alteração 164
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os instrumentos alternativos de 
investimento, como as ofertas iniciais de 
moeda, tem potencial para financiar 
PME, empresas inovadoras em fase de 
arranque e de expansão, e podem ser uma 
parte essencial da União dos Mercados de 
Capitais. A segurança jurídica do quadro 
regulamentar pode ser determinante para 
aumentar a proteção dos investidores e 
dos consumidores e reduzir os riscos 
decorrentes de informações assimétricas, 
comportamentos fraudulentos e atividades 
ilegais como o branqueamento de capitais 
e a evasão fiscal. Por conseguinte, é
conveniente que a Comissão, no seu 
relatório de revisão, analise a necessidade 
de um enquadramento jurídico para as 
ICO ou outros instrumentos de 
investimento alternativos e que, se tal for 
considerado útil, esse relatório seja 
acompanhado de uma proposta
legislativa.

Or. en
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Alteração 165
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A)   As tecnologias em linha como a 
de livro-razão distribuído (DLT), também 
designada por cadeia de blocos, devem ser 
acompanhadas pela Comissão, com vista 
à sua possível utilização em 
procedimentos e processos de 
financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 166
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem operar 
como intermediários neutros entre os 
clientes na sua plataforma de 
financiamento colaborativo. A fim de 
evitar conflitos de interesses, devem ser 
estabelecidos determinados requisitos no
que respeita aos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo, aos membros 
da sua direção e aos seus colaboradores ou 
qualquer pessoa que, direta ou 
indiretamente, detenha o controlo sobre os 
mesmos. Em especial, os prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo 
devem ser impedidos de deter qualquer 
participação financeira nas ofertas de 
financiamento colaborativo presentes nas 
respetivas plataformas. Além disso, os 
acionistas que detenham 20 % ou mais do 
capital ou dos direitos de voto, os membros 
da direção e os colaboradores ou qualquer 

(19) Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem operar 
como intermediários neutros entre os 
clientes na sua plataforma de 
financiamento colaborativo. A fim de 
evitar conflitos de interesses, devem ser 
estabelecidos determinados requisitos no 
que respeita aos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo, aos membros 
da sua direção e aos seus colaboradores ou 
qualquer pessoa que, direta ou 
indiretamente, detenha o controlo sobre os 
mesmos. No entanto, os prestadores de
serviços de financiamento colaborativo 
não devem ser impedidos de deter 
qualquer participação financeira nas ofertas 
de financiamento colaborativo presentes 
nas respetivas plataformas, uma vez que tal 
enviará sinais e incentivos económicos 
para alinhar os seus interesses com os 
interesses dos investidores. Além disso, os 
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pessoa que, direta ou indiretamente, 
controle as plataformas de financiamento 
colaborativo não devem atuar como 
clientes, no que respeita aos serviços de 
financiamento colaborativo oferecidos na 
respetiva plataforma.

acionistas que detenham 10 % ou mais do 
capital ou dos direitos de voto, os membros 
da direção e os colaboradores ou qualquer 
pessoa que, direta ou indiretamente, 
controle as plataformas de financiamento 
colaborativo não devem atuar como 
clientes, no que respeita aos serviços de 
financiamento colaborativo oferecidos na 
respetiva plataforma.

Or. en

Alteração 167
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem operar 
como intermediários neutros entre os 
clientes na sua plataforma de 
financiamento colaborativo. A fim de 
evitar conflitos de interesses, devem ser 
estabelecidos determinados requisitos no
que respeita aos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo, aos membros 
da sua direção e aos seus colaboradores ou 
qualquer pessoa que, direta ou 
indiretamente, detenha o controlo sobre os 
mesmos. Em especial, os prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo 
devem ser impedidos de deter qualquer 
participação financeira nas ofertas de 
financiamento colaborativo presentes nas 
respetivas plataformas. Além disso, os 
acionistas que detenham 20 % ou mais do 
capital ou dos direitos de voto, os membros 
da direção e os colaboradores ou qualquer 
pessoa que, direta ou indiretamente, 
controle as plataformas de financiamento 
colaborativo não devem atuar como 
clientes, no que respeita aos serviços de 
financiamento colaborativo oferecidos na 
respetiva plataforma.

(19) Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem operar 
como intermediários neutros entre os 
clientes na sua plataforma de 
financiamento colaborativo. A fim de 
evitar conflitos de interesses, devem ser 
estabelecidos determinados requisitos no 
que respeita aos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo, aos membros 
da sua direção e aos seus colaboradores ou 
qualquer pessoa que, direta ou 
indiretamente, detenha o controlo sobre os 
mesmos. A menos que as participações 
financeiras nos projetos ou ofertas 
propostos sejam publicadas no seu sítio 
internet, os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem ser 
impedidos de deter qualquer participação 
financeira nas ofertas de financiamento 
colaborativo presentes nas respetivas 
plataformas Além disso, os acionistas que 
detenham 20 % ou mais do capital ou dos 
direitos de voto, os membros da direção e 
os colaboradores ou qualquer pessoa que, 
direta ou indiretamente, controle as 
plataformas de financiamento colaborativo 
não devem atuar como clientes, no que 
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respeita aos serviços de financiamento 
colaborativo oferecidos na respetiva 
plataforma.

Or. fr

Justificação

A presente alteração destina-se a permitir que as plataformas invistam nos projetos que 
propõem. Visa igualmente alinhar os interesses das plataformas e dos seus clientes. Por 
outro lado, as plataformas são convidadas a publicar as razões pelas quais não investem em 
determinados projetos, de modo a não criar fenónemos de arbitragem.

Alteração 168
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os serviços de financiamento 
colaborativo podem ser expostos a riscos 
de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, conforme 
sublinhado no relatório da Comissão 
relativo à avaliação dos riscos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo que afetam o 
mercado interno e estão associados a 
atividades transfronteiras12. Deve por 
conseguinte prever-se salvaguardas no que 
respeita à verificação das condições de 
autorização, à avaliação da honorabilidade 
dos elementos da direção e à obrigação de 
os serviços de pagamento apenas serem 
efetuados através de entidades autorizadas, 
sujeitas a requisitos em matéria de combate 
ao branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo. Com vista a 
continuar a assegurar a estabilidade 
financeira através da prevenção dos riscos 
de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, a Comissão 
deve ponderar a necessidade e a 
proporcionalidade de sujeitar os 
prestadores de serviços do financiamento 

(24) Os serviços de financiamento 
colaborativo podem ser expostos a riscos 
de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, conforme 
sublinhado no relatório da Comissão 
relativo à avaliação dos riscos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo que afetam o 
mercado interno e estão associados a 
atividades transfronteiras12. Deve por 
conseguinte prever-se salvaguardas no que 
respeita à verificação das condições de 
autorização, à avaliação da honorabilidade 
dos elementos da direção e à obrigação de 
os serviços de pagamento apenas serem 
efetuados através de entidades autorizadas, 
sujeitas a requisitos em matéria de combate 
ao branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo. Com vista a 
continuar a assegurar a estabilidade 
financeira através da prevenção dos riscos 
de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, e tendo em 
conta o limiar máximo de fundos que 
podem ser reunidos por uma oferta de 
financiamento colaborativo nos termos do 
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colaborativo a obrigações de conformidade 
com as disposições nacionais de execução 
da Diretiva (UE) 2015/849 em matéria de 
branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo, bem como do 
aditamento desses prestadores de serviços 
de financiamento colaborativo à lista das 
entidades obrigadas para efeitos da 
Diretiva (UE) 2015/849.

presente regulamento, a Comissão deve 
ponderar a necessidade e a 
proporcionalidade de sujeitar os 
prestadores de serviços do financiamento 
colaborativo a obrigações de conformidade 
com as disposições nacionais de execução 
da Diretiva (UE) 2015/849 em matéria de 
branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo, bem como do 
aditamento desses prestadores de serviços 
de financiamento colaborativo à lista das 
entidades obrigadas para efeitos da 
Diretiva (UE) 2015/849.

_________________ _________________
12 COM (2017) 340 final, Relatório da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
avaliação dos riscos de branqueamento de capitais e 
de financiamento do terrorismo relacionados com 
atividades transnacionais a que está exposto o 
mercado interno.

12 COM (2017) 340 final, Relatório da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
avaliação dos riscos de branqueamento de capitais e 
de financiamento do terrorismo relacionados com 
atividades transnacionais a que está exposto o 
mercado interno.

Or. en

Alteração 169
Marco Valli

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Para efeitos de luta contra o 
branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, bem como 
para minimizar os riscos de criminalidade 
financeira e de fraude, a Comissão deve 
examinar a possibilidade de aplicação de 
tecnologias de cadeia de blocos no setor 
do financiamento coletivo, a fim de 
facilitar a verificação de dados e 
informações relativos a projetos e ofertas 
de financiamento colaborativo 
apresentados através de plataformas de 
financiamento colaborativo, e aumentar a 
sua rastreabilidade e segurança;

Or. en
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Alteração 170
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de permitir que os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo exerçam atividades 
transfronteiras sem serem confrontados 
com regras divergentes, facilitando, assim, 
o financiamento de projetos em toda a 
União por parte de investidores de 
diferentes Estados-Membros, os Estados-
Membros não devem ser autorizados a 
impor requisitos adicionais aos prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
que são autorizados pela ESMA.

(25) A fim de permitir que os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo exerçam atividades 
transfronteiras sem serem confrontados 
com regras divergentes, facilitando, assim, 
o financiamento de projetos em toda a 
União por parte de investidores de 
diferentes Estados-Membros, os Estados-
Membros não devem ser autorizados a 
impor requisitos adicionais aos prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
que são autorizados ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 171
Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para que os potenciais investidores 
tenham uma compreensão clara da 
natureza, riscos, custos e encargos dos 
serviços de financiamento colaborativo, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo devem facultar aos seus 
clientes informações adequadas.

(29) Para que os potenciais investidores 
tenham uma compreensão clara da 
natureza, riscos, custos e encargos dos 
serviços de financiamento colaborativo, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo devem facultar aos seus 
clientes informações claras e 
desagregadas.

Or. en



AM\1162839PT.docx 27/108 PE627.793v01-00

PT

Alteração 172
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O investimento em produtos 
comercializados em plataformas de 
financiamento colaborativo não são 
comparáveis aos produtos de investimento 
tradicionais ou aos produtos de poupança, 
não devendo ser comercializados como tal. 
No entanto, para assegurar que os 
investidores potenciais avaliam o nível de 
risco associado aos investimentos, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo devem realizar uma prova de 
conhecimentos para admissão dos seus 
potenciais investidores, a fim de 
determinar os seus conhecimentos em 
matéria de investimento. Os prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo 
devem avisar explicitamente os potenciais 
investidores sempre que os serviços de 
financiamento colaborativo prestados 
sejam considerados inadequados para os 
mesmos.

(30) O investimento em produtos 
comercializados em plataformas de 
financiamento colaborativo não são 
comparáveis aos produtos de investimento 
tradicionais ou aos produtos de poupança, 
não devendo ser comercializados como tal. 
No entanto, para assegurar que os 
investidores potenciais avaliam o nível de 
risco associado aos investimentos, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo são obrigados a realizar uma 
prova de conhecimentos para admissão dos 
seus potenciais investidores, a fim de 
determinar os seus conhecimentos em 
matéria de investimento. Os prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo 
devem avisar explicitamente os potenciais 
investidores sempre que os serviços de 
financiamento colaborativo prestados 
sejam considerados inadequados para os 
mesmos.

Or. en

Alteração 173
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A ficha de informação de 
investimento fundamental deve ter ainda 
em conta as especificidades e os riscos 
associados às empresas em fase de 
arranque, e centrar-se nas informações 
relevantes acerca dos promotores de 
projetos, dos direitos dos investidores, das 

(32) A ficha de informação de 
investimento fundamental deve ter ainda 
em conta as especificidades e os riscos 
associados às empresas em fase de 
arranque, e centrar-se nas informações 
relevantes acerca dos promotores de 
projetos, dos direitos dos investidores, das 
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taxas aplicadas e do tipo de valores 
mobiliários e acordos de empréstimo 
oferecidos. Uma vez que o promotor do 
projeto em causa está em melhores 
condições para fornecer essas informações, 
a ficha de informação de investimento 
fundamental deve ser elaborada pelo 
promotor do projeto. No entanto, tendo em 
conta que cabe aos prestadores de serviços 
de financiamento colaborativo a 
responsabilidade de informar os seus 
potenciais investidores, estes devem 
assegurar-se de que a ficha de informação 
de investimento fundamental está 
completa.

taxas aplicadas e do tipo de valores 
mobiliários e acordos de empréstimo 
oferecidos. A comparabilidade é 
fundamental para os potenciais 
investidores, pelo que devem ser 
fornecidos determinados rácios 
financeiros (em vez de fichas financeiras) 
que descrevam a rendibilidade, a 
eficiência operacional e a liquidez da 
empresa. Uma vez que o promotor do 
projeto em causa está em melhores 
condições para fornecer essas informações, 
a ficha de informação de investimento 
fundamental deve ser elaborada pelo 
promotor do projeto. No entanto, tendo em 
conta que cabe aos prestadores de serviços 
de financiamento colaborativo a 
responsabilidade de informar os seus 
potenciais investidores, estes devem 
assegurar-se de que a ficha de informação 
de investimento fundamental está completa 
e de que empreenderam as devidas 
diligências mínimas no sentido de 
garantir que as informações fornecidas 
são verdadeiras e imparciais.

Or. en

Alteração 174
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de assegurar um tratamento 
equitativo e não discriminatório dos 
investidores, os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que promovem 
os seus serviços através de comunicações 
comerciais não devem dar um tratamento 
mais favorável a qualquer projeto 
específico, destacando-o de outros 
projetos propostos na sua plataforma. Por 
conseguinte, os projetos pendentes ou 
planeados não devem figurar nas 

(37) A fim de assegurar um tratamento 
equitativo e não discriminatório dos 
investidores, os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que promovem 
os seus serviços através de comunicações 
comerciais não devem dar um tratamento 
mais favorável a qualquer projeto 
específico, a menos que a seleção do 
projeto ou oferta seja efetuada com base 
em critérios objetivos, nomeadamente 
relacionados com o perfil de risco 
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comunicações comerciais de uma 
plataforma de financiamento 
colaborativo. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não devem, 
porém, ser impedidos de mencionar ofertas 
concluídas com êxito, nas quais já não seja 
possível investir através da plataforma.

definido pelo investidor. Os prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo não 
devem, porém, ser impedidos de mencionar 
ofertas concluídas com êxito, nas quais já 
não seja possível investir através da 
plataforma.

Or. fr

Justificação

É necessário que as plataformas possam comunicar aos seus clientes os projetos que 
propõem. A comunicação deve ser feita com base em critérios objetivos (ou seja, satisfaz os 
requisitos/preferências expressos pelo investidor na definição do seu perfil de investidor)

Alteração 175
Marco Valli

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de assegurar um tratamento 
equitativo e não discriminatório dos 
investidores, os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que promovem 
os seus serviços através de comunicações 
comerciais não devem dar um tratamento 
mais favorável a qualquer projeto 
específico, destacando-o de outros projetos 
propostos na sua plataforma. Por 
conseguinte, os projetos pendentes ou 
planeados não devem figurar nas 
comunicações comerciais de uma 
plataforma de financiamento 
colaborativo. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não devem, 
porém, ser impedidos de mencionar ofertas 
concluídas com êxito, nas quais já não seja 
possível investir através da plataforma.

(37) A fim de assegurar um tratamento 
equitativo e não discriminatório dos 
investidores e dos promotores de projetos, 
os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que promovem 
os seus serviços através de comunicações 
comerciais não devem dar um tratamento 
mais favorável a qualquer projeto 
específico em detrimento de outros 
projetos propostos na sua plataforma. Os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo devem, porém, ser 
autorizados a mencionar ofertas 
concluídas com êxito, nas quais já não seja 
possível investir através da plataforma, a 
fim de facilitar a comparabilidade dos 
resultados dos projetos.

Or. en
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Alteração 176
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de assegurar um tratamento 
equitativo e não discriminatório dos 
investidores, os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que promovem 
os seus serviços através de comunicações 
comerciais não devem dar um tratamento 
mais favorável a qualquer projeto 
específico, destacando-o de outros projetos 
propostos na sua plataforma. Por 
conseguinte, os projetos pendentes ou 
planeados não devem figurar nas 
comunicações comerciais de uma 
plataforma de financiamento 
colaborativo. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não devem, 
porém, ser impedidos de mencionar ofertas 
concluídas com êxito, nas quais já não seja 
possível investir através da plataforma.

(37) A fim de assegurar um tratamento 
equitativo e não discriminatório dos 
investidores, os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que promovem 
os seus serviços através de comunicações 
comerciais não devem dar um tratamento 
mais favorável a qualquer projeto 
específico, destacando-o de outros projetos 
propostos na sua plataforma. Os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo não devem, porém, ser 
impedidos de mencionar ofertas concluídas 
com êxito, nas quais já não seja possível 
investir através da plataforma. Na mesma 
ordem de ideias, as plataformas de 
financiamento colaborativo devem 
também informar os investidores sobre as 
taxas de incumprimento da sua 
plataforma.

Or. en

Alteração 177
Neena Gill

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) É importante garantir de forma 
eficaz e eficiente a observância dos 
requisitos relativos à autorização e à 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo, em conformidade com o 
presente regulamento. Por conseguinte, 
devem ser conferidas competências à 
ESMA para conceder a autorização e 
exercer a supervisão. A fim de permitir 

(40) É importante garantir de forma 
eficaz e eficiente a observância dos 
requisitos relativos à autorização e à 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo, em conformidade com o 
presente regulamento. A fim de permitir 
que a ESMA cumpra tal mandato de 
supervisão, devem ser-lhe conferidos 
poderes para exigir informações, realizar 
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que a ESMA cumpra tal mandato de 
supervisão, devem ser-lhe conferidos 
poderes para exigir informações, realizar 
investigações de caráter geral e inspeções 
no local, emitir comunicações públicas e 
advertências e impor sanções. A ESMA 
deve fazer uso das suas competências de 
supervisão e imposição de sanções de 
forma proporcionada.

investigações de caráter geral e inspeções 
no local, emitir comunicações públicas e 
advertências e impor sanções. A ESMA 
deve fazer uso das suas competências de 
supervisão e imposição de sanções de 
forma proporcionada.

Or. en

Alteração 178
Marco Valli

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) É importante garantir de forma 
eficaz e eficiente a observância dos 
requisitos relativos à autorização e à 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo, em conformidade com o 
presente regulamento. Por conseguinte, 
devem ser conferidas competências à
ESMA para conceder a autorização e 
exercer a supervisão. A fim de permitir 
que a ESMA cumpra tal mandato de 
supervisão, devem ser-lhe conferidos 
poderes para exigir informações, realizar 
investigações de caráter geral e inspeções 
no local, emitir comunicações públicas e 
advertências e impor sanções. A ESMA
deve fazer uso das suas competências de 
supervisão e imposição de sanções de 
forma proporcionada.

(40) É importante garantir de forma 
eficaz e eficiente a observância dos 
requisitos relativos à autorização e à 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo, em conformidade com o 
presente regulamento. Por conseguinte, 
devem ser conferidas competências à 
autoridade nacional competente para 
conceder a autorização e exercer a 
supervisão. Devem ser conferidos poderes
à autoridade nacional competente para 
exigir informações, realizar investigações 
de caráter geral e inspeções no local, emitir 
comunicações públicas e advertências e 
impor sanções. A autoridade nacional 
competente deve fazer uso das suas 
competências de supervisão e imposição de 
sanções de forma proporcionada.

Or. en

Alteração 179
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
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Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) É importante garantir de forma 
eficaz e eficiente a observância dos 
requisitos relativos à autorização e à 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo, em conformidade com o 
presente regulamento. Por conseguinte, 
devem ser conferidas competências à 
ESMA para conceder a autorização e 
exercer a supervisão. A fim de permitir que 
a ESMA cumpra tal mandato de 
supervisão, devem ser-lhe conferidos 
poderes para exigir informações, realizar 
investigações de caráter geral e inspeções 
no local, emitir comunicações públicas e 
advertências e impor sanções. A ESMA 
deve fazer uso das suas competências de 
supervisão e imposição de sanções de 
forma proporcionada.

(40) É importante garantir de forma 
eficaz e eficiente a observância dos 
requisitos relativos à autorização e à 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo, em conformidade com o 
presente regulamento. Por conseguinte, 
devem ser conferidas competências à 
ESMA para conceder a autorização e 
exercer a supervisão. A fim de permitir que 
a ESMA cumpra tal mandato de 
supervisão, devem ser-lhe conferidos 
poderes para exigir informações, realizar 
investigações de caráter geral e inspeções 
no local, emitir comunicações públicas e 
advertências e impor sanções. A ESMA 
deve fazer uso das suas competências de 
supervisão e imposição de sanções de 
forma proporcionada e trabalhar em 
estreita cooperação com as autoridades 
nacionais competentes.

Or. en

Alteração 180
Neena Gill

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A concessão das referidas 
competências à ESMA permite uma maior 
eficiência e centralização da gestão dos 
processos de autorização e supervisão, 
gerando economias de escala. Esse 
sistema de supervisão centralizada é 
vantajoso para os participantes no 
mercado, permitindo uma maior 
transparência, uma proteção dos 
investidores e uma maior eficiência do 
mercado.

Suprimido
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Or. en

Alteração 181
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A concessão das referidas 
competências à ESMA permite uma maior 
eficiência e centralização da gestão dos 
processos de autorização e supervisão, 
gerando economias de escala. Esse sistema 
de supervisão centralizada é vantajoso para 
os participantes no mercado, permitindo 
uma maior transparência, uma proteção dos 
investidores e uma maior eficiência do 
mercado.

(41) A concessão das referidas 
competências à ESMA permite uma maior 
eficiência e centralização da gestão dos 
processos de autorização e supervisão, 
gerando economias de escala. Esse sistema 
de supervisão centralizada evita 
divergências com a União e é vantajoso 
para os participantes no mercado, 
permitindo uma maior transparência, uma 
proteção dos investidores e uma maior 
eficiência do mercado.

Or. en

Alteração 182
Neena Gill

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A ESMA deve cobrar taxas sobre 
as entidades diretamente supervisionadas 
para cobrir os seus custos, incluindo as 
despesas gerais. O nível da taxa deve ser 
proporcionado relativamente à dimensão 
da entidade diretamente supervisionada, 
tendo em conta que o setor do 
financiamento colaborativo se encontra 
numa fase precoce de desenvolvimento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 183
Marco Valli

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A ESMA deve cobrar taxas sobre 
as entidades diretamente supervisionadas 
para cobrir os seus custos, incluindo as 
despesas gerais. O nível da taxa deve ser 
proporcionado relativamente à dimensão 
da entidade diretamente supervisionada, 
tendo em conta que o setor do 
financiamento colaborativo se encontra 
numa fase precoce de desenvolvimento.

(42) A autoridade nacional competente
deve cobrar taxas sobre as entidades 
diretamente supervisionadas para cobrir os 
seus custos, incluindo as despesas gerais. O 
nível da taxa deve ser proporcionado 
relativamente à dimensão da entidade 
diretamente supervisionada, tendo em 
conta que o setor do financiamento 
colaborativo se encontra numa fase precoce 
de desenvolvimento.

Or. en

Alteração 184
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Funcionamento e organização dos 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo;

(a) Funcionamento e organização dos 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo baseado no crédito e em 
capital próprio;

Or. en

Alteração 185
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Autorização e supervisão dos 
prestadores de serviços de financiamento 

(b) Autorização e supervisão dos 
prestadores de serviços de financiamento 
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colaborativo; colaborativo baseado no crédito e em 
capital próprio;

Or. en

Alteração 186
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Transparência e comunicações 
comerciais no que respeita à prestação de 
serviços de financiamento colaborativo na 
União.

(c) Transparência e comunicações 
comerciais no que respeita à prestação de 
serviços de financiamento colaborativo 
baseado no crédito e em capital próprio na 
União.

Or. en

Alteração 187
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se às 
pessoas coletivas que optam por solicitar 
uma autorização nos termos do artigo 10.º, 
bem como aos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo autorizados em 
conformidade com esse artigo, no que 
respeita à prestação de serviços de 
financiamento colaborativo.

1. O presente regulamento aplica-se às 
pessoas coletivas que optam por solicitar 
uma autorização nos termos do artigo 10.º, 
bem como aos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo autorizados em 
conformidade com esse artigo, no que 
respeita à prestação de serviços de 
financiamento colaborativo. A fim de 
serem elegíveis para apresentarem um 
pedido de autorização, estas pessoas 
coletivas devem ter um estabelecimento 
efetivo e estável num Estado-Membro da 
União.

Or. en
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Alteração 188
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Serviços de financiamento 
colaborativo prestados por pessoas 
singulares ou coletivas em conformidade 
com a legislação nacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 189
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Serviços de financiamento 
colaborativo prestados por pessoas 
singulares ou coletivas em conformidade 
com a legislação nacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 190
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As normas nacionais sobre os 
requisitos de licenciamento relacionados 
com os promotores de projetos ou 
investidores não podem impedi-los de 
utilizar os serviços de financiamento 
colaborativo fornecidos por prestadores 
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de serviços de financiamento colaborativo 
ao abrigo do presente regulamento e por 
este autorizados.

Or. en

Alteração 191
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 
longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 1 
000 000 EUR por oferta.

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 
longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 8 
000 000 EUR por oferta.

Or. en

Alteração 192
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 
longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 1 
000 000 EUR por oferta.

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 
longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 8 
000 000 EUR por oferta.

Or. en

Alteração 193
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 
longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 1
000 000 EUR por oferta.

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 
longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 8
000 000 EUR por oferta.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa aumentar o limiar a partir do qual uma plataforma deve emitir um 
prospeto. O limiar de 1 milhão de EUR é potencialmente restritivo nos próximos anos.

Alteração 194
Brian Hayes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 
longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 1 
000 000 EUR por oferta.

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 
longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 8 
000 000 EUR por oferta.

Or. en

Alteração 195
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 

(d) Ofertas de financiamento 
colaborativo cujo montante, calculado ao 
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longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 1 
000 000 EUR por oferta.

longo de um período de 12 meses em 
relação a um determinado projeto de 
financiamento colaborativo, é superior a 8 
000 000 EUR por oferta.

Or. en

Alteração 196
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que facilitem 
a mobilização de capital próprio através 
das suas plataformas por meio de ofertas 
iniciais de moeda (ICO), que emitem 
fichas que não tenham um emissor 
centralizado.

Or. en

Alteração 197
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que utilizem 
na sua plataforma ofertas iniciais de 
moeda (ICO);

Or. en

Alteração 198
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A legislação dos Estados-Membros 
sobre os requisitos de licenciamento 
relacionados com os promotores de 
projetos ou investidores não pode impedi-
los de utilizar os serviços de 
financiamento colaborativo fornecidos 
por prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo ao abrigo do 
presente regulamento e por este 
autorizados.

Or. en

Alteração 199
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) «Serviço de financiamento 
colaborativo»: o serviço que consiste em 
estabelecer o encontro entre o interesse 
dos investidores e o dos promotores de 
projetos em matéria de financiamento de 
empresas, através da utilização de uma 
plataforma de financiamento colaborativo, 
e que pode assumir qualquer das seguintes 
formas:

(a) «Serviço de financiamento 
colaborativo»: o fornecimento de uma 
plataforma de financiamento colaborativo 
que permite a prestação de qualquer um 
dos seguintes serviços:

Or. en

Alteração 200
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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(a) «Serviço de financiamento 
colaborativo»: o serviço que consiste em 
estabelecer o encontro entre o interesse dos
investidores e o dos promotores de projetos 
em matéria de financiamento de 
empresas, através da utilização de uma 
plataforma de financiamento colaborativo, 
e que pode assumir qualquer das seguintes 
formas:

(a) «Serviço de financiamento 
colaborativo»: o serviço que consiste em 
estabelecer o encontro entre, por um lado,
investidores ou mutuantes que pretendam 
fornecer capital a empresas e, por outro 
lado, empresas ou promotores de projetos, 
através da utilização de uma plataforma de 
financiamento colaborativo, e que pode 
assumir qualquer das seguintes formas:

Or. en

Alteração 201
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) facilitação da concessão de 
empréstimos;

i) oferta direta de serviços de 
financiamento colaborativo: 

Or. en

Alteração 202
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) facilitação da concessão de 
empréstimos;

i) facilitação da concessão de 
empréstimos, também designada por 
financiamento colaborativo baseado no 
crédito;

Or. en

Alteração 203
Ashley Fox



PE627.793v01-00 42/108 AM\1162839PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) facilitação apenas do encontro 
entre os investidores e o(s) promotor(es) 
de projetos; e

Or. en

Alteração 204
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) facilitação apenas do encontro 
entre o promotor do projetos e o(s) 
investidor(es);

Or. en

Alteração 205
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) colocação sem garantia, como 
referido no anexo I, secção A, ponto 7, da 
Diretiva 2014/65/UE, de valores 
mobiliários emitidos por promotores de
projetos e a receção e transmissão de 
ordens de clientes, como referido no 
anexo I, secção A, ponto 1, da Diretiva 
2014/65, relativas a esses valores 
mobiliários;

ii) Serviço de financiamento 
colaborativo intermediado

Or. en



AM\1162839PT.docx 43/108 PE627.793v01-00

PT

Alteração 206
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) colocação sem garantia, como 
referido no anexo I, secção A, ponto 7, da 
Diretiva 2014/65/UE, de valores 
mobiliários emitidos por promotores de 
projetos e a receção e transmissão de 
ordens de clientes, como referido no 
anexo I, secção A, ponto 1, da Diretiva 
2014/65, relativas a esses valores 
mobiliários;

ii) colocação sem garantia, como 
referido no anexo I, secção A, ponto 7, da 
Diretiva 2014/65/UE, de valores 
mobiliários, incluindo fichas de uma ICO,
emitidos por empresas e promotores de 
projetos e a receção e transmissão de 
ordens de clientes, como referido no 
anexo I, secção A, ponto 1, da Diretiva 
2014/65, relativas a esses valores 
mobiliários;

Or. en

Alteração 207
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) colocação sem garantia, como 
referido no anexo I, secção A, ponto 7, da 
Diretiva 2014/65/UE, de valores 
mobiliários emitidos por promotores de 
projetos e a receção e transmissão de 
ordens de clientes, como referido no 
anexo I, secção A, ponto 1, da Diretiva 
2014/65, relativas a esses valores 
mobiliários;

ii) colocação sem garantia, como 
referido no anexo I, secção A, ponto 7, da 
Diretiva 2014/65/UE, de valores 
mobiliários emitidos por promotores de 
projetos e a receção e transmissão de 
ordens de clientes, como referido no 
anexo I, secção A, ponto 1, da Diretiva 
2014/65, relativas a esses valores 
mobiliários, também designada por 
financiamento colaborativo baseado em 
capital próprio;

Or. en
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Alteração 208
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii) – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) facilitação, pelo menos, do 
encontro entre o investidor e o(s) 
promoto(res) de projetos e determinação 
do preço e do pacote de ofertas; e/ou

Or. en

Alteração 209
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii) – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) facilitação, pelo menos, do 
encontro entre o promotor de projetos o(s) 
investidor(es) e determinação do preço 
das ofertas;

Or. en

Alteração 210
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Pelo menos as seguintes atividades 
(entre outras) são consideradas serviços 
na aceção da subalínea ii):

(a) colocação sem garantia, como referido 
no anexo I, secção A, ponto 7, da Diretiva 
2014/65/UE, de valores mobiliários 
emitidos por promotores de projetos;
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(b) oferta de consultoria para 
investimento, tal como referido no 
anexo I, secção A, ponto 5 da Diretiva 
2014/65/UE, no que respeita a esses 
valores mobiliários; e

(c) receção e transmissão de ordens de 
clientes, como referido no anexo I, secção 
A, ponto 1, da Diretiva 2014/65, relativas 
a esses valores mobiliários;

Or. en

Alteração 211
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) facilitação de ofertas de 
investidores a uma entidade que emite 
fichas por meio de uma oferta inicial de 
moeda (ICO) com contraparte.

Or. en

Alteração 212
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Prestador de serviços de 
financiamento colaborativo»: uma pessoa 
coletiva que presta serviços de 
financiamento colaborativo e foi autorizada 
para esse efeito pela Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(ESMA) em conformidade com o artigo 
11.º do presente regulamento;

(c) «Prestador de serviços de 
financiamento colaborativo»: uma pessoa 
coletiva que presta serviços de 
financiamento colaborativo baseado no 
crédito e em capital e foi autorizada para 
esse efeito pela Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
(ESMA) em conformidade com o 
artigo 11.º do presente regulamento;
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Or. en

Alteração 213
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) «Oferta inicial de moeda ou ICO»: 
qualquer oferta ao público por uma 
empresa que emita fichas que 
representem:

(a) um direito relativo à propriedade da 
empresa emissora equivalente a 
participações em empresas (fichas-capital 
próprio);

(b) um direito sobre futuros fluxos de 
caixa da empresa emissora equivalente a 
obrigações (fichas-obrigações).

Esta característica qualifica as fichas 
como «valores mobiliários» na aceção da 
subalínea i) do presente número.

Or. en

Alteração 214
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) «Oferta inicial de moeda ou ICO»: 
um evento de financiamento colaborativo 
que produz fichas emitidas e vendidas por 
uma entidade empresarial que confere ao 
comprador o direito a uma participação 
no capital da empresa emissora (ficha-
capital próprio) ou um direito sobre 
futuros fluxos de caixa da empresa (ficha-
obrigação).
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Or. en

Alteração 215
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – subalínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) «Empréstimo»: um acordo ao 
abrigo do qual é disponibilizado um 
montante por um ou mais clientes a um 
ou mais promotores de projetos através da 
plataforma de financiamento 
colaborativo, que é reembolsável ou 
suscetível de retorno;

Or. en

Alteração 216
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) «Oferta inicial de moeda ou ICO»: 
um método de angariação de fundos do 
público através da utilização de fichas que 
são postas à venda por uma empresa ou 
um particular em troca de moedas 
fiduciárias ou criptomoedas.

Or. en

Alteração 217
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(l-B) «Ficha»: qualquer forma de meio 
digital de troca, uma unidade digital de 
conta e/ou uma reserva de valor que é 
utilizada para servir como um ativo ou 
para o representar.

Or. en

Alteração 218
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(l-C) «Criptomoeda»: uma moeda 
virtual convertível descentralizada de base 
matemática que é protegida por 
criptografia, assenta em chaves públicas e 
privadas para transferir valor de uma 
pessoa para outra e pode ser assinada 
criptograficamente de cada vez que é 
transferida;

Or. en

Alteração 219
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 38.º, 
para especificar elementos técnicos 
suplementares das definições constantes do 
n.º 1, a fim de ter em conta a evolução do 
mercado, o desenvolvimento tecnológico e 
a experiência do funcionamento das 
plataformas de financiamento colaborativo 

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 38.º, 
para especificar elementos técnicos e legais
suplementares das definições constantes do 
n.º 1, a fim de ter em conta a evolução do 
mercado, o desenvolvimento tecnológico e 
a experiência do funcionamento das 
plataformas de financiamento colaborativo 
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e da prestação de serviços de 
financiamento colaborativo.

e da prestação de serviços de 
financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 220
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os serviços de financiamento 
colaborativo só podem ser prestados por 
pessoas coletivas que tenham um 
estabelecimento efetivo e estável num 
Estado-Membro da União e que tenham 
sido autorizadas como prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo em 
conformidade com o artigo 11.º do 
presente regulamento.

1. Os serviços de financiamento 
colaborativo só podem ser prestados por 
pessoas coletivas que tenham um 
estabelecimento efetivo e estável num 
Estado-Membro da União e que tenham 
sido autorizadas como prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo em 
conformidade com o artigo 10.º do 
presente regulamento. Por conseguinte, as 
pessoas coletivas estabelecidas num país 
terceiro não podem solicitar autorização 
enquanto prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo em 
conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 221
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não devem 
pagar ou receber qualquer remuneração, 
desconto ou benefício não pecuniário pelo 
facto de encaminharem as ordens dos 
investidores para uma oferta de 

3. (Não se aplica à versão 
portuguesa.)
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financiamento colaborativo específica 
efetuada nas respetivas plataformas ou para 
uma oferta específica efetuada na 
plataforma de um terceiro.

Or. en

Alteração 222
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que diz respeito à utilização de 
entidades com objeto específico para 
efeitos de prestação de serviços de 
financiamento colaborativo, os prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
só terão direito a transferir um ativo para a 
referida entidade para permitir aos 
investidores assumirem uma exposição
nesse ativo mediante a aquisição de valores 
mobiliários. A decisão de assumir uma 
exposição nesse ativo subjacente cabe 
exclusivamente aos investidores.

5. No que diz respeito à utilização de 
veículos de investimento, incluindo
entidades com objeto específico para 
efeitos de prestação de serviços de 
financiamento colaborativo a investidores 
que sejam contrapartes elegíveis ou 
investidores profissionais elegíveis na 
aceção da Diretiva 2014/65/UE, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo só terão direito a transferir um 
ou mais ativos para a referida entidade 
para permitir aos investidores assumirem 
uma exposição nesses ativos mediante a 
aquisição de valores mobiliários. A decisão 
de assumir uma exposição nesse ativo 
subjacente cabe exclusivamente aos 
investidores.

Or. en

Alteração 223
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que diz respeito à utilização de 
entidades com objeto específico para 

5. No que diz respeito à utilização de 
entidades com objeto específico para 
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efeitos de prestação de serviços de 
financiamento colaborativo, os prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
só terão direito a transferir um ativo para a 
referida entidade para permitir aos 
investidores assumirem uma exposição 
nesse ativo mediante a aquisição de valores 
mobiliários. A decisão de assumir uma 
exposição nesse ativo subjacente cabe 
exclusivamente aos investidores.

efeitos de prestação de serviços de 
financiamento colaborativo a investidores 
que não sejam contrapartes elegíveis, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo só terão direito a transferir um 
ativo para a referida entidade para permitir 
aos investidores assumirem uma exposição 
nesse ativo mediante a aquisição de valores 
mobiliários. A decisão de assumir uma 
exposição nesse ativo subjacente cabe 
exclusivamente aos investidores.

Or. en

Alteração 224
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Ofertas iniciais de moeda

1. O presente regulamento é aplicável aos 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo autorizados nos termos do 
artigo 10.º que facilitem ICO que são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
presente artigo.

2. O presente regulamento é aplicável 
apenas às ICO de fichas nos casos em que 
exista um emissor centralizado de fichas.

3. O presente regulamento é aplicável 
apenas às ICO de fichas que consistam 
em empréstimos ou valores mobiliários.

4. O presente regulamento é aplicável 
apenas à emissão ou venda primária de 
fichas e não à comercialização secundária 
dessas fichas.

5. O presente regulamento não se aplica à 
colocação privada de fichas.

6. O presente regulamento não é aplicável 
às ICO superiores a um montante de 
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8 000 000 EUR por emissão numa ICO.

Or. en

Alteração 225
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Ofertas iniciais de moeda

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que ofereçam 
serviços referidos no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea (i-A), subalínea iv), são abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, desde que cumpram os 
critérios estabelecidos no artigo 10.º.

2. O presente regulamento aplica-se 
apenas à venda primária de fichas.

3. O presente regulamento não se aplica à 
colocação privada de fichas.

Or. en

Alteração 226
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

Requisitos de devida diligência

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo empreendem 
um nível mínimo de devida diligência 
relativamente aos promotores de projetos 
que propõem o financiamento do projeto 
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na sua plataforma de financiamento 
colaborativo.

2. O nível mínimo de devida diligência a 
que se refere o n.º 1 inclui:

(a) Inexistência de registo criminal no 
que diz respeito a condenações ou sanções 
por infração às regulamentações 
nacionais em vigor no domínio da 
legislação comercial, da legislação em 
matéria de insolvência, da legislação 
relativa aos serviços financeiros, da 
legislação em matéria de branqueamento 
de capitais, de fraude ou de 
responsabilidade profissional;

(b) Prova de que o promotor do projeto ou 
a empresa que procura financiamento 
através da plataforma de financiamento 
colaborativo não está estabelecido em 
jurisdições incluídas na lista elaborada no 
quadro da política pertinente da União em 
matéria de jurisdições não cooperantes, 
ou que estejam identificadas como países 
terceiros de risco elevado nos termos do 
artigo 9.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 
2015/849 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ou que não cumpram na 
prática as normas fiscais acordadas a 
nível da União ou a nível internacional 
sobre a transparência e o intercâmbio de 
informações.

Or. en

Alteração 227
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
estabelecer e manter procedimentos 
eficazes e transparentes com vista ao 
processamento expedito, equitativo e 

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem possuir,
manter e descrever publicamente
procedimentos eficazes e transparentes 
com vista ao processamento expedito, 
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coerente das queixas recebidas de clientes. equitativo e coerente das queixas recebidas 
de clientes.

Or. en

Alteração 228
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
estabelecer e manter procedimentos 
eficazes e transparentes com vista ao 
processamento expedito, equitativo e 
coerente das queixas recebidas de clientes.

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
estabelecer e manter procedimentos 
eficazes, transparentes e normalizados
com vista ao processamento expedito, 
equitativo e coerente das queixas recebidas 
de clientes.

Or. fr

Alteração 229
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
deter qualquer participação financeira nas 
ofertas de financiamento colaborativo
efetuadas nas respetivas plataformas de 
financiamento colaborativo.

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
deter qualquer participação financeira nas 
ofertas de financiamento colaborativo, a 
menos que comuniquem adequadamente 
essas informações a potenciais 
investidores e aos investidores registados 
na plataforma. Os prestadores de serviços 
de financiamento colaborativo definem 
procedimentos de seleção claros e 
transparentes.

Or. fr
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Justificação

É necessário que as plataformas possam comunicar aos seus clientes os projetos que 
propõem. A comunicação deve ser feita com base em critérios objetivos. Uma vez que os 
investidores tenham especificado o seu perfil de risco, seria interessante que a plataforma 
lhes propusesse projetos em consonância com o que procuram.

Alteração 230
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
deter qualquer participação financeira nas 
ofertas de financiamento colaborativo 
efetuadas nas respetivas plataformas de 
financiamento colaborativo.

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
deter qualquer participação financeira nas 
ofertas de financiamento colaborativo 
efetuadas nas respetivas plataformas de 
financiamento colaborativo, exceto quando 
essa participação financeira for 
concebida para garantir, de forma 
sistemática em todas as ofertas, um 
alinhamento de interesses entre os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo e os investidores ou como 
meio de intervenção para garantir a 
integridade do mercado.

Or. en

Alteração 231
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
deter qualquer participação financeira nas 
ofertas de financiamento colaborativo 
efetuadas nas respetivas plataformas de 

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
deter qualquer participação financeira nas 
ofertas de financiamento colaborativo 
efetuadas nas respetivas plataformas de 
financiamento colaborativo, exceto se a 
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financiamento colaborativo. participação financeira disser respeito a 
todos os projetos ou ofertas de forma 
sistemática e não discriminatória, com o 
objetivo de assegurar um alinhamento de 
interesses entre os investidores;

Or. en

Alteração 232
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
aceitar como clientes nenhum dos seus 
acionistas que detenha 20 % ou mais do 
capital ou dos direitos de voto, nenhum dos 
membros da sua direção ou dos seus 
colaboradores, nem nenhuma pessoa direta 
ou indiretamente ligada a esses 
acionistas, membros da direção ou 
colaboradores através de uma relação de
controlo como definida no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 35, alínea b), da Diretiva 
2014/65/UE.

2. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
aceitar como clientes nenhum dos seus 
acionistas que detenha 20 % ou mais do 
capital ou dos direitos de voto, nenhum dos 
membros da sua direção ou dos seus 
colaboradores, nem nenhuma pessoa que 
exerça, ou esteja em posição de exercer, 
uma influência ou controlo significativo 
sobre os projetos ou ofertas apresentados 
na plataforma de financiamento 
colaborativo.

Or. en

Alteração 233
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
aceitar como clientes nenhum dos seus 
acionistas que detenha 20 % ou mais do 
capital ou dos direitos de voto, nenhum dos 

2. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não podem 
aceitar como clientes nenhum dos seus 
acionistas que detenha 10% ou mais do 
capital ou dos direitos de voto, nenhum dos 
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membros da sua direção ou dos seus 
colaboradores, nem nenhuma pessoa direta 
ou indiretamente ligada a esses acionistas, 
membros da direção ou colaboradores 
através de uma relação de controlo como 
definida no artigo 4.º, n.º 1, ponto 35, 
alínea b), da Diretiva 2014/65/UE.

membros da sua direção ou dos seus 
colaboradores, nem nenhuma pessoa direta 
ou indiretamente ligada a esses acionistas, 
membros da direção ou colaboradores 
através de uma relação de controlo como 
definida no artigo 4.º, n.º 1, ponto 35, 
alínea b), da Diretiva 2014/65/UE.

Or. en

Alteração 234
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem divulgar 
aos seus clientes e potenciais clientes a 
natureza geral e as fontes de possíveis 
conflitos de interesses, bem como as 
medidas tomadas para atenuar esses riscos 
caso considerem que tal é necessário à 
eficácia das medidas adotadas em 
conformidade com as regras internas a 
que se refere o n.º 3.

5. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem divulgar 
aos seus clientes e potenciais clientes a 
natureza geral e as fontes de possíveis 
conflitos de interesses, bem como as 
medidas tomadas para atenuar esses riscos.

Or. en

Alteração 235
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

Alinhamento dos interesses da plataforma 
com os dos investidores

1. A fim de assegurar que as plataformas 
alinhem os seus interesses com os dos 
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investidores, é necessário promover 
mecanismos de incentivo.

2. As plataformas de financiamento 
colaborativo podem participar no 
financiamento de um projeto. Essa 
participação não pode exceder 2 % do 
capital acumulado para o projeto;

3. Pode ser concedida uma comissão em 
função do resultado («carry») ao 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo sempre que o projeto saia 
com êxito da plataforma;

4. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo descrevem à 
ESMA a política de alinhamento de 
interesses que pretendem utilizar antes da 
autorização e solicitam a sua aprovação.

5. As plataformas podem alterar a política 
de alinhamento de interesses de três em 
três anos. Todas as alterações estão 
sujeita à aprovação da ESMA.

6. As plataformas descrevem 
explicitamente a sua política de 
alinhamento de interesses no respetivo 
sítio Web num lugar de destaque.

Or. en

Alteração 236
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A externalização de funções 
operacionais não deve prejudicar 
significativamente a qualidade do controlo 
interno dos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo nem a 
capacidade da ESMA para supervisionar o 
cumprimento, pelos mesmos, de todas as 
obrigações previstas no presente 

2. A externalização de funções 
operacionais não deve prejudicar 
significativamente a qualidade do controlo 
interno dos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo nem a 
capacidade da autoridade nacional 
competente para supervisionar o 
cumprimento, pelos mesmos, de todas as 
obrigações previstas no presente 
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regulamento. regulamento..

Or. en

Alteração 237
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A externalização de funções 
operacionais não deve prejudicar 
significativamente a qualidade do controlo 
interno dos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo nem a 
capacidade da ESMA para supervisionar o 
cumprimento, pelos mesmos, de todas as 
obrigações previstas no presente 
regulamento.

2. A externalização de funções 
operacionais não deve prejudicar a 
qualidade do controlo interno dos 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo nem a capacidade da ESMA 
para supervisionar o cumprimento, pelos 
mesmos, de todas as obrigações previstas 
no presente regulamento.

Or. en

Alteração 238
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo ou os terceiros 
prestadores atuando em seu nome só 
podem deter fundos de clientes ou prestar 
serviços de pagamento se esses fundos se 
destinarem à prestação de serviços de 
pagamento relacionados com os serviços 
de financiamento colaborativo e se o 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo ou o terceiro prestador 
atuando em seu nome for um prestador de 
serviços de pagamento na aceção do 
artigo 4.º, n.º 11, da Diretiva (UE) 

2. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo ou os terceiros 
prestadores atuando em seu nome só 
podem deter fundos de clientes ou prestar 
serviços de pagamento ou atuar como 
depositários se esses fundos se destinarem 
à prestação de serviços de pagamento 
relacionados com os serviços de 
financiamento colaborativo e se o prestador 
de serviços de financiamento colaborativo 
ou o terceiro prestador atuando em seu 
nome for um prestador de serviços de 
pagamento na aceção do artigo 4.º, n.º 11, 



PE627.793v01-00 60/108 AM\1162839PT.docx

PT

2015/2366. da Diretiva (UE) 2015/2366.

Or. en

Alteração 239
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não prestem, 
nem eles próprios nem através de um 
terceiro, serviços de pagamento ou de 
detenção e guarda de fundos relacionados 
com os serviços de financiamento 
colaborativo, esses prestadores de serviços 
de financiamento colaborativo devem 
estabelecer e manter mecanismos para 
assegurar que os promotores de projetos 
apenas aceitam ofertas de financiamento ou 
de financiamento colaborativo, ou qualquer 
pagamento, por intermédio de um 
prestador de serviços de pagamento na 
aceção do artigo 4.º, n.º 11, da Diretiva 
(UE) 2015/2366.

4. Caso os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo não prestem, 
nem eles próprios nem através de um 
terceiro, serviços de pagamento ou de 
detenção e guarda de fundos relacionados 
com os serviços de financiamento 
colaborativo, esses prestadores de serviços 
de financiamento colaborativo devem 
estabelecer e manter mecanismos para 
assegurar que os promotores de projetos 
apenas aceitam ofertas de financiamento ou 
de financiamento colaborativo, ou qualquer 
pagamento, por intermédio de um 
prestador de serviços de pagamento ou de 
um agente na aceção do artigo 4.º, n.º 11, e 
do artigo 19.º da Diretiva (UE) 2015/2366.

Or. fr

Justificação

As plataformas devem poder prestar um serviço de pagamento através de terceiros, ou seja, 
em conformidade com o artigo 19.º da PSD 2.

Alteração 240
Brian Hayes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa coletiva que pretenda 
prestar serviços de financiamento 

1. Qualquer pessoa coletiva que 
pretenda tornar-se um prestador de 
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colaborativo deve apresentar à ESMA um 
pedido de autorização como prestador de 
serviços de financiamento colaborativo.

serviços de financiamento colaborativo ao 
abrigo do presente regulamento deve 
apresentar à autoridade nacional 
competente do Estado-Membro em que se 
encontre estabelecida um pedido de 
autorização de prestação de serviços de 
financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 241
Neena Gill

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa coletiva que pretenda 
prestar serviços de financiamento 
colaborativo deve apresentar à ESMA um 
pedido de autorização como prestador de 
serviços de financiamento colaborativo.

1. Qualquer pessoa coletiva que 
pretenda tornar-se um prestador de 
serviços de financiamento colaborativo 
deve apresentar à autoridade nacional 
competente do Estado-Membro em que se 
encontre estabelecida um pedido de 
autorização de prestação de serviços de 
financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 242
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa coletiva que pretenda 
prestar serviços de financiamento 
colaborativo deve apresentar à ESMA um 
pedido de autorização como prestador de 
serviços de financiamento colaborativo.

1. Uma pessoa coletiva que pretenda 
prestar serviços de financiamento 
colaborativo deve apresentar à autoridade 
nacional competente do Estado-Membro 
em que se encontre estabelecida um 
pedido de autorização como prestador de 
serviços de financiamento colaborativo.
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Or. en

Alteração 243
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa coletiva que pretenda 
prestar serviços de financiamento 
colaborativo deve apresentar à ESMA um 
pedido de autorização como prestador de 
serviços de financiamento colaborativo.

1. Uma pessoa coletiva que pretenda 
prestar serviços de financiamento 
colaborativo deve apresentar à ESMA um 
pedido de autorização como prestador de 
serviços de financiamento colaborativo. 
Quando recebe um pedido de autorização, 
a ESMA informa a autoridade nacional 
competente (ANC). A ANC pode 
apresentar uma nota com a indicação de 
eventuais objeções ou observações à 
ESMA relativamente ao requerente.

Or. en

Alteração 244
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa coletiva que pretenda 
prestar serviços de financiamento 
colaborativo deve apresentar à ESMA um 
pedido de autorização como prestador de 
serviços de financiamento colaborativo.

1. Uma pessoa coletiva que pretenda 
prestar serviços de financiamento 
colaborativo deve apresentar à ESMA um 
pedido de autorização como prestador de 
serviços de financiamento colaborativo. 
Quando recebe um pedido de autorização, 
a ESMA informa a autoridade nacional 
competente. A autoridade nacional 
competente pode apresentar objeções à 
ESMA relativamente ao requerente.

Or. en
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Alteração 245
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Uma descrição das disposições em 
matéria de continuidade das atividades 
previstas pelo potencial prestador de 
serviços de financiamento colaborativo;

(g) Uma descrição das disposições em 
matéria de continuidade das atividades 
previstas pelo potencial prestador de 
serviços de financiamento colaborativo, a 
fim de garantir que os reembolsos de 
empréstimos e os investimentos 
continuarão a ser geridos para os 
investidores em caso de insolvência da 
plataforma;

Or. en

Alteração 246
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Uma descrição das regras internas 
previstas pelo potencial prestador de 
serviços de financiamento colaborativo 
para impedir que os seus acionistas que 
detenham 20 % ou mais do capital ou dos 
direitos de voto, os membros da sua 
direção ou os seus colaboradores, ou 
qualquer pessoa que lhes esteja direta ou 
indiretamente ligada por uma relação de 
controlo, participem em operações de 
financiamento colaborativo oferecidas pelo 
potencial prestador de serviços de 
financiamento colaborativo;

(j) Uma descrição das regras internas 
previstas pelo potencial prestador de 
serviços de financiamento colaborativo 
para impedir que os seus acionistas que 
detenham 10% ou mais do capital ou dos 
direitos de voto, os membros da sua 
direção ou os seus colaboradores, ou 
qualquer pessoa que lhes esteja direta ou 
indiretamente ligada por uma relação de 
controlo, participem em operações de 
financiamento colaborativo oferecidas pelo 
potencial prestador de serviços de 
financiamento colaborativo;

Or. en
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Alteração 247
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Um extrato de conta que ateste a 
disponibilidade do capital social de 
60 000 EUR necessário para a licença ou, 
em alternativa, um seguro de 
responsabilidade civil até esse montante;

Or. en

Alteração 248
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-A) Um seguro de responsabilidade 
civil.

Or. fr

Justificação

No que se refere à organização dos prestadores, na ausência do capital mínimo exigido, a 
proposta deve incluir a obrigação de os prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo justificarem, em qualquer momento, a existência de uma apólice de seguro que 
cubra as consequências financeiras em caso de incumprimento das suas obrigações 
profissionais.

Alteração 249
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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3-A. Todos os prestadores de serviços 
de financiamento colaborativo devem 
dispor de um capital inicial de 
50 000 EUR.

Or. en

Alteração 250
Neena Gill

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A ESMA deve verificar, no prazo 
de 20 dias úteis a contar da data de receção 
do pedido a que se refere o n.º 1, se o 
pedido está completo. Caso o pedido não 
esteja completo, a ESMA deve fixar um 
prazo para o potencial prestador de 
serviços de financiamento colaborativo 
apresentar as informações em falta.

4. A autoridade nacional competente
deve verificar, no prazo de 30 dias úteis a 
contar da data de receção do pedido a que 
se refere o n.º 1, se o pedido está completo. 
Caso o pedido não esteja completo, a 
autoridade nacional competente deve 
fixar um prazo para o potencial prestador 
de serviços de financiamento colaborativo 
apresentar as informações em falta.

Or. en

Alteração 251
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A ESMA deve verificar, no prazo 
de 20 dias úteis a contar da data de receção 
do pedido a que se refere o n.º 1, se o 
pedido está completo. Caso o pedido não 
esteja completo, a ESMA deve fixar um 
prazo para o potencial prestador de 
serviços de financiamento colaborativo 
apresentar as informações em falta.

4. A autoridade nacional competente
deve verificar, no prazo de 20 dias úteis a 
contar da data de receção do pedido a que 
se refere o n.º 1, em estreita cooperação 
com a ESMA, se o pedido está completo. 
Caso o pedido não esteja completo, a 
autoridade nacional competente deve 
fixar um prazo para o potencial prestador 
de serviços de financiamento colaborativo 
apresentar as informações em falta.



PE627.793v01-00 66/108 AM\1162839PT.docx

PT

Or. en

Alteração 252
Brian Hayes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A ESMA deve verificar, no prazo 
de 20 dias úteis a contar da data de receção 
do pedido a que se refere o n.º 1, se o 
pedido está completo. Caso o pedido não 
esteja completo, a ESMA deve fixar um 
prazo para o potencial prestador de 
serviços de financiamento colaborativo 
apresentar as informações em falta.

4. A autoridade nacional competente
deve verificar, no prazo de 20 dias úteis a 
contar da data de receção do pedido a que 
se refere o n.º 1, se o pedido está completo. 
Caso o pedido não esteja completo, a 
autoridade nacional competente deve 
fixar um prazo para o potencial prestador 
de serviços de financiamento colaborativo 
apresentar as informações em falta.

Or. en

Alteração 253
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso o pedido referido no n.º 1 
esteja completo, a ESMA deve notificar de 
imediato o potencial prestador de serviços 
de financiamento colaborativo desse facto.

5. Caso o pedido referido no n.º 1 
esteja completo, a autoridade nacional 
competente deve notificar de imediato o 
potencial prestador de serviços de 
financiamento colaborativo desse facto.

Or. en

Alteração 254
Brian Hayes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Caso o pedido referido no n.º 1 
esteja completo, a ESMA deve notificar de 
imediato o potencial prestador de serviços 
de financiamento colaborativo desse facto.

5. Caso o pedido referido no n.º 1 
esteja completo, a autoridade nacional 
competente deve notificar de imediato o 
potencial prestador de serviços de 
financiamento colaborativo desse facto.

Or. en

Alteração 255
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A ESMA deve avaliar, no prazo de 
dois meses a contar da receção de um 
pedido completo, se o potencial prestador 
de serviços de financiamento colaborativo 
cumpre os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento e adotar uma 
decisão, devidamente fundamentada, no 
sentido de conceder ou recusar a 
autorização como prestador de serviços de 
financiamento colaborativo. A ESMA tem 
o direito de recusar a autorização se 
existirem motivos objetivos e 
demonstráveis para considerar que a 
direção do prestador de serviços de 
financiamento colaborativo é suscetível de 
constituir uma ameaça para a sua gestão 
eficaz, sólida e prudente, para a 
continuidade das atividades e para a 
adequada tomada em consideração dos 
interesses dos seus clientes e da integridade 
do mercado.

6. A autoridade nacional competente
deve avaliar, no prazo de três meses a 
contar da receção de um pedido completo, 
em estreita cooperação com a ESMA, se o 
potencial prestador de serviços de 
financiamento colaborativo cumpre os 
requisitos estabelecidos no presente
regulamento e adotar uma decisão, 
devidamente fundamentada, no sentido de 
conceder ou recusar a autorização como 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo. A autoridade nacional 
competente tem o direito de recusar a 
autorização se existirem motivos objetivos 
e demonstráveis para considerar que a 
direção do prestador de serviços de 
financiamento colaborativo é suscetível de 
constituir uma ameaça para a sua gestão 
eficaz, sólida e prudente, para a 
continuidade das atividades e para a 
adequada tomada em consideração dos 
interesses dos seus clientes e da integridade 
do mercado.

Or. en

Alteração 256



PE627.793v01-00 68/108 AM\1162839PT.docx

PT

Neena Gill

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A ESMA deve avaliar, no prazo de 
dois meses a contar da receção de um 
pedido completo, se o potencial prestador 
de serviços de financiamento colaborativo 
cumpre os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento e adotar uma 
decisão, devidamente fundamentada, no 
sentido de conceder ou recusar a 
autorização como prestador de serviços de 
financiamento colaborativo. A ESMA tem 
o direito de recusar a autorização se 
existirem motivos objetivos e 
demonstráveis para considerar que a 
direção do prestador de serviços de 
financiamento colaborativo é suscetível de 
constituir uma ameaça para a sua gestão 
eficaz, sólida e prudente, para a 
continuidade das atividades e para a 
adequada tomada em consideração dos 
interesses dos seus clientes e da integridade 
do mercado.

6. A autoridade nacional competente
deve avaliar, no prazo de três meses a 
contar da receção de um pedido completo, 
se o potencial prestador de serviços de 
financiamento colaborativo cumpre os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento e adotar uma decisão, 
devidamente fundamentada, no sentido de 
conceder ou recusar a autorização como 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo. A autoridade nacional 
competente tem o direito de recusar a 
autorização se existirem motivos objetivos 
e demonstráveis para considerar que a 
direção do prestador de serviços de 
financiamento colaborativo é suscetível de 
constituir uma ameaça para a sua gestão 
eficaz, sólida e prudente, para a 
continuidade das atividades e para a 
adequada tomada em consideração dos 
interesses dos seus clientes e da integridade 
do mercado.

Or. en

Alteração 257
Brian Hayes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A ESMA deve avaliar, no prazo de 
dois meses a contar da receção de um 
pedido completo, se o potencial prestador 
de serviços de financiamento colaborativo 
cumpre os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento e adotar uma 
decisão, devidamente fundamentada, no 

6. A autoridade nacional competente
deve avaliar, no prazo de dois meses a 
contar da receção de um pedido completo, 
se o potencial prestador de serviços de 
financiamento colaborativo cumpre os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento e adotar uma decisão, 
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sentido de conceder ou recusar a 
autorização como prestador de serviços de 
financiamento colaborativo. A ESMA tem 
o direito de recusar a autorização se 
existirem motivos objetivos e 
demonstráveis para considerar que a 
direção do prestador de serviços de 
financiamento colaborativo é suscetível de 
constituir uma ameaça para a sua gestão 
eficaz, sólida e prudente, para a 
continuidade das atividades e para a 
adequada tomada em consideração dos 
interesses dos seus clientes e da integridade 
do mercado.

devidamente fundamentada, no sentido de 
conceder ou recusar a autorização como 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo. A autoridade nacional 
competente tem o direito de recusar a 
autorização se existirem motivos objetivos 
e demonstráveis para considerar que a 
direção do prestador de serviços de 
financiamento colaborativo é suscetível de 
constituir uma ameaça para a sua gestão 
eficaz, sólida e prudente, para a 
continuidade das atividades e para a 
adequada tomada em consideração dos 
interesses dos seus clientes e da integridade 
do mercado.

Or. en

Alteração 258
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A autoridade nacional competente 
notifica a ESMA da sua decisão de 
conceder ou recusar a autorização. A 
ESMA pode solicitar uma avaliação da 
conformidade com os requisitos de 
autorização e os motivos que justificam a 
autorização. Caso a ESMA não concorde 
com a decisão da autoridade competente, 
deve apresentar os seus motivos e explicar 
e fundamentar quaisquer desvios 
significativos em relação à mesma.

Or. en

Alteração 259
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. A ESMA deve notificar o potencial 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo da sua decisão, no prazo de 
cinco dias úteis após tê-la tomado.

7. A autoridade nacional competente
deve notificar sem demora o potencial 
prestador de serviços de financiamento
colaborativo da sua decisão, após tê-la 
tomado.

Or. en

Alteração 260
Neena Gill

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A ESMA deve notificar o potencial 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo da sua decisão, no prazo de
cinco dias úteis após tê-la tomado.

7. A autoridade nacional competente
deve notificar o potencial prestador de 
serviços de financiamento colaborativo da 
sua decisão, no prazo de dois dias úteis 
após tê-la tomado.

Or. en

Alteração 261
Brian Hayes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A ESMA deve notificar o potencial 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo da sua decisão, no prazo de 
cinco dias úteis após tê-la tomado.

7. A autoridade nacional competente
deve notificar o potencial prestador de 
serviços de financiamento colaborativo da 
sua decisão, no prazo de cinco dias úteis 
após tê-la tomado.

Or. en
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Alteração 262
Brian Hayes

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A

Autorização de prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo de países 

terceiros

1. Um prestador de serviços de 
financiamento colaborativo estabelecido 
num país terceiro pode prestar serviços de 
financiamento colaborativo na União, 
desde que sejam cumpridas as seguintes 
condições:

(a) A Comissão adotou, nos termos do n.º 
2 do presente artigo, um ato de execução 
que representa uma decisão de 
equivalência no que diz respeito ao país 
de estabelecimento do prestador de 
serviços de financiamento colaborativo;

(b) O prestador de serviços de 
financiamento colaborativo está 
autorizado a prestar serviços de 
financiamento colaborativo e está sujeito 
a supervisão no país terceiro em causa; 
(c) Os acordos de cooperação referidos no 
n.º 3 foram estabelecidos e estão 
operacionais;

Após estarem preenchidas as condições a 
que se refere o primeiro parágrafo, o 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo deve registar junto da ESMA 
a sua intenção de prestar serviços na 
União.

2. A Comissão pode adotar um ato de 
execução que declare que o 
enquadramento legal e as práticas de 
supervisão de um país terceiro asseguram 
que:

(a) Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo autorizados 
nesse país terceiro cumprem o presente 
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regulamento ou cumprem os requisitos 
juridicamente vinculativos da legislação 
nacional desse país terceiro que sejam 
equivalentes aos requisitos da legislação 
aplicável da União;

(b) Os requisitos vinculativos são objeto 
de supervisão e aplicação eficazes e 
constantes nesse país terceiro.

O referido ato de execução é adotado pelo 
procedimento de exame referido no artigo 
37.º-A, n.º 2.

3. A ESMA celebra acordos de 
cooperação com as autoridades 
competentes dos países terceiros cujos 
enquadramentos legais e práticas de 
supervisão tenham sido considerados 
equivalentes ao presente Regulamento 
nos termos do n.º 2.

Esses acordos especificam pelo menos: (a) 
O mecanismo de intercâmbio de 
informações entre a ESMA e as 
autoridades competentes dos países 
terceiros em causa, incluindo o acesso a 
todas as informações relevantes relativas 
ao prestador de serviços de financiamento 
colaborativo autorizado nesse país 
terceiro que sejam solicitadas pela ESMA;

(b) O mecanismo de notificação imediata 
à ESMA dos casos em que a autoridade 
competente de um país terceiro considera 
que o prestador de serviços de 
financiamento colaborativo autorizado 
nesse país terceiro sob a sua supervisão 
infringe as condições da sua autorização 
ou outra legislação nacional do país 
terceiro;

(c) Os procedimentos relativos à 
coordenação das atividades de supervisão.

4. A ESMA elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação para 
determinar o conteúdo mínimo dos 
acordos de cooperação referidos no n.º 4 a 
fim de assegurar que as autoridades 
competentes e a ESMA possam exercer 
todos os seus poderes de supervisão ao 
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abrigo do presente regulamento.

A ESMA deve apresentar à Comissão esse 
projeto de normas técnicas de 
regulamentação até ... [XX meses após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento].

A Comissão fica habilitada a 
complementar o presente regulamento 
através da adoção das normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto nos artigos 
10.º a 14.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010.

Or. en

Alteração 263
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A

Seguros

1. Um prestador de serviços de 
financiamento colaborativo deve poder 
provar a qualquer momento que possui 
um contrato de seguro que cobre o 
prestador de serviços de financiamento 
colaborativo contra as consequências 
financeiras da sua responsabilidade civil 
profissional em caso de incumprimento 
das suas obrigações profissionais, tal 
como estabelecido no presente 
regulamento.

2. Antes de [inserir a data correspondente 
a 6 meses antes da data de entrada em 
vigor], a Comissão adota um ato delegado 
nos termos do artigo 37.º, a fim de 
especificar as disposições necessárias 
para o seguro referido no n.º 1.
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Or. fr

Justificação

No que se refere à organização dos prestadores, na ausência do capital mínimo exigido, a 
proposta deve incluir a obrigação de os prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo justificarem, em qualquer momento, a existência de uma apólice de seguro que 
cubra as consequências financeiras em caso de incumprimento das suas obrigações 
profissionais.

Alteração 264
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo dos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo

Registo centralizado dos prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo e 
das ofertas de financiamento colaborativo

Or. en

Alteração 265
Brian Hayes

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A ESMA deve criar um registo de 
todos os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo. O referido 
registo deve ser acessível ao público no 
sítio Web da ESMA, e ser atualizado 
regularmente.

1. A ESMA deve criar um registo de 
todos os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo autorizados 
pelas autoridades nacionais competentes 
em conformidade com o artigo 10.º e, 
separadamente, de todos os prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo de 
países terceiros registados na ESMA nos 
termos do artigo 10.º-A. O referido registo 
deve ser acessível ao público no sítio Web 
da ESMA, e ser atualizado regularmente.

Or. en
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Alteração 266
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A ESMA deve criar um registo de 
todos os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo. O referido 
registo deve ser acessível ao público no 
sítio Web da ESMA, e ser atualizado 
regularmente.

1. A ESMA deve criar um registo 
centralizado de todos os prestadores de 
serviços de financiamento coletivo 
autorizados nos termos do artigo 10.º que 
facultam acesso aos projetos individuais 
ou às ofertas apresentadas por cada 
plataforma de financiamento coletivo. O 
referido registo deve ser acessível ao 
público no sítio Web da ESMA, e ser 
atualizado regularmente.

Or. en

Alteração 267
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Informações atualizadas sobre 
projetos individuais ou ofertas de 
financiamento colaborativo apresentadas 
por cada plataforma de financiamento 
coletivo;

Or. en

Alteração 268
Brian Hayes

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo prestam os 
seus serviços sob supervisão da ESMA.

1. Um prestador de serviços de 
financiamento coletivo presta os seus 
serviços sob a supervisão da autoridade 
nacional competente do Estado-Membro 
em que o prestador do serviço de 
financiamento colaborativo foi 
autorizado.

Or. en

Alteração 269
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo prestam os 
seus serviços sob supervisão da ESMA.

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo prestam os 
seus serviços sob supervisão da autoridade 
nacional competente.

Or. en

Alteração 270
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro designa 
uma ou mais autoridades nacionais 
competentes responsáveis pela concessão 
da autorização e pelo exercício dos 
poderes de supervisão dos prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo.

Or. en
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Alteração 271
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A ESMA avalia o cumprimento, 
pelos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo, das obrigações 
previstas no presente regulamento.

3. As autoridades nacionais 
competentes avaliam o cumprimento, 
pelos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo, das obrigações 
previstas no presente regulamento.

Or. en

Alteração 272
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A ESMA avalia o cumprimento, 
pelos prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo, das obrigações 
previstas no presente regulamento.

3. A ESMA avalia, em cooperação 
com as autoridades nacionais
competentes, o cumprimento, pelos 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo, das obrigações previstas no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 273
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
notificar a ESMA, sem demora 
injustificada, de quaisquer alterações 
significativas que se verifiquem 

4. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
notificar a autoridade nacional 
competente, sem demora injustificada, de 
quaisquer alterações significativas que se 
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relativamente ao cumprimento das 
condições de autorização, e, mediante 
pedido, devem fornecer as informações 
necessárias para avaliar a sua 
conformidade com o presente regulamento.

verifiquem relativamente ao cumprimento 
das condições de autorização, e, mediante 
pedido, devem fornecer as informações 
necessárias para avaliar a sua 
conformidade com o presente regulamento.

Or. en

Alteração 274
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A ESMA tem competência para 
revogar a autorização de um prestador de 
serviços de financiamento colaborativo, em 
qualquer das seguintes situações, caso o 
prestador de serviços:

1. A autoridade nacional competente
tem competência para revogar a 
autorização de um prestador de serviços de 
financiamento colaborativo, em qualquer 
das seguintes situações, caso o prestador de 
serviços:

Or. en

Alteração 275
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A ESMA deve revogar a 
autorização como prestador de serviços de 
financiamento colaborativo sempre que 
considere que os factos referidos no n.º 2, 
alíneas a) e b), afetam a honorabilidade da 
direção do prestador de serviços de 
financiamento colaborativo, ou indicam 
uma falha a nível das disposições de 
governo, dos mecanismos de controlo 
interno ou dos procedimentos referidos no 
artigo 5.º.

3. A autoridade nacional competente
deve revogar a autorização como prestador 
de serviços de financiamento colaborativo 
sempre que, em consulta com a ESMA, 
conclua que os factos referidos no n.º 2, 
alíneas a) e b), afetam a honorabilidade da 
direção do prestador de serviços de 
financiamento colaborativo, ou indicam 
uma falha a nível das disposições de 
governo, dos mecanismos de controlo 
interno ou dos procedimentos referidos no 
artigo 5.º.
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Or. en

Alteração 276
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A ESMA deve notificar a 
autoridade nacional competente do 
Estado-Membro onde o prestador de 
serviços de financiamento colaborativo 
está estabelecido, sem demora 
injustificada, da sua decisão de revogar a 
respetiva autorização.

4. A autoridade nacional competente
deve notificar a ESMA, sem demora 
injustificada, da sua decisão de revogar a 
respetiva autorização.

Or. en

Alteração 277
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as informações, incluindo as 
comunicações comerciais referidas no 
artigo 19.º, dirigidas pelos prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo aos 
clientes ou potenciais clientes sobre si 
próprios, sobre os custos e encargos 
relacionados com os serviços ou 
investimentos de financiamento 
colaborativo, sobre as condições do 
financiamento colaborativo, 
nomeadamente a seleção dos projetos de 
financiamento colaborativo, ou sobre a 
natureza e os riscos associados aos serviços 
de financiamento colaborativo por si 
prestados, devem ser claras, 
compreensíveis, completas e exatas.

1. Todas as informações, incluindo as 
comunicações comerciais referidas no 
artigo 19.º, dirigidas pelos prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo aos 
clientes ou potenciais clientes sobre si 
próprios, sobre os custos e encargos 
relacionados com os serviços ou 
investimentos de financiamento 
colaborativo, sobre as condições do 
financiamento colaborativo, 
nomeadamente a seleção dos projetos de 
financiamento colaborativo, ou sobre a 
natureza e os riscos associados aos serviços 
de financiamento colaborativo por si 
prestados, devem ser equitativas, claras, 
exatas e não induzir em erro.
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Or. en

Alteração 278
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as informações, incluindo as 
comunicações comerciais referidas no 
artigo 19.º, dirigidas pelos prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo aos 
clientes ou potenciais clientes sobre si 
próprios, sobre os custos e encargos 
relacionados com os serviços ou 
investimentos de financiamento 
colaborativo, sobre as condições do 
financiamento colaborativo, 
nomeadamente a seleção dos projetos de 
financiamento colaborativo, ou sobre a 
natureza e os riscos associados aos serviços 
de financiamento colaborativo por si 
prestados, devem ser claras, 
compreensíveis, completas e exatas.

1. Todas as informações, incluindo as 
comunicações comerciais referidas no 
artigo 19.º, dirigidas pelos prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo aos 
clientes ou potenciais clientes sobre si 
próprios, sobre os custos, os riscos 
financeiros e encargos relacionados com 
os serviços ou investimentos de 
financiamento colaborativo, sobre as 
condições do financiamento colaborativo, 
nomeadamente a seleção dos projetos de 
financiamento colaborativo, ou sobre a 
natureza e os riscos associados aos serviços 
de financiamento colaborativo por si 
prestados, devem ser claras, 
compreensíveis, completas e exatas.

Or. en

Alteração 279
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os prestadores de financiamento 
colaborativo devem divulgar, numa base 
semestral, a taxa de incumprimento dos 
projetos de financiamento colaborativo na 
sua plataforma durante os últimos 48 
meses ou, caso a plataforma tenha menos 
de quatro anos, desde o seu início. A taxa 
de incumprimento deve ser publicada em 
linha num lugar de destaque no sítio Web 
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da plataforma. A taxa de incumprimento 
deve ser comunicada semestralmente à 
ESMA. 

Or. en

Alteração 280
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão Europeia adota um 
ato delegado nos termos do artigo 37.º a 
fim de especificar a metodologia de 
cálculo da taxa de incumprimento dos 
projetos oferecidos na plataforma de 
financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 281
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações a que se refere o 
n.º 1 devem ser fornecidas aos potenciais 
clientes antes de estes participarem numa 
operação de financiamento colaborativo.

2. As informações a que se refere o 
n.º 1 devem ser disponibilizadas aos 
potenciais clientes em qualquer momento 
considerado adequado.

Or. en

Alteração 282
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A

Requisitos de devida diligência 

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo empreendem 
um nível mínimo de devida diligência 
relativamente aos promotores de projetos 
de financiamento colaborativo que 
procuram financiamento através da sua 
plataforma de financiamento 
colaborativo.

2. O nível mínimo de devida diligência a 
que se refere o n.º 1 inclui os seguintes 
elementos:

(a). Prova de que o promotor do projeto 
possui a idoneidade, bem como os 
conhecimentos e a experiência 
necessários para obter investimento numa 
plataforma de financiamento 
colaborativo;

(b). Prova de que o promotor do projeto 
não possui registo criminal no que diz 
respeito a condenações ou sanções por 
infração às regulamentações nacionais 
em vigor no domínio da legislação 
comercial, da legislação em matéria de 
insolvência, da legislação relativa aos 
serviços financeiros, da legislação em 
matéria de branqueamento de capitais, de 
fraude ou de responsabilidade 
profissional;

3. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
divulgar os controlos de devida diligência 
que tenham sido efetuados relativamente 
a qualquer projeto de financiamento 
colaborativo.

Or. en

Alteração 283
Marco Valli
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Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A

Divulgação da taxa de incumprimento

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
divulgar publicamente, de 6 em meses, a 
taxa de incumprimento dos projetos de 
financiamento colaborativo oferecidos 
nas respetivas plataformas ao longo dos 
últimos 12 meses. A taxa de 
incumprimento deve ser publicada de 
forma clara no sítio Web da plataforma de 
financiamento colaborativo.

2. A Comissão adota atos delegados nos 
termos do artigo 37.º a fim de especificar 
a metodologia de cálculo da taxa de 
incumprimento dos projetos.

Or. en

Alteração 284
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-B

Divulgação da taxa de incumprimento

1. Os prestadores de financiamento 
colaborativo devem divulgar, numa base 
trimestral, a taxa de incumprimento dos 
projetos registados na plataforma de 
financiamento colaborativo durante os 
últimos 36 meses ou desde o seu início do 
seu funcionamento, caso a plataforma 
tenha menos de três anos.

2. A taxa de incumprimento dos projetos 
registados na plataforma de 
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financiamento colaborativo deve ser 
publicada num lugar de destaque no sítio 
Web da plataforma de financiamento 
colaborativo.

3. A Comissão Europeia adota um ato 
delegado nos termos do artigo 37.º a fim 
de especificar a metodologia de cálculo da 
taxa de incumprimento dos projetos 
oferecidos na plataforma de 
financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 285
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de servidos de 
financiamento colaborativo, antes de 
facultarem aos potenciais investidores o 
pleno acesso às suas ofertas de 
financiamento colaborativo, devem 
avaliar se os serviços de financiamento 
colaborativo oferecidos (ou quais deles) 
são adequados para os potenciais 
investidores.

1. Os prestadores de servidos de 
financiamento colaborativo devem avaliar 
se os serviços de financiamento 
colaborativo oferecidos (ou quais deles) 
são adequados para os potenciais 
investidores.

Or. en

Alteração 286
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de servidos de 
financiamento colaborativo, antes de 
facultarem aos potenciais investidores o 
pleno acesso às suas ofertas de 

1. Os prestadores de servidos de 
financiamento colaborativo, antes de 
facultarem aos potenciais investidores o 
pleno acesso às suas ofertas de 
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financiamento colaborativo, devem avaliar 
se os serviços de financiamento 
colaborativo oferecidos (ou quais deles) 
são adequados para os potenciais 
investidores.

financiamento colaborativo e a 
oportunidade de investir nas mesmas, 
devem avaliar se os serviços de 
financiamento colaborativo oferecidos (ou 
quais deles) são adequados para os 
potenciais investidores.

Or. fr

Justificação

Se o potencial investidor não fornecer informações suficientes para completar a prova de 
transparência e conhecimentos, não deve poder investir numa oferta de financiamento 
colaborativo.

Alteração 287
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O acesso às informações sobre as 
ofertas de financiamento colaborativo 
está reservado aos potenciais investidores 
que tenham fornecido as respetivas 
informações pessoais, lido os riscos 
associados ao financiamento colaborativo 
e explicitamente aceitado tais riscos.

Or. fr

Justificação

Um potencial investidor, antes de poder aceder às ofertas da plataforma de financiamento 
colaborativo, deverá ter aceitado os riscos associados ao financiamento colaborativo, tais 
como a perda de investimento e a falta de liquidez dos valores mobiliários recebidos.

Alteração 288
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da avaliação referida 
do n.º 1, os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem solicitar 
informações sobre os conhecimentos
básicos dos investidores potenciais, bem 
como sobre a sua compreensão do risco 
inerente ao investimento em geral e os 
tipos de investimentos oferecidos na 
plataforma de financiamento colaborativo, 
nomeadamente informações sobre:

2. Para efeitos da avaliação referida 
do n.º 1-A, os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem solicitar 
informações sobre os conhecimentos, a 
experiência, os objetivos de investimento e 
a situação financeira dos investidores 
potenciais, bem como sobre a sua 
compreensão do risco inerente ao 
investimento em geral e os tipos de 
investimentos oferecidos na plataforma de 
financiamento colaborativo, 
nomeadamente informações sobre:

Or. fr

Justificação

De igual modo, a prova sobre a transparência e os conhecimentos efetuada pelos potenciais 
investidores deve ser reforçada a fim de melhor garantir o consentimento informado do 
investidor em relação aos riscos em questão. O âmbito da prova deve abranger não só os 
conhecimentos e a experiência do potencial investidor, mas também a sua situação financeira 
e os seus objetivos de investimento.

Alteração 289
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) (b) Eventuais conhecimentos 
ou experiência profissional relevantes 
relacionados com investimentos no âmbito 
do financiamento colaborativo.

(b) (b) Eventuais conhecimentos e
experiência profissional relevantes 
relacionados com investimentos no âmbito 
do financiamento colaborativo.

Or. fr

Alteração 290
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Caso os potenciais investidores 
não forneçam as informações exigidas 
nos termos do n.º 1, ou caso os prestadores 
de servidos de financiamento colaborativo 
considerarem, com base nas informações 
recebidas nos termos do n.º 1, que os 
potenciais investidores não têm 
conhecimentos suficientes, os prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
devem informar esses potenciais 
investidores de que os serviços oferecidos 
nas suas plataformas poderão não ser 
adequados no seu caso, dirigindo-lhes uma 
advertência em relação ao risco. Essa 
informação ou advertência não devem 
impedir os potenciais investidores de 
investir em projetos de financiamento 
colaborativo.

4. Caso os prestadores de servidos de 
financiamento colaborativo considerarem, 
com base nas informações recebidas nos 
termos do n.º 1, que os potenciais 
investidores não têm conhecimentos 
suficientes ou que os serviços não lhes são 
adequados, os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
informar esses potenciais investidores de 
que os serviços oferecidos nas suas 
plataformas poderão não ser adequados no 
seu caso, dirigindo-lhes uma advertência 
em relação ao risco. Essa informação ou 
advertência não devem impedir os 
potenciais investidores de investir em 
projetos de financiamento colaborativo. 
Esta advertência deve indicar claramente 
o risco de perda total dos fundos 
investidos.

Or. en

Alteração 291
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso os potenciais investidores 
não forneçam as informações exigidas 
nos termos do n.º 1, ou caso os prestadores 
de servidos de financiamento colaborativo 
considerarem, com base nas informações 
recebidas nos termos do n.º 1, que os 
potenciais investidores não têm 
conhecimentos suficientes, os prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo
devem informar esses potenciais 
investidores de que os serviços oferecidos 
nas suas plataformas poderão não ser 
adequados no seu caso, dirigindo-lhes uma 
advertência em relação ao risco. Essa 
informação ou advertência não devem 

4. Caso os prestadores de servidos de 
financiamento colaborativo considerem, 
com base nas informações recebidas nos 
termos do n.º 1, que a oferta do serviço de 
financiamento colaborativo não convém 
aos potenciais investidores, devem 
informar esses potenciais investidores de 
que os serviços oferecidos nas suas 
plataformas poderão não ser adequados no 
seu caso, dirigindo-lhes uma advertência 
em relação ao risco. Essa informação ou 
advertência não devem impedir os 
potenciais investidores de investir em 
projetos de financiamento colaborativo.
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impedir os potenciais investidores de 
investir em projetos de financiamento 
colaborativo.

Or. fr

Justificação

Os potenciais investidores devem ser obrigados a fazer a prova de conhecimentos antes de 
investirem em ofertas de financiamento colaborativo. Independentemente de o resultado da 
prova ser negativo ou positivo, depois de a plataforma o informar sobre o resultado da 
prova, o investidor pode investir no projeto. Em todo o caso, é fundamental que os 
investidores concluam a prova de conhecimentos.

Alteração 292
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso os potenciais investidores não 
forneçam as informações exigidas nos 
termos do n.º 1, ou caso os prestadores de 
servidos de financiamento colaborativo 
considerarem, com base nas informações 
recebidas nos termos do n.º 1, que os 
potenciais investidores não têm 
conhecimentos suficientes, os prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
devem informar esses potenciais 
investidores de que os serviços oferecidos 
nas suas plataformas poderão não ser
adequados no seu caso, dirigindo-lhes uma 
advertência em relação ao risco. Essa 
informação ou advertência não devem 
impedir os potenciais investidores de 
investir em projetos de financiamento 
colaborativo.

4. Caso os potenciais investidores não 
forneçam as informações exigidas nos 
termos do n.º 1, ou caso os prestadores de 
servidos de financiamento colaborativo 
considerarem, com base nas informações 
recebidas nos termos do n.º 1, que os 
potenciais investidores não têm 
conhecimentos suficientes, os prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
devem informar esses potenciais 
investidores de que os serviços oferecidos 
nas suas plataformas não são adequados no 
seu caso, impedindo-os explicitamente de 
investir em projetos de financiamento 
colaborativo.

Or. en

Alteração 293
Molly Scott Cato
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso os potenciais investidores não 
forneçam as informações exigidas nos 
termos do n.º 1, ou caso os prestadores de 
servidos de financiamento colaborativo 
considerarem, com base nas informações 
recebidas nos termos do n.º 1, que os 
potenciais investidores não têm 
conhecimentos suficientes, os prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
devem informar esses potenciais 
investidores de que os serviços oferecidos 
nas suas plataformas poderão não ser
adequados no seu caso, dirigindo-lhes uma 
advertência em relação ao risco. Essa 
informação ou advertência não devem 
impedir os potenciais investidores de 
investir em projetos de financiamento 
colaborativo.

4. Caso os potenciais investidores não 
forneçam as informações exigidas nos 
termos do n.º 1, ou caso os prestadores de 
servidos de financiamento colaborativo 
considerarem, com base nas informações 
recebidas nos termos do n.º 1, que os 
potenciais investidores não têm 
conhecimentos suficientes, os prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo 
devem informar esses potenciais 
investidores de que os serviços oferecidos 
nas suas plataformas não são adequados no 
seu caso, impedindo-os de investir em 
projetos de financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 294
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem, a todo 
o momento, proporcionar aos potenciais 
investidores a possibilidade de simular a 
sua capacidade de suportar perdas, 
calculada em 10 % do seu património 
líquido, com base nas seguintes 
informações:

Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem, a todo 
o momento, proporcionar aos potenciais 
investidores a possibilidade de simular a 
sua capacidade de suportar perdas, 
calculada em 3% do seu património 
líquido, com base nas seguintes 
informações:

Or. en
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Alteração 295
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Independentemente dos resultados da 
simulação, os potenciais investidores e os 
investidores não devem ser impedidos de 
investir em projetos de financiamento 
colaborativo.

Os investidores e os potenciais investidores 
devem ser impedidos de investir em 
projetos de financiamento colaborativo se 
os resultados da simulação demonstrarem 
que o potencial investidor não dispõe de 
meios financeiros suficientes para 
suportar as perdas.

Or. en

Alteração 296
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Independentemente dos resultados da 
simulação, os potenciais investidores e os 
investidores não devem ser impedidos de 
investir em projetos de financiamento 
colaborativo.

Os potenciais investidores e os investidores  
devem ser impedidos de investir em 
projetos de financiamento colaborativo se 
os resultados da simulação demonstrarem 
que o potencial investidor não dispõe de 
meios financeiros suficientes para 
suportar as perdas. Em todo o caso, os 
investidores devem ser impedidos de 
investir mais de 3 000 EUR por oferta de 
financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 297
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Independentemente dos resultados da 
simulação, os potenciais investidores e os 
investidores não devem ser impedidos de 
investir em projetos de financiamento 
colaborativo.

Com base nos resultados da simulação, os 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo podem impedir os potenciais 
investidores e os investidores de investir 
em projetos de financiamento colaborativo. 
No entanto, os investidores continuam a 
ser responsáveis pelo risco total de fazer 
um investimento.

Or. en

Alteração 298
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os investidores não podem investir mais 
de 4 000 EUR por projeto de 
financiamento colaborativo e 12 000 EUR 
por ano por plataforma de financiamento 
colaborativo.

Or. en

Alteração 299
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 37.º, a fim 
de especificar as disposições necessárias 
para:

6. A Comissão deve, no prazo de seis 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento, adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 37.º, a fim 
de especificar as disposições necessárias 
para:

Or. fr
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Alteração 300
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
fornecer aos potenciais investidores uma 
ficha de informação de investimento 
fundamental redigida pelo promotor do 
projeto para cada oferta de financiamento 
colaborativo. A ficha de informação de 
investimento fundamental deve ser 
redigida pelo menos numa das línguas 
oficiais do Estado-Membro em causa ou 
numa língua de uso corrente na esfera 
financeira internacional.

1. O promotor do projeto redige para 
cada oferta de financiamento colaborativo
uma ficha de informação de investimento 
fundamental. A ficha de informação de 
investimento fundamental deve ser 
redigida pelo menos numa das línguas 
oficiais do Estado-Membro em causa ou 
em inglês.

Or. en

Alteração 301
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem fornecer 
aos potenciais investidores uma ficha de 
informação de investimento fundamental 
redigida pelo promotor do projeto para 
cada oferta de financiamento colaborativo. 
A ficha de informação de investimento 
fundamental deve ser redigida pelo menos 
numa das línguas oficiais do Estado-
Membro em causa ou numa língua de uso 
corrente na esfera financeira 
internacional.

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem fornecer 
aos potenciais investidores uma ficha de 
informação de investimento fundamental 
redigida pelo promotor do projeto para 
cada oferta de financiamento colaborativo. 
A ficha de informação de investimento 
fundamental deve ser redigida pelo menos 
numa das línguas oficiais do Estado-
Membro em causa e em inglês.

Or. en
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Alteração 302
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem fornecer 
aos potenciais investidores uma ficha de 
informação de investimento fundamental 
redigida pelo promotor do projeto para 
cada oferta de financiamento colaborativo. 
A ficha de informação de investimento 
fundamental deve ser redigida pelo menos 
numa das línguas oficiais do Estado-
Membro em causa ou numa língua de uso 
corrente na esfera financeira internacional.

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem fornecer 
aos potenciais investidores uma ficha de 
informação de investimento fundamental 
redigida pelo promotor do projeto para 
cada oferta de financiamento colaborativo. 
A ficha de informação de investimento 
fundamental deve ser redigida pelo menos 
numa das línguas oficiais do Estado-
Membro em causa ou numa língua comum 
utilizada na esfera financeira internacional.

Or. fr

Alteração 303
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que ofereçam 
serviços referidos no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea (a), subalínea i), do presente 
regulamento devem fornecer aos 
potenciais investidores os seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 304
Jonás Fernández



PE627.793v01-00 94/108 AM\1162839PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c)
.
.

Texto da Comissão Alteração

Não se trata de um produto de poupança e 
não deve investir mais do que 10 % do seu 
património líquido em projetos de 
financiamento colaborativo.

Não se trata de um produto de poupança e
aconselhamo-lo a não investir mais do que 
10 % do seu património líquido em 
projetos de financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 305
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c)
.
.

Texto da Comissão Alteração

Não se trata de um produto de poupança e 
não deve investir mais do que 10 % do seu 
património líquido em projetos de 
financiamento colaborativo.

Não se trata de um produto de poupança e 
não deve investir mais do que 3% do seu 
património líquido em projetos de 
financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 306
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c)
.
.

Texto da Comissão Alteração

Pode acontecer que não seja possível 
vender os instrumentos de investimento 
quando o desejar.

Pode acontecer que não seja possível 
vender os instrumentos de investimento 
quando o desejar. Se estiver em condições 
de vender, poderá estar sujeito a perdas.
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Or. en

Alteração 307
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O requisito estabelecido no n.º 2, 
alínea a), não se aplica aos prestadores de 
serviços de financiamento colaborativo 
que ofereçam os serviços referidos no 
artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea ii) do 
presente regulamento. Esses prestadores 
devem, em vez disso, elaborar uma ficha 
de informação de investimento 
fundamental sobre a plataforma, que deve 
conter informações pormenorizadas sobre 
a mesma, os seus sistemas e controlos 
para a gestão dos riscos e a modelização 
financeira da oferta de financiamento 
coletivo, bem como o historial do seu 
desempenho.

Or. en

Alteração 308
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de garantir a simplicidade e 
a comparabilidade, quando as empresas 
dispõem de demonstrações financeiras, 
são obrigadas a fornecer rácios 
financeiros de rendibilidade, eficiência e 
liquidez calculados com métodos 
reconhecidos no mercado. As plataformas 
devem informar os investidores e os 
potenciais investidores sobre esses rácios 
num formato que permita uma fácil 
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comparabilidade entre empresas. As 
plataformas devem indicar em linha que 
verificaram o cálculo dos rácios. Os 
rácios devem ser alterados 
semestralmente e as plataformas devem 
garantir que facultarão gráficos de séries 
cronológicas simplificadas que tracem 
uma panorâmica da dinâmica financeira 
da empresa. A plataforma pode fornecer 
uma estimativa indicativa, não vinculativa 
para o mercado, da avaliação da empresa 
que solicita ou beneficiou de 
financiamento.

Or. en

Alteração 309
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
implementar e aplicar procedimentos 
adequados para verificar a exaustividade e 
a clareza das informações contidas na ficha 
de informação de investimento 
fundamental.

5. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
implementar e aplicar procedimentos 
adequados para verificar a exaustividade, a 
exatidão e a clareza das informações 
contidas na ficha de informação de 
investimento fundamental.

Or. en

Alteração 310
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
implementar e aplicar procedimentos 

5. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem 
implementar e aplicar procedimentos 
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adequados para verificar a exaustividade e 
a clareza das informações contidas na ficha 
de informação de investimento 
fundamental.

adequados para verificar a exatidão, a 
exaustividade e a clareza das informações 
contidas na ficha de informação de 
investimento fundamental.

Or. en

Alteração 311
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Caso um prestador de 
financiamento colaborativo identifique 
uma omissão importante, um erro 
importante ou uma inexatidão importante 
na ficha de informação de investimento 
fundamental, o promotor do projeto deve 
completar ou alterar essa informação. Caso 
não seja possível completar ou alterar
essa informação, o prestador de serviços de 
financiamento colaborativo não deve 
lançar a oferta de financiamento 
colaborativo, ou, se a oferta estiver já em 
curso, deve cancelá-la, até que a ficha de 
informação de investimento fundamental 
cumpra os requisitos previstos no presente 
artigo.

6. Caso um prestador de 
financiamento colaborativo identifique 
uma omissão importante, um erro 
importante ou uma inexatidão importante 
na ficha de informação de investimento 
fundamental, o promotor do projeto deve 
completar ou alterar essa informação. Caso 
essa informação não tenha sido alterada 
ou completada, o prestador de serviços de 
financiamento colaborativo não deve 
lançar a oferta de financiamento 
colaborativo, ou, se a oferta estiver já em 
curso, deve cancelá-la, até que a ficha de 
informação de investimento fundamental 
cumpra os requisitos previstos no presente 
artigo.

Or. en

Alteração 312
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na redação das normas, a ESMA pode 
estabelecer uma distinção entre os 
serviços a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, 
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alínea a), subalínea i), e aqueles a que se 
refere o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), 
subalínea ii).

A ESMA apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [XXX].

A Comissão fica habilitada a adotar as 
normas técnicas de regulamentação a que 
se refere o primeiro parágrafo em 
conformidade com o procedimento 
previsto nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 313
Eva Kaili

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que permitam 
aos seus investidores interagir diretamente 
uns com os outros para comprar e vender
acordos de empréstimo ou valores 
mobiliários que foram inicialmente 
financiados através de financiamento 
colaborativo nas suas plataformas, devem 
informar os seus clientes de que não 
operam um sistema de negociação, e que 
essas atividades de compra e venda nas 
suas plataformas são exercidas ao critério 
do cliente e sob a sua responsabilidade.

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo baseado em 
investimento que permitam aos seus 
investidores interagir diretamente uns com 
os outros para comprar e vender valores 
mobiliários ou fichas que foram 
inicialmente financiados através de 
financiamento colaborativo nas suas 
plataformas, devem informar os seus 
clientes de que não operam um sistema de 
negociação, e que essas atividades de 
compra e venda nas suas plataformas são 
exercidas ao critério do cliente e sob a sua 
responsabilidade.

Or. en

Alteração 314
Eva Kaili

Proposta de regulamento
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Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo baseados no 
crédito podem facilitar a compra e a 
venda pelos seus investidores de acordos 
de empréstimo segundo regras 
vinculativas e não discricionárias, desde 
que não sejam discriminatórias e sejam 
comunicadas de forma transparente. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
37.º do presente regulamento.

Or. en

Alteração 315
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que sugerem
um preço de referência para a compra e 
venda referidas no n.º 1 devem informar os 
seus clientes de que o preço de referência 
sugerido não é vinculativo, e 
fundamentar esse preço.

2. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo que fornecem
um preço de referência para a compra e 
venda referidas no n.º 1 devem informar os 
seus clientes sobre se o preço de referência 
é vinculativo ou não e justificar a base 
sobre a qual esse preço de referência foi 
calculado.

Or. fr

Justificação

É importante que o prestador de serviços de financiamento colaborativo possa consolidar os 
preços (ou seja, os valores mobiliários ou os empréstimos só podem ser transacionados ao 
preço de referência).

Alteração 316
Marco Valli
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Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A

Registo público dos promotores de
projetos

Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo estabelecem 
uma lista dos promotores de projetos 
registados na respetiva plataforma. O 
registo deve ser acessível ao público no 
seu sítio Web e ser constantemente 
atualizado. O registo deve indicar o nome, 
o mês e o ano de nascimento, o país de 
residência e a nacionalidade do promotor 
do projeto, bem como o montante final do 
financiamento angariado por projeto, em 
conformidade com as normas em matéria 
de proteção de dados.

Or. en

Alteração 317
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem garantir 
que todas as comunicações comerciais 
dirigidas aos investidores são claramente 
identificáveis como tal.

1. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem garantir 
que todas as suas comunicações comerciais 
dirigidas aos investidores são claramente 
identificáveis como tal.

Or. en

Alteração 318
Marco Valli

Proposta de regulamento
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Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As comunicações comerciais não 
podem incluir a comercialização de 
projetos individuais ou ofertas de 
financiamento colaborativo planeadas ou 
pendentes. As comunicações comerciais 
só podem indicar onde, e em que língua, 
os clientes podem obter informações sobre 
projetos ou ofertas individuais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se as comunicações comerciais forem transparentes e não induzirem em erro, esta é uma 
restrição desnecessária ao desenvolvimento de estratégias de comercialização e à 
capacidade para atrair investidores.

Alteração 319
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As comunicações comerciais não
podem incluir a comercialização de 
projetos individuais ou ofertas de 
financiamento colaborativo planeadas ou 
pendentes. As comunicações comerciais 
só podem indicar onde, e em que língua,
os clientes podem obter informações sobre 
projetos ou ofertas individuais.

2. Os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo podem enviar 
comunicações comerciais aos investidores 
inscritos na plataforma de financiamento 
colaborativo. Essas comunicações devem 
ser efetuadas de forma objetiva, mediante 
o cumprimento de critérios definidos e 
não devem visar de forma 
desproporcionada os projetos ou as 
ofertas de financiamento colaborativo 
planeados ou em curso.

Or. fr

Justificação

A promoção dos projetos deve ser concebida de modo a evitar qualquer discriminação. No 
entanto, desde que a comunicação seja feita de forma objetiva, deve ser autorizada.
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Alteração 320
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As comunicações comerciais não 
podem incluir a comercialização de
projetos individuais ou ofertas de 
financiamento colaborativo planeadas ou 
pendentes. As comunicações comerciais só 
podem indicar onde, e em que língua, os 
clientes podem obter informações sobre 
projetos ou ofertas individuais.

2. As comunicações comerciais dos 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo não podem visar de forma 
desproporcionada projetos individuais ou 
ofertas de financiamento colaborativo 
planeadas ou pendentes.

Or. en

Alteração 321
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nas suas comunicações comerciais, 
os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem usar 
uma ou várias das línguas oficiais do 
Estado-Membro em que o prestador de 
serviços exerce a sua atividade de 
financiamento colaborativo, ou uma 
língua de uso corrente na esfera 
financeira internacional.

3. Nas suas comunicações comerciais, 
os prestadores de serviços de 
financiamento colaborativo devem usar 
uma ou várias das línguas oficiais do 
Estado-Membro em que o prestador de 
serviços exerce a sua atividade de 
financiamento colaborativo e em inglês.

Or. en

Alteração 322
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
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Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades nacionais 
competentes não podem exigir uma 
notificação e aprovação ex ante das 
comunicações comerciais.

4. As autoridades nacionais 
competentes e a ESMA não podem exigir 
uma notificação e aprovação ex ante das 
comunicações comerciais.

Or. en

Alteração 323
Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A ESMA pode emitir orientações 
ou recomendações dirigidas às autoridades 
nacionais competentes para especificar as 
melhores práticas em matéria de 
comunicações comerciais e verificar as 
comunicações comerciais dos prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo.

6. A ESMA deve emitir orientações 
ou recomendações dirigidas às autoridades 
nacionais competentes para especificar as 
melhores práticas em matéria de 
comunicações comerciais e verificar as 
comunicações comerciais dos prestadores 
de serviços de financiamento colaborativo.

Or. en

Alteração 324
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A ESMA e todas as pessoas que trabalhem 
ou tenham trabalhado para a ESMA ou 
para qualquer pessoa a quem a ESMA 
tenha delegado funções, incluindo 
auditores e peritos contratados pela ESMA, 
ficam sujeitas à obrigação de sigilo
profissional referida no artigo 76.º da 
Diretiva 2014/65/UE.

A ESMA, as autoridades nacionais 
competentes e todas as pessoas que 
trabalhem ou tenham trabalhado para a 
ESMA, para as autoridades nacionais 
competentes ou para qualquer pessoa a 
quem a ESMA tenha delegado funções, 
incluindo auditores e peritos contratados 
pela ESMA, ficam sujeitas à obrigação de 
sigilo profissional referida no artigo 76.º da 
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Diretiva 2014/65/UE.

Or. en

Alteração 325
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório deve analisar os 
seguintes aspetos:

2. O relatório deve ser tornado 
público e analisar os seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 326
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O funcionamento do mercado de 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo na União, incluindo a 
evolução e as tendências do mercado, 
tendo em conta a experiência de supervisão 
adquirida pela ESMA, o número de 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo autorizados pela ESMA e a 
respetiva quota de mercado, analisando 
em especial se são necessários 
ajustamentos às definições estabelecidas no 
presente regulamento e se o âmbito dos 
serviços abrangidos pelo presente 
regulamento continua a ser adequado;

(a) O funcionamento do mercado de 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo na União, incluindo a 
evolução e as tendências do mercado, 
tendo em conta a experiência de supervisão 
e as práticas das autoridades nacionais 
competentes, analisando em especial se são 
necessários ajustamentos às definições 
estabelecidas no presente regulamento e se 
o âmbito dos serviços abrangidos pelo 
presente regulamento continua a ser 
adequado;

Or. en

Alteração 327
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Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O funcionamento do mercado de 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo na União, incluindo a 
evolução e as tendências do mercado, 
tendo em conta a experiência de supervisão 
adquirida pela ESMA, o número de 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo autorizados pela ESMA e a 
respetiva quota de mercado, analisando em 
especial se são necessários ajustamentos às 
definições estabelecidas no presente 
regulamento e se o âmbito dos serviços 
abrangidos pelo presente regulamento 
continua a ser adequado;

(a) O funcionamento do mercado de 
prestação de serviços de financiamento 
colaborativo na União, incluindo a 
evolução e as tendências do mercado, 
tendo em conta a experiência de supervisão 
adquirida pela ESMA, o número de 
prestadores de serviços de financiamento 
colaborativo autorizados pela ESMA e a 
respetiva quota de mercado, analisando em 
especial se são necessários ajustamentos às 
definições e aos limiares estabelecidos no 
presente regulamento e se o âmbito dos 
serviços abrangidos pelo presente 
regulamento continua a ser adequado;

Or. en

Alteração 328
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) a possibilidade de fornecer 
incentivos para encorajar o 
financiamento de projetos sustentáveis 
com resultados positivos nos domínios 
social e ambiental e das pequenas 
empresas no domínio da inovação, da 
investigação e do desenvolvimento, 
nomeadamente através da criação de 
programas específicos que permitam que 
estes projetos sejam elegíveis para 
financiamento pelo BEI e por outros 
fundos da UE;

Or. en
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Alteração 329
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os riscos potenciais de distorção 
da concorrência e de arbitragem 
relacionados com a aplicação de dois 
regimes paralelos nos Estados-Membros;

Or. fr

Justificação

Nos Estados-Membros onde já existe um sistema nacional, a existência de um 28.º regime 
coloca o problema da existência de dois regimes suscetíveis de conduzir a fenómenos de 
arbitragem.

Alteração 330
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A implementação da inovação 
tecnológica no setor do financiamento 
colaborativo, nomeadamente a aplicação 
das novas tecnologias e modelos de 
negócios inovadores;

(c) A implementação da inovação 
tecnológica no setor do financiamento 
colaborativo, nomeadamente a aplicação de 
novos modelos de negócios inovadores e 
de tecnologias de cadeia de blocos, a fim 
de aumentar a transparência, a segurança 
e a rastreabilidade dos dados relativos aos 
projetos e às ofertas de financiamento 
colaborativo intermediados por 
plataformas de financiamento 
colaborativo, a fim de prevenir mais 
eficazmente a fraude e a criminalidade 
financeira, bem como de minimizar os 
riscos de branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo;
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Or. en

Alteração 331
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A implementação da inovação 
tecnológica no setor do financiamento 
colaborativo, nomeadamente a aplicação 
das novas tecnologias e modelos de 
negócios inovadores;

(c) A implementação da inovação 
tecnológica no setor do financiamento 
colaborativo, nomeadamente a aplicação de 
métodos de financiamento não bancário 
(nomeadamente  ofertas iniciais de 
moeda) e tecnologias e modelos de 
negócios inovadores;

Or. en

Alteração 332
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) A cooperação entre a ESMA e as 
autoridades nacionais competentes e a 
adequação da ESMA como entidade 
supervisora do presente regulamento.

Or. en

Alteração 333
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 38-A (novo)
Regulamento (UE) 2017/1129
Artigo 1 – n.º 4 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 38.º-A

Alteração ao Regulamento (UE) n.º 
2017/1129

Ao artigo 1.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º 2017/1129, é aditada a seguinte alínea:

(k-A) oferta de financiamento 
colaborativo da parte de um prestador de 
serviços de financiamento colaborativo 
europeu, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXX do Parlamento Europeu e 
do Conselho, desde que não exceda o 
limiar estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, 
alínea d), do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXX. "

Or. fr

Justificação

A presente alteração destina-se a alterar o Regulamento Prospetos, a fim de permitir o 
aumento do limiar para 8 milhões de EUR e assegurar que os limiares nacionais permitidos 
pelo Regulamento Prospetos não interfiram com o regulamento sobre financiamento 
colaborativo.

Alteração 334
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Anexo – Parte A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma hiperligação para as 
demonstrações financeiras mais recentes
do promotor do projeto, se disponível;

(c) Valores e rácios financeiros 
principais do promotor do projeto nos 
últimos 3 anos.

Or. fr

Justificação

Em muitos Estados-Membros as PME não são obrigadas a publicar as suas contas. Tal 
documento não é, por conseguinte, considerado informação pública.
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