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Amendamentul  137 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Titlul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI privind furnizorii europeni 

de servicii de finanțare participativă 

(ECSP) pentru întreprinderi (Text cu 

relevanță pentru SEE) 

Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI privind furnizorii europeni 

de servicii de platforme de finanțare 

participativă pentru întreprinderi (Text cu 

relevanță pentru SEE) 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Finanțarea participativă se afirmă 

din ce în ce mai mult ca o formă 

consacrată de finanțare alternativă pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

aflate în etapele inițiale ale ciclului de 

dezvoltare, bazată de obicei pe investiții 

mici. Finanțarea participativă reprezintă un 

nou tip de intermediere, în cadrul căreia un 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă interacționează cu clienții săi 

prin intermediul unei platforme digitale, 

fără să își asume riscuri, pentru a pune în 

legătură potențiali investitori cu 

întreprinderi care caută finanțare, indiferent 

dacă finanțarea conduce sau nu la un acord 

de împrumut, la achiziționarea unei 

participații la capital sau a unei participații 

sub forma unei alte valori mobiliare. Prin 

urmare, este oportun să se includă în 

(1) Creditarea și investițiile de la 

persoană la persoană asigurate prin 

intermediul unor platforme online se 

afirmă din ce în ce mai mult ca forme 

consacrate de finanțare alternativă pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

aflate în etapele inițiale ale ciclului de 

dezvoltare, bazată de obicei pe investiții 

mici. Astfel, platformele online pentru 

finanțarea participativă bazată pe creditare 

și pe capitaluri proprii reprezintă noi 

tipuri de intermediere, în cadrul căreia un 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă interacționează cu clienții săi 

prin intermediul unei platforme digitale, 

fără să își asume riscuri, pentru a pune în 

legătură potențiali investitori cu 

întreprinderi care caută finanțare, indiferent 

dacă finanțarea conduce sau nu la un acord 
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domeniul de aplicare al prezentului 

regulament atât finanțarea participativă 

bazată pe creditare, cât și finanțarea 

participativă bazată pe investiții, deoarece 

ambele reprezintă alternative de finanțare 

comparabile pentru întreprinderi. 

de împrumut, la achiziționarea unei 

participații la capital sau a unei participații 

sub forma unei alte valori mobiliare. Prin 

urmare, domeniul de aplicare al prezentului 

regulament include atât finanțarea 

participativă bazată pe creditare, cât și 

finanțarea participativă bazată pe 

capitaluri proprii pentru întreprinderi. Cu 

toate acestea, domeniul de aplicare nu 

include campaniile de finanțare 

participativă, care se bazează exclusiv pe 

donații și recompense nefinanciare. 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Finanțarea participativă se afirmă 

din ce în ce mai mult ca o formă 

consacrată de finanțare alternativă pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

aflate în etapele inițiale ale ciclului de 

dezvoltare, bazată de obicei pe investiții 

mici. Finanțarea participativă reprezintă 

un nou tip de intermediere, în cadrul 

căreia un furnizor de servicii de finanțare 

participativă interacționează cu clienții săi 

prin intermediul unei platforme digitale, 

fără să își asume riscuri, pentru a pune în 

legătură potențiali investitori cu 

întreprinderi care caută finanțare, indiferent 

dacă finanțarea conduce sau nu la un acord 

de împrumut, la achiziționarea unei 

participații la capital sau a unei participații 

sub forma unei alte valori mobiliare. Prin 

urmare, este oportun să se includă în 

domeniul de aplicare al prezentului 

regulament atât finanțarea participativă 

bazată pe creditare, cât și finanțarea 

participativă bazată pe investiții, deoarece 

(1) Finanțarea participativă este o 

formă de finanțare antreprenorială 

alternativă pentru întreprinderi nou-

înființate, precum și pentru întreprinderile 

mici și mijlocii (IMM-uri) aflate în etapele 

inițiale ale ciclului de dezvoltare. 

Finanțarea participativă reprezintă un tip 
de intermediere din ce în ce mai 

important, precum și o nouă clasă de 

active în cadrul căreia un furnizor de 

servicii de finanțare participativă 

interacționează cu clienții săi prin 

intermediul unei platforme digitale, fără să 

își asume riscuri, pentru a pune în legătură 

potențiali investitori cu întreprinderi care 

caută finanțare, indiferent dacă finanțarea 

conduce sau nu la un acord de împrumut, la 

achiziționarea unei participații la capital 

sau a unei participații sub forma unei alte 

valori mobiliare. Prin urmare, este oportun 

să se includă în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament atât finanțarea 

participativă bazată pe creditare, cât și 
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ambele reprezintă alternative de finanțare 

comparabile pentru întreprinderi. 

finanțarea participativă bazată pe investiții, 

deoarece ambele reprezintă alternative de 

finanțare comparabile pentru întreprinderi. 

Or. en 

 

Amendamentul  140 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Obținerea de finanțare este o 

provocare pentru întreprinderile mici și 

întreprinderile aflate la început de drum, în 

special atunci când acestea fac tranziția de 

la etapa de întreprindere nou-înființată la 

etapa de expansiune Finanțarea 

participativă poate contribui la asigurarea 

accesului la finanțare pentru întreprinderile 

de acest tip și, deci, la finalizarea uniunii 

piețelor de capital. Lipsa accesului la 

finanțare pentru aceste întreprinderi 

reprezintă o problemă chiar și în statele 

membre în care accesul la finanțarea 

bancară a rămas stabil pe parcursul crizei 

financiare. Finanțarea participativă s-a 

impus ca o modalitate consacrată de a 

finanța un proiect sau o întreprindere nouă, 

de obicei cu implicarea unui număr mare 

de persoane sau de organizații, prin 

intermediul unor platforme online în cadrul 

cărora cetățenii, organizațiile și 

întreprinderile, inclusiv întreprinderile nou-

înființate, atrag sume relativ mici de bani. 

(2) Obținerea de finanțare este o 

provocare pentru întreprinderile mici și 

întreprinderile aflate la început de drum, în 

special atunci când acestea fac tranziția de 

la etapa de întreprindere nou-înființată la 

etapa de expansiune, cu precădere în 

sectoarele tehnologice inovatoare. 
Finanțarea participativă poate contribui la 

asigurarea accesului la finanțare pentru 

întreprinderile de acest tip și, deci, la 

finalizarea uniunii piețelor de capital. Lipsa 

accesului la finanțare antreprenorială 

pentru aceste întreprinderi reprezintă o 

problemă în statele membre cu industrii 

slăbite de capital privat și de capital de 

risc. În mod similar, lipsa constituie o 

problemă în cazul în care instituțiile de 

intermediere financiară tradiționale, 

precum băncile, funcționează în mod 

eficient. Finanțarea participativă s-a impus 

ca o modalitate consacrată de a finanța un 

proiect sau o întreprindere nouă, de obicei 

cu implicarea unui număr mare de 

persoane sau de organizații, prin 

intermediul unor platforme online în cadrul 

cărora cetățenii, organizațiile și 

întreprinderile, inclusiv întreprinderile nou-

înființate, atrag sume relativ mici de bani. 

Or. en 
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Amendamentul  141 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Obținerea de finanțare este o 

provocare pentru întreprinderile mici și 

întreprinderile aflate la început de drum, în 

special atunci când acestea fac tranziția de 

la etapa de întreprindere nou-înființată la 

etapa de expansiune. Finanțarea 

participativă poate contribui la asigurarea 

accesului la finanțare pentru întreprinderile 

de acest tip și, deci, la finalizarea uniunii 

piețelor de capital. Lipsa accesului la 

finanțare pentru aceste întreprinderi 

reprezintă o problemă chiar și în statele 

membre în care accesul la finanțarea 

bancară a rămas stabil pe parcursul crizei 

financiare. Finanțarea participativă s-a 

impus ca o modalitate consacrată de a 

finanța un proiect sau o întreprindere nouă, 

de obicei cu implicarea unui număr mare 

de persoane sau de organizații, prin 

intermediul unor platforme online în cadrul 

cărora cetățenii, organizațiile și 

întreprinderile, inclusiv întreprinderile nou-

înființate, atrag sume relativ mici de bani. 

(2) Obținerea de finanțare este o 

provocare pentru întreprinderile mici și 

întreprinderile aflate la început de drum, în 

special atunci când acestea fac tranziția de 

la etapa de întreprindere nou-înființată la 

etapa de expansiune. Finanțarea 

participativă poate contribui la asigurarea 

accesului la finanțare pentru întreprinderile 

de acest tip și, deci, la finalizarea uniunii 

piețelor de capital. Lipsa accesului la 

finanțare pentru aceste întreprinderi 

reprezintă o problemă chiar și în statele 

membre în care accesul la finanțarea 

bancară a rămas stabil pe parcursul crizei 

financiare. Finanțarea participativă s-a 

impus ca o modalitate consacrată de a 

finanța un proiect sau o întreprindere nouă, 

de obicei cu implicarea unui număr mare 

de persoane sau de organizații, prin 

intermediul unor platforme online în cadrul 

cărora cetățenii, organizațiile și 

întreprinderile, inclusiv întreprinderile nou-

înființate, atrag sume relativ mici de bani. 

Comisia ar putea, în cadrul uniunii 

piețelor de capital și al dezvoltării unor 

surse de finanțare alternative, să evalueze 

necesitatea de a propune un cadru juridic 

european special pentru ofertele inițiale 

de monedă, ținând cont de dezvoltarea 

acestei practici, atât în statele membre, cât 

și la nivel internațional. 

Or. fr 

 

Amendamentul  142 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 
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Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Furnizarea de servicii de finanțare 

participativă se bazează, în general, pe trei 

tipuri de actori: titularul proiectului, care 

propune proiectul care urmează să fie 

finanțat, investitorii care finanțează 

proiectul propus, în general prin investiții 

limitate, și o organizație cu rol de 

intermediar, sub forma unui furnizor de 

servicii care pune în legătură titularii de 

proiecte și investitorii în cadrul unei 

platforme online. 

(3) Furnizarea de servicii de finanțare 

participativă se bazează, în general, pe trei 

tipuri de actori: antreprenorul, care 

propune proiectul care urmează să fie 

finanțat, investitorii care finanțează 

proiectul propus, în general prin investiții 

limitate, și o organizație cu rol de 

intermediar, sub forma unui furnizor de 

servicii care pune în legătură antreprenorii 

și investitorii sau creditorii în cadrul unei 

platforme online. 

Or. en 

 

Amendamentul  143 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Furnizarea de servicii de finanțare 

participativă se bazează, în general, pe trei 

tipuri de actori: titularul proiectului, care 

propune proiectul care urmează să fie 

finanțat, investitorii care finanțează 

proiectul propus, în general prin investiții 

limitate, și o organizație cu rol de 

intermediar, sub forma unui furnizor de 

servicii care pune în legătură titularii de 

proiecte și investitorii în cadrul unei 

platforme online. 

(3) Furnizarea de servicii de finanțare 

participativă se bazează, în general, pe trei 

tipuri de actori: titularul proiectului, care 

propune proiectul care urmează să fie 

finanțat, investitorii care finanțează 

proiectul propus, în general prin investiții 

limitate sau împrumuturi, și o organizație 

cu rol de intermediar, sub forma unui 

furnizor de servicii care pune în legătură 

titularii de proiecte și investitorii în cadrul 

unei platforme online. 

Or. en 

 

Amendamentul  144 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 
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Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Pe lângă faptul că oferă o sursă 

alternativă de finanțare, inclusiv de capital 

de risc, finanțarea participativă poate oferi 

și alte beneficii pentru întreprinderi. 

Aceasta poate asigura o validare a 

conceptului și a ideii pentru titularul 

proiectului, poate oferi accesul la un 

număr mare de persoane care îi transmit 

antreprenorului opinii și informații și poate 

reprezenta un instrument de marketing în 

cazul în care o campanie de finanțare 

participativă se bucură de succes. 

(4) Pe lângă faptul că oferă o sursă 

alternativă de finanțare, inclusiv de capital 

de risc, finanțarea participativă poate oferi 

și alte beneficii pentru întreprinderi. 

Aceasta poate asigura o validare a 

conceptului și a ideii pentru întreprindere 

sau proiect, poate oferi accesul la un 

număr mare de persoane care îi transmit 

antreprenorului opinii și informații și poate 

reprezenta un instrument de marketing în 

cazul în care o campanie de finanțare 

participativă se bucură de succes. 

Or. en 

 

Amendamentul  145 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Mai multe state membre au introdus 

deja regimuri naționale speciale privind 

finanțarea participativă. Aceste regimuri 

sunt adaptate la caracteristicile și nevoile 

piețelor și investitorilor locali. Prin urmare, 

normele naționale în vigoare diferă în ceea 

ce privește condițiile de operare a 

platformelor de finanțare participativă, 

gama de activități permise și cerințele în 

materie de acordare a licențelor. 

(5) Mai multe state membre au introdus 

deja regimuri naționale speciale privind 

finanțarea participativă. Aceste regimuri 

sunt adaptate la caracteristicile și nevoile 

piețelor și investitorilor locali. Prin urmare, 

normele naționale în vigoare diferă în ceea 

ce privește condițiile de operare a 

platformelor de finanțare participativă, 

gama de activități permise și cerințele în 

materie de acordare a licențelor. Astfel, 

este necesară o abordare armonizată 

pentru a garanta condiții de concurență 

echitabile și eficiența economică în cadrul 

uniunii piețelor de capital. 

Or. en 
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Amendamentul  146 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Diferențele dintre normele 

naționale în vigoare sunt de natură să 

obstrucționeze furnizarea transfrontalieră 

de servicii de finanțare participativă și au, 

astfel, un efect direct asupra funcționării 

pieței interne pentru aceste servicii. În 

special, fragmentarea cadrului juridic în 

funcție de frontierele naționale creează 

costuri substanțiale de conformare juridică 

pentru investitorii de retail, care se 

confruntă adesea cu dificultăți 

disproporționate comparativ cu 

dimensiunea investițiilor lor atunci când 

determină normele aplicabile serviciilor de 

finanțare participativă furnizate 

transfrontalier. Prin urmare, acești 

investitori sunt adesea descurajați să 

investească la nivel transfrontalier prin 

intermediul platformelor de finanțare 

participativă. Din aceleași motive, 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă care operează astfel de 

platforme sunt descurajați să își ofere 

serviciile în alt stat membru decât cel în 

care sunt stabiliți. Prin urmare, activitățile 

de finanțare participativă s-au desfășurat, 

până în prezent, preponderent la nivel 

național, ceea ce a împiedicat crearea unei 

piețe a finanțării participative la scara 

Uniunii și a împiedicat accesul 

întreprinderilor la serviciile de finanțare 

participativă. 

(6) Diferențele dintre normele 

naționale în vigoare sunt de natură să 

obstrucționeze furnizarea transfrontalieră 

de servicii de finanțare participativă și au, 

astfel, un efect direct asupra funcționării 

pieței interne pentru aceste servicii. În 

special, fragmentarea cadrului juridic în 

funcție de frontierele naționale creează 

costuri substanțiale de conformare juridică 

pentru investitorii de retail, care se 

confruntă adesea cu dificultăți 

disproporționate comparativ cu 

dimensiunea investițiilor lor atunci când 

determină normele aplicabile serviciilor de 

finanțare participativă furnizate 

transfrontalier. Prin urmare, acești 

investitori sunt adesea descurajați să 

investească la nivel transfrontalier prin 

intermediul platformelor de finanțare 

participativă. Din aceleași motive, 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă care operează astfel de 

platforme sunt descurajați să își ofere 

serviciile în alt stat membru decât cel în 

care sunt stabiliți. Prin urmare, activitățile 

de finanțare participativă s-au desfășurat, 

până în prezent, preponderent la nivel 

național, ceea ce a împiedicat crearea unei 

piețe a finanțării participative la scara 

Uniunii și a împiedicat accesul 

întreprinderilor la serviciile de finanțare 

participativă, în special în cazul în care o 

întreprindere își are sediul în statele 

membre care nu dispun de „accesul la 

participare” din cauza populației lor 

comparativ mai mici. 

Or. en 
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Amendamentul  147 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Așadar, în vederea promovării 

activităților de finanțare participativă la 

nivel transfrontalier și a facilitării 

exercitării libertății de a furniza și de a 

beneficia de aceste servicii pe piața internă 

a finanțării participative, este necesar să se 

abordeze obstacolele existente în calea 

bunei funcționări a pieței interne a 

serviciilor de finanțare participativă. 

Stabilirea unui set unic de norme privind 

furnizarea de servicii de finanțare 

participativă care să le ofere prestatorilor 

de servicii posibilitatea de a solicita o 

autorizație unică la nivelul Uniunii pentru 

a-și exercita activitatea în temeiul acestor 

norme reprezintă un prim pas adecvat 

pentru promovarea activităților de finanțare 

participativă la nivel transfrontalier și 

consolidarea, în acest mod, a funcționării 

pieței unice. 

(7) Așadar, în vederea promovării 

activităților de finanțare participativă la 

nivel transfrontalier și a facilitării 

exercitării libertății de a furniza și de a 

beneficia de aceste servicii pe piața internă 

a finanțării participative, este necesar să se 

abordeze obstacolele existente în calea 

bunei funcționări a pieței interne a 

serviciilor de finanțare participativă. 

Stabilirea unui set unic de norme 

armonizate și recunoscute reciproc 

privind furnizarea de servicii de finanțare 

participativă care să le ofere prestatorilor 

de servicii posibilitatea de a solicita o 

autorizație unică la nivelul Uniunii pentru 

a-și exercita activitatea în temeiul acestor 

norme reprezintă un prim pas adecvat 

pentru promovarea activităților de finanțare 

participativă la nivel transfrontalier și 

consolidarea, în acest mod, a funcționării 

pieței unice. 

Or. en 

 

Amendamentul  148 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În ceea ce privește finanțarea 

participativă bazată pe investiții, 

transferabilitatea unui titlu de valoare este 

o garanție importantă pentru ca investitorii 

să fie în măsură să își recupereze banii 

investiți, deoarece le oferă posibilitatea 

(11) În ceea ce privește finanțarea 

participativă bazată pe investiții, 

transferabilitatea unui titlu de valoare este 

o garanție importantă pentru ca investitorii 

să fie în măsură să își recupereze banii 

investiți, deoarece le oferă posibilitatea 
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legală de a-și înstrăina participația pe 

piețele de capital. Prin urmare, prezentul 

regulament vizează și permite numai 

serviciile de finanțare participativă bazate 

pe investiții în legătură cu valori mobiliare 

(titluri de valoare care pot fi transferate). 

Instrumentele financiare care nu sunt 

valori mobiliare, ar trebui, însă, să fie 

excluse din domeniul de aplicare al 

prezentului regulament, deoarece implică 

riscuri pentru investitori care nu pot fi 

gestionate în mod adecvat în acest cadru 

juridic. 

legală de a-și înstrăina participația pe 

piețele de capital. Prin urmare, prezentul 

regulament vizează și permite numai 

serviciile de finanțare participativă bazate 

pe investiții în legătură cu valori mobiliare 

(titluri de valoare care pot fi transferate), 

inclusiv anumite tipuri de tokenuri care 

generează evenimente de finanțare 

participativă, și exclude instrumentele 

financiare care presupun riscuri pentru 

investitorii individuali. 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Tokenul care generează 

evenimente de finanțare participativă, 

cunoscut și ca oferta inițială de monede, 

asigură o sursă inovatoare de finanțare 

pentru întreprinderi. Tokenurile sunt 

emise de întreprinderi cu scopul de a 

atrage fonduri, iar cumpărătorii, prin 

achiziționarea tokenurilor, achiziționează 

titluri privind proprietatea întreprinderii 

emitente (tokenuri de capital privat) sau 

titluri pentru un flux de numerar viitor al 

întreprinderii emitente (tokenuri de 

obligațiuni). 

Or. en 

 

Amendamentul  150 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 
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Considerentul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) În ceea ce privește oferta inițială 

de monedă, caracteristicile unui astfel de 

instrument diferă considerabil față de 

finanțarea participativă prevăzută în 

prezentul regulament. De regulă, ofertele 

inițiale de monedă nu utilizează 

intermediari, precum platformele de 

finanțare participativă și, deseori, atrag 

fonduri care depășesc 1 000 000 EUR. 

Includerea ofertelor inițiale de monedă în 

prezentul regulament nu ar soluționa 

problemele asociate cu ofertele inițiale de 

monedă per ansamblu. 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Ofertele inițiale de monedă 

generează riscuri semnificative de piață, 

de fraudă și de securitate cibernetică 

pentru investitori, prin urmare, furnizorii 

de servicii de finanțare participativă care 

doresc furnizeze o ofertă inițială de 

monedă prin intermediul platformei lor ar 

trebui să respecte cerințele suplimentare 

specifice în temeiul prezentului 

regulament. Ofertele inițiale de monedă 

care nu utilizează o contraparte nu intră 

în domeniul de aplicare al cerințelor 

respective. 

Or. en 
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Amendamentul  152 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Date fiind riscurile asociate 

investițiilor de finanțare participativă, 

pentru asigurarea unei protecții eficace a 

investitorilor, este oportun să se impună un 

plafon al contravalorii maxime pentru 

fiecare ofertă de finanțare participativă. 

Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 

1 000 000 EUR, întrucât acesta 

corespunde pragului stabilit în 

Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

care prevede obligativitatea elaborării și 

aprobării unui prospect peste acest prag. 

(12) Date fiind riscurile asociate 

investițiilor de finanțare participativă, 

pentru asigurarea unei protecții eficace a 

investitorilor și a unei dispoziții care 

prevede un mecanism de disciplină a 

pieței, este oportun să se impună un plafon 

al contravalorii maxime pentru fiecare 

ofertă de finanțare participativă. Plafonul 

respectiv ar trebui să fie stabilit la 

8 000 000 EUR, care este pragul maxim 

până la care statele membre pot scuti 

ofertele publice de valori mobiliare de 

obligația de a publica un prospect în 

conformitate cu articolul 3 din 

Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului9. 

Acest prag se aplică, de asemenea, în 

cazul evenimentelor de finanțare 

participativă care generează tokenuri 

(oferte inițiale de monede). 

_________________ _________________ 

9 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 iunie 2017 privind prospectul care 

trebuie publicat în cazul unei oferte publice 

de valori mobiliare sau al admiterii de 

valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 

2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12). 

9 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 iunie 2017 privind prospectul care 

trebuie publicat în cazul unei oferte publice 

de valori mobiliare sau al admiterii de 

valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 

2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12). 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Date fiind riscurile asociate 

investițiilor de finanțare participativă, 

pentru asigurarea unei protecții eficace a 

investitorilor, este oportun să se impună un 

plafon al contravalorii maxime pentru 

fiecare ofertă de finanțare participativă. 

Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 

1 000 000 EUR, întrucât acesta corespunde 

pragului stabilit în Regulamentul (UE) 

2017/1129 al Parlamentului European și al 

Consiliului9, care prevede obligativitatea 

elaborării și aprobării unui prospect peste 

acest prag. 

(12) Date fiind riscurile asociate 

investițiilor de finanțare participativă, 

pentru asigurarea unei protecții eficace a 

investitorilor, este oportun să se impună un 

plafon al contravalorii maxime pentru 

fiecare ofertă de finanțare participativă. 

Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 

8 000 000 EUR, întrucât acesta corespunde 

pragului stabilit în Regulamentul (UE) 

2017/1129 al Parlamentului European și al 

Consiliului9, care prevede obligativitatea 

elaborării și aprobării unui prospect peste 

acest prag. Prezentul regulament definește 

conținutul unui document cu informații 

esențiale cu privire la investiția care 

urmează să fie oferită investitorilor 

potențiali pentru fiecare ofertă de 

finanțare participativă. Întrucât prezentul 

document cu informații esențiale cu 

privire la investiții este conceput pentru a 

fi adaptat specificităților unei oferte de 

finanțare participativă și nevoilor de 

informare ale investitorilor, acesta ar 

trebui să înlocuiască prospectul prevăzut 

în Regulamentul (UE) 2017/1129 pentru o 

ofertă publică de valori mobiliare. Prin 

urmare, ar trebui ca, în temeiul 

prezentului regulament, ofertele de 

finanțare participativă să fie excluse din 

domeniul de aplicare al Regulamentului 

(UE) 2017/1129. Regulamentul (UE) nr. 

2017/1129 ar trebui să fie modificat în 

mod corespunzător. 

_________________ _________________ 

9 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 iunie 2017 privind prospectul care 

trebuie publicat în cazul unei oferte publice 

de valori mobiliare sau al admiterii de 

valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 

2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12). 

9 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 iunie 2017 privind prospectul care 

trebuie publicat în cazul unei oferte publice 

de valori mobiliare sau al admiterii de 

valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 

2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12). 

Or. fr 
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Justificare 

Acest amendament la considerentul 12 are scopul de a exclude ofertele de finanțare 

participativă mai mici de 8 milioane EUR de la obligația privind prospectul. În schimb, va fi 

furnizat un document cu informații esențiale. 

 

Amendamentul  154 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Date fiind riscurile asociate 

investițiilor de finanțare participativă, 

pentru asigurarea unei protecții eficace a 

investitorilor, este oportun să se impună un 

plafon al contravalorii maxime pentru 

fiecare ofertă de finanțare participativă. 

Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 

1 000 000 EUR, întrucât acesta corespunde 

pragului stabilit în Regulamentul (UE) 

2017/1129 al Parlamentului European și al 

Consiliului9, care prevede obligativitatea 

elaborării și aprobării unui prospect peste 

acest prag. 

(12) Date fiind riscurile asociate 

investițiilor de finanțare participativă, 

pentru asigurarea unei protecții eficace a 

investitorilor, este oportun să se impună un 

plafon al contravalorii maxime pentru 

fiecare ofertă de finanțare participativă. 

Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 

8 000 000 EUR, întrucât acesta corespunde 

pragului stabilit în Regulamentul (UE) 

2017/1129 al Parlamentului European și al 

Consiliului9, care prevede obligativitatea 

elaborării și aprobării unui prospect peste 

acest prag. 

_________________ _________________ 

9 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 iunie 2017 privind prospectul care 

trebuie publicat în cazul unei oferte publice 

de valori mobiliare sau al admiterii de 

valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 

2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12). 

9 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 iunie 2017 privind prospectul care 

trebuie publicat în cazul unei oferte publice 

de valori mobiliare sau al admiterii de 

valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 

2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12). 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Date fiind riscurile asociate 

investițiilor de finanțare participativă, 

pentru asigurarea unei protecții eficace a 

investitorilor, este oportun să se impună un 

plafon al contravalorii maxime pentru 

fiecare ofertă de finanțare participativă. 

Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 

1 000 000 EUR, întrucât acesta corespunde 

pragului stabilit în Regulamentul (UE) 

2017/1129 al Parlamentului European și al 

Consiliului9, care prevede obligativitatea 

elaborării și aprobării unui prospect peste 

acest prag. 

(12) Date fiind riscurile asociate 

investițiilor de finanțare participativă, 

pentru asigurarea unei protecții eficace a 

investitorilor, este oportun să se impună un 

plafon al contravalorii maxime pentru 

fiecare ofertă de finanțare participativă. 

Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 

8 000 000 EUR, care este pragul maxim 
stabilit în Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

care prevede obligativitatea elaborării și 

aprobării unui prospect peste acest prag. 

_________________ _________________ 

9 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 iunie 2017 privind prospectul care 

trebuie publicat în cazul unei oferte publice 

de valori mobiliare sau al admiterii de 

valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 

2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12). 

9 Regulamentul (UE) 2017/1129 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 iunie 2017 privind prospectul care 

trebuie publicat în cazul unei oferte publice 

de valori mobiliare sau al admiterii de 

valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 

2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12). 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Pentru a se asigura că finanțarea 

participativă nu conduce la un nivel 

ridicat de expunere financiară a 

investitorilor individuali, ar trebui să se 

aplice praguri maxime de 4 000 EUR per 

proiect al unei întreprinderi și de 

12 000 EUR pe an, în cazul investitorilor 

individuali. 
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Or. en 

 

Amendamentul  157 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12b) Pentru a menține încrederea 

publicului în platformele de finanțare 

participativă și pentru a permite o creștere 

sustenabilă a investițiilor de finanțare 

participativă, este esențial ca platformele 

să dețină niveluri adecvate de fonduri 

proprii. Pentru a se asigura condiții de 

concurență echitabile în UE și pentru a 

evita arbitrajul de reglementare, este 

necesar un capital social minim de 

60 000 EUR din platformele de finanțare 

participativă pentru a obține o autorizație. 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12c) Finanțarea participativă poate fi o 

sursă valoroasă pentru mobilizarea 

capitalului pentru proiectele cu un grad 

de risc relativ mai ridicat, astfel 

posibilitățile de combinare a procedurilor 

campaniilor de finanțare participativă cu 

alte surse tradiționale de finanțare pot fi 

extrem de benefice pentru perspectivele 

UE de creștere și pentru avantajul său 

competitiv pe termen lung. 
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Or. en 

 

Amendamentul  159 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a se evita arbitrajul de 

reglementare și a se asigura supravegherea 

eficace a furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă, ar trebui ca acestora 

să li se interzică să accepte depozite sau 

alte fonduri rambursabile de la populație, 

cu excepția cazului în care sunt autorizați 

ca instituții de credit în conformitate cu 

articolul 8 din Directiva 2013/36/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului10. 

(13) Pentru a se evita arbitrajul de 

reglementare și a se asigura supravegherea 

eficace a furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă, ar trebui ca acestora 

să li se interzică să accepte depozite sau 

alte fonduri rambursabile de la populație 

sau să acționeze în calitate de depozitari, 

cu excepția cazului în care sunt autorizați 

ca instituții de credit în conformitate cu 

articolul 8 din Directiva 2013/36/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului10. 

_________________ _________________ 

10 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 iunie 2013 

cu privire la accesul la activitatea 

instituțiilor de credit și supravegherea 

prudențială a instituțiilor de credit și a 

firmelor de investiții, de modificare a 

Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 

Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 

(JO L 176, 27.6.2013, p. 338). 

10 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 iunie 2013 

cu privire la accesul la activitatea 

instituțiilor de credit și supravegherea 

prudențială a instituțiilor de credit și a 

firmelor de investiții, de modificare a 

Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 

Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 

(JO L 176, 27.6.2013, p. 338). 

Or. en 

 

Amendamentul  160 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Pentru a permite un cadru al 

Uniunii competitiv, ar trebui ca 
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furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă să le fie permis să atragă 

capital prin intermediul platformelor lor 

utilizând tokenuri. Ofertele inițiale de 

monede (ICO) oferă modalități noi și 

inovatoare de finanțare, dar pot genera, 

de asemenea, riscuri semnificative de 

piață, de fraudă și de securitate 

cibernetică pentru investitori. Prin 

urmare, furnizorii de servicii de finanțare 

participativă care doresc să pună la 

dispoziție oferte inițiale de monedă prin 

intermediul platformei lor ar trebui să 

respecte cerințe suplimentare specifice în 

temeiul prezentului regulament. În timp 

ce titularii de proiecte încă pot să opteze 

pentru plasamentul privat al unei oferte 

inițiale de monedă sau să utilizeze un 

prospect pentru o ofertă inițială de 

monedă, prezentul regulament îi acoperă 

doar pe aceia care aleg să utilizeze un 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă drept intermediar. Mai mult , 

plasamentele private, ofertele inițiale de 

monedă care atrag peste 8 000 000 EUR 

sau ofertele inițiale de monedă care nu 

utilizează un emitent centralizat nu intră 

în domeniul de aplicare al prezentului 

regulament. Doar tokenurile care 

reprezintă fie un împrumut, fie o valoare 

imobiliară și care au un emitent central 

care își asumă responsabilitatea pentru 

eliberarea tokenurilor ar trebui să fie 

acoperite de regulament. Furnizorii de 

servicii de finanțare participativă care 

pun la dispoziție oferte inițiale de monedă 

prin intermediul platformei lor ar trebui 

să se asigure că toate controalele necesare 

privind obligațiile de diligență au 

efectuate în conformitate cu prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  161 

Marco Valli 
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Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Pentru a crește numărul 

posibilităților de finanțare pentru IMM-

urile și pentru întreprinderile nou-

înființate din UE și pentru a permite 

dezvoltarea unei piețe integrate și 

omogene pentru furnizorii de servicii de 

finanțare participativă în întreaga UE, 

fiecare proiect sau ofertă de finanțare 

participativă asigurată de orice platformă 

de finanțare participativă ar trebui să fie 

făcută publică pentru toți investitorii prin 

intermediul unui registru centralizat 

întocmit de ESMA. 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Din același motiv, furnizorii de 

servicii de finanțare participativă care 

utilizează oferta inițială de monedă pe 

platformele lor ar trebui excluși din 

domeniul de aplicare al prezentului 

regulament. Pentru a obține o 

reglementare eficientă cu privire la 

această tehnologie emergentă, în viitor, 

Comisia ar putea să propună o legislație 

cuprinzătoare la nivelul UE bazată pe o 

evaluare a impactului aprofundată. 

Or. en 
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Amendamentul  163 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Prezentul regulament are scopul de 

a facilita investițiile directe și de a evita 

crearea unor posibilități de arbitraj de 

reglementare pentru intermediarii 

financiari reglementați în temeiul altor 

dispoziții ale legislației Uniunii, în special 

al normelor Uniunii care reglementează 

administratorii de active. Utilizarea 

structurilor juridice, inclusiv a vehiculelor 

cu scop special, ca intermediari între 

proiectul de finanțare participativă și 

investitori, ar trebui, prin urmare, să fie 

strict reglementată și autorizată numai în 

cazul în care acest lucru este justificat. 

(17) Prezentul regulament are scopul de 

a facilita investițiile directe și de a evita 

crearea unor posibilități de arbitraj de 

reglementare pentru intermediarii 

financiari reglementați în temeiul altor 

dispoziții ale legislației Uniunii, în special 

al normelor Uniunii care reglementează 

administratorii de active. Utilizarea 

structurilor juridice, inclusiv a vehiculelor 

cu scop special, ca intermediari între 

proiectul de finanțare participativă și 

investitori, ar trebui, prin urmare, să fie 

strict reglementată și autorizată numai în 

cazul contrapărților eligibile sau al 

investitorilor profesioniști electivi , astfel 

cum este definit în Directiva 2014/65/UE 

(MiFID). 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Instrumentele alternative de 

investiții, precum ofertele inițiale de 

monedă, au potențial în materie de 

finanțare a IMM-urilor, a întreprinderilor 

nou-înființate inovatoare și a 

întreprinderilor în curs de extindere și 

accelerează transferul de tehnologie și pot 

constitui o parte esențială a uniunii 

piețelor de capital. Securitatea juridică a 

cadrului de reglementare poate fi 
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esențială pentru a crește gradul de 

protecție al investitorului si al 

consumatorului și pentru a reduce 

riscurile care decurg din informațiile 

asimetrice, comportamentele frauduloase, 

activitățile ilegale precum spălarea 

banilor și evaziunea fiscală. Prin urmare, 

este oportun ca Comisia să analizeze în 

raportul său de analiză necesitatea unui 

cadru legal pentru ofertele inițiale de 

monedă sau alte instrumente de investiții 

alternative și ca acest raport să fie însoțit 

de o propunere legislativă, în cazul în 

care acest lucru este considerat util. 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) 17a. Tehnologiile online, precum 

tehnologia registrelor distribuite, 

cunoscută și ca tehnologia blockchain, ar 

trebui să fie monitorizate de către Comisie 

pentru a găsi o posibilă utilizare a 

acestora în procedurile și procesele de 

finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  166 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Furnizorii de servicii de finanțare (19) Furnizorii de servicii de finanțare 
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participativă ar trebui să funcționeze ca 

intermediari neutri între clienți pe 

platformele lor de finanțare participativă. 

În vederea prevenirii conflictelor de 

interese, ar trebui stabilite anumite cerințe 

cu privire la furnizorii de servicii de 

finanțare participativă, la membrii 

personalului de conducere și angajații 

acestora sau la orice persoană care exercită 

un control direct sau indirect asupra lor. În 

special, ar trebui ca furnizorilor de servicii 

de finanțare participativă să li se interzică 

orice participație financiară la ofertele de 

finanțare participativă de pe platformele lor 

de finanțare participativă. În plus, 

acționarii care dețin cel puțin 20 % din 

capitalul social sau din drepturile de vot, 

membrii personalului de conducere și 

angajații, precum și orice persoană care 

controlează direct sau indirect o platformă 

de finanțare participativă nu ar trebui să 

acționeze în calitate de clienți în ceea ce 

privește serviciile de finanțare participativă 

oferite pe respectiva platformă de finanțare 

participativă. 

participativă ar trebui să funcționeze ca 

intermediari neutri între clienți pe 

platformele lor de finanțare participativă. 

În vederea prevenirii conflictelor de 

interese, ar trebui stabilite anumite cerințe 

cu privire la furnizorii de servicii de 

finanțare participativă, la membrii 

personalului de conducere și angajații 

acestora sau la orice persoană care exercită 

un control direct sau indirect asupra lor. Cu 

toate acestea, nu ar trebui ca furnizorilor 

de servicii de finanțare participativă să li se 

interzică orice participație financiară la 

ofertele de finanțare participativă de pe 

platformele lor de finanțare participativă, 

întrucât acest lucru va oferi semnale și 

stimulente economice pentru a-și alinia 

interesele cu interesele investitorilor. În 

plus, acționarii care dețin cel puțin 10 % 

din capitalul social sau din drepturile de 

vot, membrii personalului de conducere și 

angajații, precum și orice persoană care 

controlează direct sau indirect o platformă 

de finanțare participativă nu ar trebui să 

acționeze în calitate de clienți în ceea ce 

privește serviciile de finanțare participativă 

oferite pe respectiva platformă de finanțare 

participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă ar trebui să funcționeze ca 

intermediari neutri între clienți pe 

platformele lor de finanțare participativă. 

În vederea prevenirii conflictelor de 

interese, ar trebui stabilite anumite cerințe 

cu privire la furnizorii de servicii de 

(19) Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă ar trebui să funcționeze ca 

intermediari neutri între clienți pe 

platformele lor de finanțare participativă. 

În vederea prevenirii conflictelor de 

interese, ar trebui stabilite anumite cerințe 

cu privire la furnizorii de servicii de 
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finanțare participativă, la membrii 

personalului de conducere și angajații 

acestora sau la orice persoană care exercită 

un control direct sau indirect asupra lor. În 

special, ar trebui ca furnizorilor de servicii 

de finanțare participativă să li se interzică 

orice participație financiară la ofertele de 

finanțare participativă de pe platformele lor 

de finanțare participativă. În plus, 

acționarii care dețin cel puțin 20 % din 

capitalul social sau din drepturile de vot, 

membrii personalului de conducere și 

angajații, precum și orice persoană care 

controlează direct sau indirect o platformă 

de finanțare participativă nu ar trebui să 

acționeze în calitate de clienți în ceea ce 

privește serviciile de finanțare participativă 

oferite pe respectiva platformă de finanțare 

participativă. 

finanțare participativă, la membrii 

personalului de conducere și angajații 

acestora sau la orice persoană care exercită 

un control direct sau indirect asupra lor. Cu 

excepția publicării contribuțiilor 

financiare realizate pentru proiectele sau 

ofertele propuse pe site-ul lor, nu ar trebui 

ca furnizorii de servicii de finanțare 

participativă să poată contribui financiar 

la ofertele de finanțare participativă de pe 

platformele lor de finanțare participativă. 

În plus, acționarii care dețin cel puțin 20 % 

din capitalul social sau din drepturile de 

vot, membrii personalului de conducere și 

angajații, precum și orice persoană care 

controlează direct sau indirect o platformă 

de finanțare participativă nu ar trebui să 

acționeze în calitate de clienți în ceea ce 

privește serviciile de finanțare participativă 

oferite pe respectiva platformă de finanțare 

participativă. 

Or. fr 

Justificare 

Acest amendament are scopul de a permite platformelor să investească în proiectele pe care 

le propun. În plus, acesta are scopul de a alinia interesele platformelor și ale clienților lor. 

De asemenea, se solicită platformelor să facă publice motivele deciziei de a nu investi în 

anumite proiecte pentru a nu crea un fenomen de arbitraj. 

 

Amendamentul  168 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Serviciile de finanțare participativă 

pot fi expuse riscurilor de spălare a banilor 

și de finanțare a terorismului, astfel cum se 

subliniază în Raportul Comisiei privind 

evaluarea riscurilor privind spălarea 

banilor și finanțarea terorismului care 

afectează piața internă și sunt legate de 

(24) Serviciile de finanțare participativă 

pot fi expuse riscurilor de spălare a banilor 

și de finanțare a terorismului, astfel cum se 

subliniază în Raportul Comisiei privind 

evaluarea riscurilor privind spălarea 

banilor și finanțarea terorismului care 

afectează piața internă și sunt legate de 
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activități transfrontaliere12. Prin urmare, ar 

trebui avute în vedere măsuri de protecție 

pentru îndeplinirea condițiilor de 

autorizare, evaluarea bunei reputații a 

membrilor conducerii, furnizarea de 

servicii de plată numai prin entități 

autorizate care fac obiectul cerințelor 

privind combaterea spălării banilor și a 

finanțării terorismului. În vederea 

consolidării stabilității financiare prin 

combaterea riscurilor de spălare a banilor 

și de finanțare a terorismului, Comisia ar 

trebui să evalueze necesitatea și 

proporționalitatea introducerii unei 

obligații a furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă de a respecta 

prevederile actelor legislative naționale de 

punere în aplicare a Directivei (UE) 

2015/849 în ceea ce privește spălarea 

banilor sau finanțarea terorismului și a 

adăugării furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă pe lista entităților 

obligate în sensul Directivei (UE) 

2015/849. 

activități transfrontaliere12. Prin urmare, ar 

trebui avute în vedere măsuri de protecție 

pentru îndeplinirea condițiilor de 

autorizare, evaluarea bunei reputații a 

membrilor conducerii, furnizarea de 

servicii de plată numai prin entități 

autorizate care fac obiectul cerințelor 

privind combaterea spălării banilor și a 

finanțării terorismului. În vederea 

consolidării stabilității financiare prin 

combaterea riscurilor de spălare a banilor 

și de finanțare a terorismului, și ținând 

seama de pragul maxim al fondurilor care 

pot fi atrase printr-o ofertă de finanțare 

participativă în conformitate cu prezentul 

regulament, Comisia ar trebui să evalueze 

necesitatea și proporționalitatea 

introducerii unei obligații a furnizorilor de 

servicii de finanțare participativă de a 

respecta prevederile actelor legislative 

naționale de punere în aplicare a Directivei 

(UE) 2015/849 în ceea ce privește spălarea 

banilor sau finanțarea terorismului și a 

adăugării furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă pe lista entităților 

obligate în sensul Directivei (UE) 

2015/849. 

_________________ _________________ 

12 COM(2017) 340 final, Raport al 

Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu privind evaluarea riscurilor 

privind spălarea banilor și finanțarea 

terorismului care afectează piața internă și 

sunt legate de activități transfrontaliere. 

12 COM(2017) 340 final, Raport al 

Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu privind evaluarea riscurilor 

privind spălarea banilor și finanțarea 

terorismului care afectează piața internă și 

sunt legate de activități transfrontaliere. 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (24a) În scopul combaterii spălării 

banilor și a finanțării terorismului, 

precum și al minimizării riscurilor de 

infracțiuni și fraude financiare, Comisia 

ar trebui să examineze potențiala aplicare 

a tehnologiilor blockchain în sectorul 

finanțării participative pentru a facilita 

verificarea datelor și a informațiilor 

referitoare la proiectele și ofertele de 

finanțare participativă care fac obiectul 

unei intermedieri pe platforma de 

finanțare participativă și pentru a spori 

trasabilitatea și securitatea acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Pentru a le permite furnizorilor de 

servicii de finanțare participativă să 

opereze la nivel transfrontalier fără să se 

confrunte cu norme divergente și pentru a 

facilita, astfel, finanțarea proiectelor din 

întreaga Uniune de către investitori din 

diferite state membre, nu ar trebui să li se 

permită statelor membre să impună cerințe 

suplimentare furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă care au fost deja 

autorizați de ESMA. 

(25) Pentru a le permite furnizorilor de 

servicii de finanțare participativă să 

opereze la nivel transfrontalier fără să se 

confrunte cu norme divergente și pentru a 

facilita, astfel, finanțarea proiectelor din 

întreaga Uniune de către investitori din 

diferite state membre, nu ar trebui să li se 

permită statelor membre să impună cerințe 

suplimentare furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă care au fost deja 

autorizați în temeiul prezentului 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  171 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 



 

AM\1162839RO.docx 27/109 PE627.793v01-00 

 RO 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Pentru ca investitorii potențiali să 

înțeleagă clar natura, riscurile, costurile și 

comisioanele aferente serviciilor de 

finanțare participativă, ar trebui ca 

furnizorii acestor servicii să le ofere 

clienților lor informații adecvate. 

(29) Pentru ca investitorii potențiali să 

înțeleagă clar natura, riscurile, costurile și 

comisioanele aferente serviciilor de 

finanțare participativă, ar trebui ca 

furnizorii acestor servicii să le ofere 

clienților lor informații clare și 

dezagregate. 

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Investițiile în produsele 

comercializate pe platformele de finanțare 

participativă nu sunt comparabile cu 

produsele tradiționale de investiții sau de 

economii și nu ar trebui să fie 

comercializate ca atare. Cu toate acestea, 

pentru a se asigura că investitorii potențiali 

înțeleg nivelul de risc asociat investițiilor 

de finanțare participativă, furnizorii de 

servicii de finanțare participativă ar trebui 

să supună investitorii potențiali la un test al 

cunoștințelor la intrarea pe piață pentru a 

determina nivelul cunoștințelor acestora în 

materie de investiții. Furnizorii de servicii 

de finanțare participativă ar trebui să 

avertizeze, în mod explicit, investitorii 

potențiali ori de câte ori serviciile de 

finanțare participativă furnizate sunt 

considerate inadecvate pentru aceștia. 

(30) Investițiile în produsele 

comercializate pe platformele de finanțare 

participativă nu sunt comparabile cu 

produsele tradiționale de investiții sau de 

economii și nu ar trebui să fie 

comercializate ca atare. Cu toate acestea, 

pentru a se asigura că investitorii potențiali 

înțeleg nivelul de risc asociat investițiilor 

de finanțare participativă, este obligatoriu 

ca furnizorii de servicii de finanțare 

participativă să supună investitorii 

potențiali la un test al cunoștințelor la 

intrarea pe piață pentru a determina nivelul 

cunoștințelor acestora în materie de 

investiții. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă ar trebui să avertizeze, în mod 

explicit, investitorii potențiali ori de câte 

ori serviciile de finanțare participativă 

furnizate sunt considerate inadecvate 

pentru aceștia. 

Or. en 
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Amendamentul  173 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Fișa cu informații esențiale privind 

investiția ar trebui, de asemenea, să țină 

seama de particularitățile și de riscurile 

asociate întreprinderilor aflate în etapele 

inițiale de dezvoltare și să prezinte cu 

preponderență informații semnificative 

despre titularii de proiecte, drepturile și 

comisioanele investitorilor, precum și tipul 

valorilor mobiliare și al acordurilor de 

împrumut oferite. Deoarece titularul de 

proiect este cel mai în măsură să furnizeze 

aceste informații, fișa cu informații 

esențiale privind investiția ar trebui să fie 

elaborată de titularul de proiect în cauză. 

Cu toate acestea, având în vedere faptul că 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă sunt responsabili pentru 

informarea potențialilor lor investitori, 

aceștia ar trebui să se asigure că fișa cu 

informații esențiale privind investiția este 

completă. 

(32) Fișa cu informații esențiale privind 

investiția ar trebui, de asemenea, să țină 

seama de particularitățile și de riscurile 

asociate întreprinderilor aflate în etapele 

inițiale de dezvoltare și să prezinte cu 

preponderență informații semnificative 

despre titularii de proiecte, drepturile și 

comisioanele investitorilor, precum și tipul 

valorilor mobiliare și al acordurilor de 

împrumut oferite. Comparabilitatea este 

esențială pentru potențialii investitori, 

astfel, ar trebui să fie furnizați anumiți 

indicatori financiari (în loc de situațiile 

financiare) care descriu profitabilitatea, 

eficiența operațională și lichiditatea unei 

întreprinderi. Deoarece titularul de proiect 

este cel mai în măsură să furnizeze aceste 

informații, fișa cu informații esențiale 

privind investiția ar trebui să fie elaborată 

de titularul de proiect în cauză. Cu toate 

acestea, având în vedere faptul că furnizorii 

de servicii de finanțare participativă sunt 

responsabili pentru informarea potențialilor 

lor investitori, aceștia ar trebui să se 

asigure că fișa cu informații esențiale 

privind investiția este completă și că au 

îndeplinit minimul obligației de diligență 

potrivit căreia informațiile furnizate sunt 

veridice și imparțiale. 

Or. en 

 

Amendamentul  174 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Pentru a se asigura un tratament 

echitabil și nediscriminatoriu al 

investitorilor, nu ar trebui ca furnizorii de 

servicii de finanțare participativă care își 

promovează serviciile prin comunicări 

publicitare să trateze un anumit proiect 

într-un mod mai favorabil prin prezentarea 

distinctă a acestuia față de alte proiecte 

oferite pe platformele lor. Prin urmare, în 

comunicările publicitare ale unei 

platforme de finanțare participativă nu ar 

trebui să figureze niciun proiect deschis 

sau planificat. Cu toate acestea, furnizorii 

de servicii de finanțare participativă nu ar 

trebui să fie împiedicați să menționeze 

ofertele închise cu succes, în care 

investițiile prin intermediul platformei nu 

mai sunt posibile. 

(37) Pentru a se asigura un tratament 

echitabil și nediscriminatoriu al 

investitorilor, nu ar trebui ca furnizorii de 

servicii de finanțare participativă care își 

promovează serviciile prin comunicări 

publicitare să trateze un anumit proiect 

într-un mod mai favorabil, cu excepția 

cazului în care selecția acestui proiect sau 

a acestei oferte este realizată pe criterii 

obiective, în special în legătură cu profilul 

de risc definit de investitor. Cu toate 

acestea, furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu ar trebui să fie împiedicați 

să menționeze ofertele închise cu succes, în 

care investițiile prin intermediul platformei 

nu mai sunt posibile. 

Or. fr 

Justificare 

Este necesar ca platformele sa poată comunica cu clienții lor despre proiectele pe care le 

propun. Această comunicare trebuie să se realizeze pe criterii obiective (și anume că 

răspunde cerințelor/preferințelor exprimate de către investitor în momentul în care și-a 

definit profilul de investitor) 

 

Amendamentul  175 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Pentru a se asigura un tratament 

echitabil și nediscriminatoriu al 

investitorilor, nu ar trebui ca furnizorii de 

servicii de finanțare participativă care își 

promovează serviciile prin comunicări 

publicitare să trateze un anumit proiect 

într-un mod mai favorabil prin prezentarea 

distinctă a acestuia față de alte proiecte 

(37) Pentru a se asigura un tratament 

echitabil și nediscriminatoriu al 

investitorilor și al titularilor de proiect, nu 

ar trebui ca furnizorii de servicii de 

finanțare participativă care își promovează 

serviciile prin comunicări publicitare să 

trateze un anumit proiect într-un mod mai 

favorabil decât alte proiecte oferite pe 
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oferite pe platformele lor. Prin urmare, în 

comunicările publicitare ale unei 

platforme de finanțare participativă nu ar 

trebui să figureze niciun proiect deschis 

sau planificat. Cu toate acestea, furnizorii 
de servicii de finanțare participativă nu ar 

trebui să fie împiedicați să menționeze 

ofertele închise cu succes, în care 

investițiile prin intermediul platformei nu 

mai sunt posibile. 

platformele lor. Cu toate acestea, ar trebui 

să li se permită furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă să menționeze 

ofertele închise cu succes, în care 

investițiile prin intermediul platformei nu 

mai sunt posibile pentru a facilita 

comparabilitatea rezultatelor proiectelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  176 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Pentru a se asigura un tratament 

echitabil și nediscriminatoriu al 

investitorilor, nu ar trebui ca furnizorii de 

servicii de finanțare participativă care își 

promovează serviciile prin comunicări 

publicitare să trateze un anumit proiect 

într-un mod mai favorabil prin prezentarea 

distinctă a acestuia față de alte proiecte 

oferite pe platformele lor. Prin urmare, în 

comunicările publicitare ale unei 

platforme de finanțare participativă nu ar 

trebui să figureze niciun proiect deschis 

sau planificat. Cu toate acestea, furnizorii 

de servicii de finanțare participativă nu ar 

trebui să fie împiedicați să menționeze 

ofertele închise cu succes, în care 

investițiile prin intermediul platformei nu 

mai sunt posibile. 

(37) Pentru a se asigura un tratament 

echitabil și nediscriminatoriu al 

investitorilor, nu ar trebui ca furnizorii de 

servicii de finanțare participativă care își 

promovează serviciile prin comunicări 

publicitare să trateze un anumit proiect 

într-un mod mai favorabil prin prezentarea 

distinctă a acestuia față de alte proiecte 

oferite pe platformele lor. Cu toate acestea, 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu ar trebui să fie împiedicați 

să menționeze ofertele închise cu succes, în 

care investițiile prin intermediul platformei 

nu mai sunt posibile. În aceeași ordine de 

idei, platformele de finanțare participativă 

ar trebui, de asemenea, să informeze 

investitorii cu privire la ratele de 

nerambursare ale platformelor lor. 

Or. en 

 

Amendamentul  177 

Neena Gill 
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Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Este important să se asigure în mod 

eficace și eficient conformitatea cu 

cerințele referitoare la autorizarea și la 

furnizarea serviciilor de finanțare 

participativă, în conformitate cu prezentul 

regulament. Prin urmare, ar trebui să i se 

confere ESMA competența de a acorda 

autorizarea și de a exercita supravegherea. 

Pentru a permite ESMA să îndeplinească 

acest mandat de supraveghere, ar trebui să i 

se acorde competența de a solicita 

informații, de a efectua investigații 

generale și inspecții la fața locului, de a 

emite anunțuri publice și avertismente și de 

a aplica sancțiuni. ESMA ar trebui să își 

utilizeze competențele de supraveghere și 

de sancționare în mod proporțional. 

(40) Este important să se asigure în mod 

eficace și eficient conformitatea cu 

cerințele referitoare la autorizarea și la 

furnizarea serviciilor de finanțare 

participativă, în conformitate cu prezentul 

regulament. Pentru a permite ESMA să 

îndeplinească acest mandat de 

supraveghere, ar trebui să i se acorde 

competența de a solicita informații, de a 

efectua investigații generale și inspecții la 

fața locului, de a emite anunțuri publice și 

avertismente și de a aplica sancțiuni. 

ESMA ar trebui să își utilizeze 

competențele de supraveghere și de 

sancționare în mod proporțional. 

Or. en 

 

Amendamentul  178 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Este important să se asigure în mod 

eficace și eficient conformitatea cu 

cerințele referitoare la autorizarea și la 

furnizarea serviciilor de finanțare 

participativă, în conformitate cu prezentul 

regulament. Prin urmare, ar trebui să i se 

confere ESMA competența de a acorda 

autorizarea și de a exercita supravegherea. 

Pentru a permite ESMA să îndeplinească 

acest mandat de supraveghere, ar trebui să 

i se acorde competența de a solicita 

informații, de a efectua investigații 

(40) Este important să se asigure în mod 

eficace și eficient conformitatea cu 

cerințele referitoare la autorizarea și la 

furnizarea serviciilor de finanțare 

participativă, în conformitate cu prezentul 

regulament. Prin urmare, ar trebui să i se 

confere autorității naționale responsabile 

competența de a acorda autorizarea și de a 

exercita supravegherea. Ar trebui să i se 

acorde autorității naționale responsabile 

competența de a solicita informații, de a 

efectua investigații generale și inspecții la 
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generale și inspecții la fața locului, de a 

emite anunțuri publice și avertismente și de 

a aplica sancțiuni. ESMA ar trebui să își 

utilizeze competențele de supraveghere și 

de sancționare în mod proporțional. 

fața locului, de a emite anunțuri publice și 

avertismente și de a aplica sancțiuni. 

Autoritatea națională responsabilă ar 

trebui să își utilizeze competențele de 

supraveghere și de sancționare în mod 

proporțional. 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Este important să se asigure în mod 

eficace și eficient conformitatea cu 

cerințele referitoare la autorizarea și la 

furnizarea serviciilor de finanțare 

participativă, în conformitate cu prezentul 

regulament. Prin urmare, ar trebui să i se 

confere ESMA competența de a acorda 

autorizarea și de a exercita supravegherea. 

Pentru a permite ESMA să îndeplinească 

acest mandat de supraveghere, ar trebui să i 

se acorde competența de a solicita 

informații, de a efectua investigații 

generale și inspecții la fața locului, de a 

emite anunțuri publice și avertismente și de 

a aplica sancțiuni. ESMA ar trebui să își 

utilizeze competențele de supraveghere și 

de sancționare în mod proporțional. 

(40) Este important să se asigure în mod 

eficace și eficient conformitatea cu 

cerințele referitoare la autorizarea și la 

furnizarea serviciilor de finanțare 

participativă, în conformitate cu prezentul 

regulament. Prin urmare, ar trebui să i se 

confere ESMA competența de a acorda 

autorizarea și de a exercita supravegherea. 

Pentru a permite ESMA să îndeplinească 

acest mandat de supraveghere, ar trebui să i 

se acorde competența de a solicita 

informații, de a efectua investigații 

generale și inspecții la fața locului, de a 

emite anunțuri publice și avertismente și de 

a aplica sancțiuni. ESMA ar trebui să își 

utilizeze competențele de supraveghere și 

de sancționare în mod proporțional și ar 

trebui să colaboreze îndeaproape cu 

autoritățile naționale competente. 

Or. en 

 

Amendamentul  180 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 41 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Acordarea acestor competențe 

Autorității Europene pentru Valori 

Mobiliare și Piețe permite autorizarea și 

supravegherea mai eficientă, la nivel 

central, precum și obținerea de economii 

de scară. Un astfel de regim de 

supraveghere la nivel central este benefic 

pentru participanții la piață prin creșterea 

nivelului de transparență, de protecție a 

investitorilor și de eficiență a pieței. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  181 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 41 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Acordarea acestor competențe 

Autorității Europene pentru Valori 

Mobiliare și Piețe permite autorizarea și 

supravegherea mai eficientă, la nivel 

central, precum și obținerea de economii de 

scară. Un astfel de regim de supraveghere 

la nivel central este benefic pentru 

participanții la piață prin creșterea nivelului 

de transparență, de protecție a investitorilor 

și de eficiență a pieței. 

(41) Acordarea acestor competențe 

Autorității Europene pentru Valori 

Mobiliare și Piețe permite autorizarea și 

supravegherea mai eficientă, la nivel 

central, precum și obținerea de economii de 

scară. Un astfel de regim de supraveghere 

la nivel central elimină divergențele din 

interiorul Uniunii și este benefic pentru 

participanții la piață prin creșterea nivelului 

de transparență, de protecție a investitorilor 

și de eficiență a pieței. 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 42 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Pentru a-și acoperi costurile, 

inclusiv cheltuielile generale, ESMA ar 

trebui să perceapă taxe de la entitățile 

supravegheate direct. Nivelul taxei ar 

trebui să fie proporțional cu dimensiunea 

fiecărei entități supravegheate direct, 

având în vedere stadiul incipient de 

dezvoltare al sectorului finanțării 

participative. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  183 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 42 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Pentru a-și acoperi costurile, 

inclusiv cheltuielile generale, ESMA ar 

trebui să perceapă taxe de la entitățile 

supravegheate direct. Nivelul taxei ar 

trebui să fie proporțional cu dimensiunea 

fiecărei entități supravegheate direct, având 

în vedere stadiul incipient de dezvoltare al 

sectorului finanțării participative. 

(42) Pentru a-și acoperi costurile, 

inclusiv cheltuielile generale, autoritatea 

națională competentă ar trebui să perceapă 

taxe de la entitățile supravegheate direct. 

Nivelul taxei ar trebui să fie proporțional 

cu dimensiunea fiecărei entități 

supravegheate direct, având în vedere 

stadiul incipient de dezvoltare al sectorului 

finanțării participative. 

Or. en 

 

Amendamentul  184 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) funcționarea și organizarea 

furnizorilor de servicii de finanțare 

(a) funcționarea și organizarea 

furnizorilor de servicii de finanțare 
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participativă; participativă bazată pe creditare și pe 

capitaluri proprii; 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) autorizarea și supravegherea 

furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă; 

(b) autorizarea și supravegherea 

furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă bazată pe creditare și pe 

capitaluri proprii; 

Or. en 

 

Amendamentul  186 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) transparența și comunicările 

publicitare în legătură cu furnizarea de 

servicii de finanțare participativă în 

Uniune. 

(c) transparența și comunicările 

publicitare în legătură cu furnizarea de 

servicii de finanțare participativă bazată pe 

creditare și pe capitaluri proprii în 

Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  187 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament se aplică 

persoanelor juridice care aleg să solicite 

autorizarea în conformitate cu articolul 10 

și furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă autorizați în conformitate cu 

articolul menționat, în ceea ce privește 

furnizarea de servicii de finanțare 

participativă. 

1. Prezentul regulament se aplică 

persoanelor juridice care aleg să solicite 

autorizarea în conformitate cu articolul 10 

și furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă autorizați în conformitate cu 

articolul menționat, în ceea ce privește 

furnizarea de servicii de finanțare 

participativă. Aceste persoane juridice 

trebuie să aibă un sediu real și stabil pe 

teritoriul unui stat membru al Uniunii, 

pentru a putea fi eligibile pentru a solicita 

o autorizație. 

Or. en 

 

Amendamentul  188 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) serviciilor de finanțare 

participativă furnizate de persoane fizice 

sau juridice în conformitate cu legislația 

națională; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  189 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) serviciilor de finanțare 

participativă furnizate de persoane fizice 

sau juridice în conformitate cu legislația 

națională; 
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Or. en 

 

Amendamentul  190 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) Nicio normă națională privind 

cerințele în materie de autorizații 

referitoare la titularii de proiecte sau la 

investitori nu îi împiedică să utilizeze 

serviciile de finanțare participativă 

asigurate de furnizorii de servicii de 

finanțare participativă care au fost 

autorizați în temeiul prezentului 

regulament 

Or. en 

 

Amendamentul  191 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 1 000 000 EUR 

per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 8 000 000 EUR 

per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  192 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 1 000 000 EUR 

per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 8 000 000 EUR 

per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  193 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 1 000 000 EUR 

per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 8 000 000 EUR 

per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

Or. fr 

Justificare 

Acest amendament are scopul de a majora pragul de la care o platformă ar trebui să emită 

un prospect. Pragul de 1 milion EUR având un caracter potențial limitativ în anii următori. 

 

Amendamentul  194 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 1 000 000 EUR 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 8 000 000 EUR 
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per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  195 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 1 000 000 EUR 

per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

(d) ofertelor de finanțare participativă 

cu o contravaloare de peste 8 000 000 EUR 

per ofertă de finanțare participativă, 

calculată pe o perioadă de 12 luni pentru 

un anumit proiect de finanțare 

participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  196 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă care facilitează 

atragerea de capital prin platformele lor 

prin intermediul ofertelor inițiale de 

monede (ICO) care emit tokenuri care nu 

au un emitent centralizat. 

Or. en 

 

Amendamentul  197 
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Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă care utilizează 

ofertele inițiale de monedă pe platformele 

lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  198 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Legislația statelor membre privind 

cerințele în materie de autorizații 

referitoare la titularii de proiecte sau la 

investitori nu îi împiedică să utilizeze 

serviciile de finanțare participativă 

asigurate de furnizorii de servicii de 

finanțare participativă care au fost 

autorizați în temeiul prezentului 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  199 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „serviciu de finanțare participativă” 

înseamnă punerea în legătură a 

investitorilor interesați să acorde 

(a) „serviciu de finanțare participativă” 

înseamnă furnizarea unei platforme de 

finanțare participativă care face posibilă 
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finanțare pentru întreprinderi cu titularii 

de proiecte prin utilizarea unei platforme 

de finanțare participativă, care poate lua 

una dintre următoarele forme: 

oricare dintre următoarele servicii: 

Or. en 

 

Amendamentul  200 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „serviciu de finanțare participativă” 

înseamnă punerea în legătură a 

investitorilor interesați să acorde finanțare 

pentru întreprinderi cu titularii de proiecte 

prin utilizarea unei platforme de finanțare 

participativă, care poate lua una dintre 

următoarele forme: 

(a) „serviciu de finanțare participativă” 

înseamnă punerea în legătură a 

investitorilor sau creditorilor care 

urmăresc să furnizeze capital pentru 

întreprinderi  cu firmele sau titularii de 

proiecte prin utilizarea unei platforme de 

finanțare participativă, care poate lua una 

dintre următoarele forme: 

Or. en 

 

Amendamentul  201 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) facilitarea acordării de 

împrumuturi; 

(i) Oferte directe de servicii de 

finanțare participativă: 

Or. en 

 

Amendamentul  202 

Molly Scott Cato 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) facilitarea acordării de 

împrumuturi; 

(i) facilitarea acordării de 

împrumuturi, denumită, de asemenea, 

finanțare participativă bazată pe 

creditare; 

Or. en 

 

Amendamentul  203 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul i – litera a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 a) facilitarea exclusivă a punerii în 

legătură a investitorilor cu 

titularul/titularii de proiecte; și 

Or. en 

 

Amendamentul  204 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul i – litera b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b) facilitarea exclusivă a punerii în 

legătură a titularului de proiecte cu 

investitorul/investitorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  205 

Ashley Fox 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) plasarea, fără angajament ferm, 

astfel cum se prevede la punctul 7 din 

secțiunea A a anexei I la Directiva 

2014/65/UE, de valori mobiliare emise de 

titulari de proiecte și primirea și 

transmiterea ordinelor clienților, astfel 

cum se menționează la punctul 1 din 

secțiunea A a anexei I la Directiva 

2014/65, cu privire la valorile mobiliare 

respective; 

(ii) Serviciul de finanțare participativă 

intermediată: 

Or. en 

 

Amendamentul  206 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) plasarea, fără angajament ferm, 

astfel cum se prevede la punctul 7 din 

secțiunea A a anexei I la Directiva 

2014/65/UE, de valori mobiliare emise de 

titulari de proiecte și primirea și 

transmiterea ordinelor clienților, astfel cum 

se menționează la punctul 1 din secțiunea 

A a anexei I la Directiva 2014/65, cu 

privire la valorile mobiliare respective; 

(ii) plasarea, fără angajament ferm, 

astfel cum se prevede la punctul 7 din 

secțiunea A a anexei I la Directiva 

2014/65/UE, de valori mobiliare, inclusiv 

tokenuri de la o ofertă inițială de monedă, 
emise de întreprinderi și de titulari de 

proiecte și primirea și transmiterea 

ordinelor clienților, astfel cum se 

menționează la punctul 1 din secțiunea A a 

anexei I la Directiva 2014/65, cu privire la 

valorile mobiliare respective; 

Or. en 

 

Amendamentul  207 

Molly Scott Cato 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) plasarea, fără angajament ferm, 

astfel cum se prevede la punctul 7 din 

secțiunea A a anexei I la Directiva 

2014/65/UE, de valori mobiliare emise de 

titulari de proiecte și primirea și 

transmiterea ordinelor clienților, astfel cum 

se menționează la punctul 1 din secțiunea 

A a anexei I la Directiva 2014/65, cu 

privire la valorile mobiliare respective; 

(ii) plasarea, fără angajament ferm, 

astfel cum se prevede la punctul 7 din 

secțiunea A a anexei I la Directiva 

2014/65/UE, de valori mobiliare emise de 

titulari de proiecte și primirea și 

transmiterea ordinelor clienților, astfel cum 

se menționează la punctul 1 din secțiunea 

A a anexei I la Directiva 2014/65, cu 

privire la valorile mobiliare respective, 

denumită, de asemenea, finanțare 

participativă bazată pe capitaluri proprii; 

Or. en 

 

Amendamentul  208 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul ii – litera a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a) facilitarea cel puțin a punerii în 

legătură a investitorului cu 

titularul/titularii de proiecte și stabilirea 

prețurilor și a pachetelor de oferte; și/sau 

Or. en 

 

Amendamentul  209 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul ii – litera b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b) facilitarea cel puțin a punerii în 

legătură a titularului de proiecte cu 

investitorul/investitorii și/sau stabilirea 
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prețurilor ofertelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  210 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iia) Cel puțin următoarele activități 

(printre altele) sunt considerate drept 

servicii menționate la punctul (ii): 

 (a) plasarea, fără angajament ferm, astfel 

cum se prevede la punctul 7 din secțiunea 

A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, de 

valori mobiliare emise de titulari de 

proiecte; 

 (b) oferirea de consultanță privind 

investițiile, astfel cum se prevede la 

punctul 5 din secțiunea A a anexei I la 

Directiva 2014/65/UE, cu privire la 

valorile mobiliare respective; și 

 (c) primirea și transmiterea ordinelor 

clienților, astfel cum se menționează la 

punctul 1 din secțiunea A a anexei I la 

Directiva 2014/65, cu privire la valorile 

mobiliare respective; 

Or. en 

 

Amendamentul  211 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iia) facilitarea ofertelor făcute de 

investitori unei entități care emite 
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tokenuri prin intermediul unei oferte 

inițiale de monedă care utilizează o 

contraparte; 

Or. en 

 

Amendamentul  212 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „furnizor de servicii de finanțare 

participativă” înseamnă o persoană juridică 

furnizoare de servicii de finanțare 

participativă care a fost autorizată în acest 

scop de către Autoritatea Europeană pentru 

Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în 

conformitate cu articolul 11 din prezentul 

regulament; 

(c) „furnizor de servicii de finanțare 

participativă” înseamnă o persoană juridică 

furnizoare de servicii de finanțare 

participativă bazate pe creditare și pe 

capitaluri proprii și care a fost autorizată 

în acest scop de către Autoritatea 

Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 

(ESMA) în conformitate cu articolul 11 din 

prezentul regulament; 

Or. en 

 

Amendamentul  213 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) „ofertă inițială de monede sau 

ICO” înseamnă orice ofertă făcută 

publicului de o întreprindere emitentă de 

tokenuri care reprezintă fie: 

 (a) o pretenție legală privind proprietatea 

întreprinderii emitente echivalentă cu 

acțiunile companiilor (tokenuri de capital 

privat); 

 (b) o pretenție legală privind un flux de 
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numerar viitor al întreprinderii emitente 

(tokenuri de obligațiuni). 

 Această caracteristică califică tokenurile 

drept „valori mobiliare” astfel cum se 

prevede la punctul (i) din prezentul 

alineat. 

Or. en 

 

Amendamentul  214 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) „ofertă inițială de monedă sau 

ICO” înseamnă un token care generează 

un eveniment de finanțare participativă 

emis și vândut de o entitate comercială 

care îi acordă cumpărătorului dreptul de 

a pretinde o participație la capitalul social 

din partea întreprinderii emitente (token 

de capital privat) sau la o parte din fluxul 

de numerar viitor al întreprinderii (token 

de obligațiuni). 

Or. en 

 

Amendamentul  215 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ib (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ib) „credit” înseamnă un acord prin 

care o sumă este disponibilă pentru unul 

sau mai mulți titulari de proiecte de către 

unul sau mai mulți clienți prin 

intermediul platformei de finanțare 

participativă care este rambursabilă sau 
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returnabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  216 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera la (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (la) „ofertă inițială de monede” sau 

„ICO” înseamnă o metodă de mobilizare 

de fonduri din partea publicului, utilizând 

tokenuri care sunt puse în vânzare de 

către o întreprindere sau o persoană fizică 

în schimbul unor monede fiduciare sau al 

unor criptomonede. 

Or. en 

 

Amendamentul  217 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera lb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (lb) „token” înseamnă orice formă de 

mijloc digital de schimb, o unitate digitală 

de cont și/sau o rezervă de valoare care 

este utilizată pentru a servi drept un activ 

sau a reprezenta un activ 

Or. en 

 

Amendamentul  218 

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

 

Propunere de regulament 
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Articolul 3 – alineatul 1 – litera lc (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (lc) „criptomonedă” înseamnă o 

monedă virtuală, convertibilă, 

descentralizată, bazată pe matematică, 

care este protejată de criptografie, se 

bazează pe coduri publice și private 

pentru a transfera valoare de la o 

persoană la alta și care poate fi semnată 

criptografic de fiecare dată când este 

transferată; 

Or. en 

 

Amendamentul  219 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 38, pentru a detalia anumite 

elemente tehnice ale definițiilor prevăzute 

la alineatul (1), cu scopul de a reflecta 

evoluțiile pieței, progresul tehnologic și 

experiența dobândită prin operarea 

platformelor de finanțare participativă și 

furnizarea serviciilor de finanțare 

participativă. 

2. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 38, pentru a detalia anumite 

elemente tehnice și juridice ale definițiilor 

prevăzute la alineatul (1), cu scopul de a 

reflecta evoluțiile pieței, progresul 

tehnologic și experiența dobândită prin 

operarea platformelor de finanțare 

participativă și furnizarea serviciilor de 

finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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1. Serviciile de finanțare participativă 

pot fi furnizate numai de către persoane 

juridice care au un sediu real și stabil pe 

teritoriul unui stat membru al Uniunii și 

care au fost autorizate ca furnizori de 

servicii de finanțare participativă în 

conformitate cu articolul 11 din prezentul 

regulament. 

1. Serviciile de finanțare participativă 

pot fi furnizate numai de către persoane 

juridice care au un sediu real și stabil pe 

teritoriul unui stat membru al Uniunii și 

care au fost autorizate ca furnizori de 

servicii de finanțare participativă în 

conformitate cu articolul 10 din prezentul 

regulament. Prin urmare, persoanele 

juridice stabilite într-o țară terță nu pot să 

solicite autorizație în calitate de furnizori 

de servicii de finanțare participativă, în 

conformitate cu prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  221 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu plătesc și nu acceptă nicio 

remunerație, reducere sau beneficiu 

nepecuniar pentru a direcționa ordinele 

investitorilor către o anumită ofertă de 

finanțare participativă de pe platforma lor 

sau către o anumită ofertă de finanțare 

participativă de pe o platformă terță. 

3. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu plătesc și nu acceptă nicio 

remunerație, reducere sau beneficiu 

nepecuniar pentru a direcționa ordinele 

investitorilor către o anumită ofertă de 

finanțare participativă de pe platforma lor 

sau către o anumită ofertă de finanțare 

participativă de pe o platformă terță. 

Or. en 

 

Amendamentul  222 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În ceea ce privește utilizarea 

vehiculelor cu scop special pentru 

5. În ceea ce privește utilizarea 

instrumentelor de plasament, inclusiv a 
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furnizarea de servicii de finanțare 

participativă, furnizorii de servicii de 

finanțare participativă au dreptul să 

transfere către vehiculul cu scop special 

numai un singur activ pentru a le permite 

investitorilor să își asume o expunere față 

de respectivul activ prin achiziționarea de 

titluri de valoare. Decizia de a-și asuma o 

expunere față de respectivul activ-suport le 

revine exclusiv investitorilor. 

vehiculelor cu scop special pentru 

furnizarea de servicii de finanțare 

participativă pentru investitorii care sunt 

contrapărți eligibile sau pentru investitorii 

profesionali electivi, astfel cum sunt 

definiți în Directiva 2014/65/UE, 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă au dreptul să transfere către 

vehiculul cu scop special unul sau mai 

multe active pentru a le permite 

investitorilor să își asume o expunere față 

de respectivele active prin achiziționarea 

de titluri de valoare. Decizia de a-și asuma 

o expunere față de respectivul activ-suport 

le revine exclusiv investitorilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  223 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În ceea ce privește utilizarea 

vehiculelor cu scop special pentru 

furnizarea de servicii de finanțare 

participativă, furnizorii de servicii de 

finanțare participativă au dreptul să 

transfere către vehiculul cu scop special 

numai un singur activ pentru a le permite 

investitorilor să își asume o expunere față 

de respectivul activ prin achiziționarea de 

titluri de valoare. Decizia de a-și asuma o 

expunere față de respectivul activ-suport le 

revine exclusiv investitorilor. 

5. În ceea ce privește utilizarea 

vehiculelor cu scop special pentru 

furnizarea de servicii de finanțare 

participativă pentru investitorii care nu 

sunt contrapărți eligibile, furnizorii de 

servicii de finanțare participativă au dreptul 

să transfere către vehiculul cu scop special 

numai un singur activ pentru a le permite 

investitorilor să își asume o expunere față 

de respectivul activ prin achiziționarea de 

titluri de valoare. Decizia de a-și asuma o 

expunere față de respectivul activ-suport le 

revine exclusiv investitorilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  224 

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4a 

 Furnizarea de oferte inițiale de monede 

 1. Prezentul regulament se aplică 

furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă autorizați în conformitate cu 

articolul 10, care facilitează ofertele 

inițiale de monedă care intră sub 

incidența prezentului articol 4a. 

 2. Prezentul regulament se aplică numai 

ofertelor inițiale de monedă de tokenuri, 

acolo unde există un emitent centralizat al 

tokenurilor. 

 3. Prezentul regulament se aplică numai 

ofertelor inițiale de monedă de tokenuri 

care sunt fie credite fie valori mobiliare. 

 4. Prezentul regulament se aplică numai 

emisiunii sau vânzării primare de 

tokenuri și nu tranzacționării secundare 

de astfel de tokenuri. 

 5. Prezentul regulament nu se aplică 

plasamentului privat de tokenuri. 

 6. Prezentul regulament nu se aplică 

ofertelor inițiale de monedă cu o 

contravaloare de peste 8 000 000 EUR per 

emitere într-o ofertă inițială de monedă. 

Or. en 

 

Amendamentul  225 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4a 
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 Furnizarea de oferte inițiale de monede 

 1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă care oferă serviciile 

menționate la articolul 3 alineatul (1) 

litera (ia) punctul (iv) intră în domeniul 

de aplicare al prezentului regulament, sub 

rezerva îndeplinirii criteriilor prevăzute la 

articolul 10. 

 2. Prezentul regulament se aplică numai 

vânzării primare de tokenuri. 

 3. Prezentul regulament nu se aplică 

plasamentului privat de tokenuri. 

Or. en 

 

Amendamentul  226 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5a 

 Cerințele privind obligația de diligență 

 1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă îndeplinesc un nivel minim 

al obligației de diligență cu privire la 

titularii de proiecte care propun ca 

proiectul să fie finanțat prin intermediul 

platformei lor de finanțare participativă. 

 2. Nivelul minim de obligație de diligență 

menționat la alineatul (1) cuprinde: 

 (a) absența cazierului judiciar cu privire 

la condamnări sau sancțiuni în temeiul 

normelor naționale în vigoare în 

domeniul dreptului comercial, al 

legislației privind insolvența, al legislației 

privind serviciile financiare, al legislației 

privind combaterea spălării banilor, al 

legislației privind frauda sau al 

răspunderii profesionale;  
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 (b) dovada că titularul de proiect sau 

întreprinderea care solicită să fie 

finanțată prin intermediul platformei de 

finanțare participativă nu este stabilită în 

jurisdicțiile enumerate în cadrul politicii 

UE relevante privind jurisdicțiile 

necooperante sau care sunt identificate ca 

țări terțe cu grad înalt de risc în sensul 

articolului 9 alineatul (2) din Directiva 

(UE) 2015/849 a Parlamentului European 

și a Consiliului, sau care nu respectă 

efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau 

cele convenite la nivel internațional 

referitoare la transparență și la schimbul 

de informații.  

Or. en 

 

Amendamentul  227 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă stabilesc și mențin proceduri 

eficace și transparente pentru tratarea 

promptă, echitabilă și coerentă a 

plângerilor primite de la clienți. 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă instituie, mențin și prezintă 

publicului proceduri eficace și transparente 

pentru tratarea promptă, echitabilă și 

coerentă a plângerilor primite de la clienți. 

Or. en 

 

Amendamentul  228 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă stabilesc și mențin proceduri 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă stabilesc și mențin proceduri 
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eficace și transparente pentru tratarea 

promptă, echitabilă și coerentă a 

plângerilor primite de la clienți. 

eficace, transparente și standardizate 

pentru tratarea promptă, echitabilă și 

coerentă a plângerilor primite de la clienți. 

Or. fr 

 

Amendamentul  229 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu trebuie să dețină nicio 

participație financiară la ofertele de 

finanțare participativă de pe platformele lor 

de finanțare participativă. 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu trebuie să dețină nicio 

participație financiară la ofertele de 

finanțare participativă de pe platformele lor 

de finanțare participativă, cu excepția 

cazului în care publică aceste informații 

într-un mod adecvat pentru investitorii 

potențiali și pentru investitorii înregistrați 

pe platformă. Furnizorii de servicii de 

finanțare participativă instituie proceduri 

de selecție clare și transparente. 

Or. fr 

Justificare 

Este necesar ca platformele sa poată comunica cu clienții lor despre proiectele pe care le 

propun. Această comunicare trebuie să se realizeze pe criterii obiective. Odată ce investitorii 

și-au indicat profilul de risc, pare interesant ca platforma să poată să le propună, în special, 

proiecte care sunt în concordanță cu ceea ce caută investitorii. 

 

Amendamentul  230 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu trebuie să dețină nicio 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu trebuie să dețină nicio 
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participație financiară la ofertele de 

finanțare participativă de pe platformele lor 

de finanțare participativă. 

participație financiară la ofertele de 

finanțare participativă de pe platformele lor 

de finanțare participativă, cu excepția 

cazului în care participația financiară 

respectivă este concepută să asigure 

sistematic, pentru toate ofertele, o aliniere 

a intereselor între furnizorii de servicii de 

finanțare participativă și investitori sau ca 

un mijloc de intervenție pentru a asigura 

integritatea pieței. 

Or. en 

 

Amendamentul  231 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu trebuie să dețină nicio 

participație financiară la ofertele de 

finanțare participativă de pe platformele lor 

de finanțare participativă. 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu trebuie să dețină nicio 

participație financiară la ofertele de 

finanțare participativă de pe platformele lor 

de finanțare participativă, cu excepția 

cazului în care participația financiară 

vizează sistematic și în mod 

nediscriminatoriu toate proiectele sau 

ofertele, cu scopul de a asigura o aliniere 

a intereselor investitorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  232 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu îi acceptă în calitate de 

2. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu îi acceptă în calitate de 
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clienți pe acționarii lor care dețin cel puțin 

20 % din capitalul social sau din drepturile 

de vot, pe membrii personalului de 

conducere sau pe angajații lor sau pe orice 

altă persoană legată în mod direct sau 

indirect de respectivii acționari, membri ai 

personalului de conducere și angajați prin 

relații de control, astfel cum se 

menționează la articolul 4 alineatul (1) 

punctul 35 litera (b) din Directiva 

2014/65/UE. 

clienți pe acționarii lor care dețin cel puțin 

20 % din capitalul social sau din drepturile 

de vot, pe membrii personalului de 

conducere sau pe angajații lor sau pe orice 

altă persoană care exercită sau se află în 

poziția de a exercita o influență sau un 

control semnificativ asupra proiectelor și 

ofertelor de finanțare participativă de pe 

platforma de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  233 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu îi acceptă în calitate de 

clienți pe acționarii lor care dețin cel puțin 

20 % din capitalul social sau din drepturile 

de vot, pe membrii personalului de 

conducere sau pe angajații lor sau pe orice 

altă persoană legată în mod direct sau 

indirect de respectivii acționari, membri ai 

personalului de conducere și angajați prin 

relații de control, astfel cum se 

menționează la articolul 4 alineatul (1) 

punctul 35 litera (b) din Directiva 

2014/65/UE. 

2. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă nu îi acceptă în calitate de 

clienți pe acționarii lor care dețin cel puțin 

10 % din capitalul social sau din drepturile 

de vot, pe membrii personalului de 

conducere sau pe angajații lor sau pe orice 

altă persoană legată în mod direct sau 

indirect de respectivii acționari, membri ai 

personalului de conducere și angajați prin 

relații de control, astfel cum se 

menționează la articolul 4 alineatul (1) 

punctul 35 litera (b) din Directiva 

2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  234 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă le prezintă clienților și 

potențialilor clienți informații privind 

natura generală și sursele conflictelor de 

interese și măsurile luate pentru a atenua 

aceste riscuri, în cazul în care consideră că 

acest lucru este necesar pentru ca măsurile 

luate în conformitate cu normele interne 

menționate la alineatul (3) să fie eficace. 

5. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă le prezintă clienților și 

potențialilor clienți informații privind 

natura generală și sursele conflictelor de 

interese și măsurile luate pentru a atenua 

aceste riscuri. 

Or. en 

 

Amendamentul  235 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a 

 Alinierea intereselor platformei cu 

investitorii 

 1. Pentru a se asigura că platformele își 

aliniază stimulentele cu cele ale 

investitorilor, mecanismele de stimulare 

sunt încurajate. 

 2. Platformele de finanțare participativă 

pot participa la finanțarea unui proiect. 

Participația nu trebuie să depășească 2 % 

din capitalul acumulat pentru proiect; 

 3. Poate fi acordat un comision de succes 

(carry) furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă, de fiecare dată 

când un proiect este retras cu succes de pe 

platformă; 

 4. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă descriu pentru ESMA 

alinierea politicii privind interesele pe 

care ei intenționează să o utilizeze înainte 

de obținerea autorizației și solicită 

aprobarea sa. 
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 5. Platformele pot să modifice, o dată la 

trei ani, alinierea politicii privind 

interesele. Orice modificare este 

condiționată de aprobarea ESMA. 

 6. Platformele descriu în mod explicit pe 

site-urile lor, într-un loc vizibil, alinierea 

politicii lor privind interesele. 

Or. en 

 

Amendamentul  236 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Externalizarea funcțiilor 

operaționale nu trebuie să dăuneze 

semnificativ calității controlului intern al 

furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă și nici capacității ESMA de a 

monitoriza respectarea tuturor obligațiilor 

prevăzute în prezentul regulament de către 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă. 

2. Externalizarea funcțiilor 

operaționale nu trebuie să dăuneze 

semnificativ calității controlului intern al 

furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă și nici capacității autorității 

naționale competente de a monitoriza 

respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în 

prezentul regulament de către furnizorii de 

servicii de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  237 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Externalizarea funcțiilor 

operaționale nu trebuie să dăuneze 

semnificativ calității controlului intern al 

furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă și nici capacității ESMA de a 

monitoriza respectarea tuturor obligațiilor 

2. Externalizarea funcțiilor 

operaționale nu trebuie să dăuneze calității 

controlului intern al furnizorilor de servicii 

de finanțare participativă și nici capacității 

ESMA de a monitoriza respectarea tuturor 

obligațiilor prevăzute în prezentul 
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prevăzute în prezentul regulament de către 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă. 

regulament de către furnizorii de servicii 

de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  238 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă sau furnizorii terți care 

acționează în numele acestora nu trebuie să 

dețină fonduri ale clienților sau să 

furnizeze servicii de plată, cu excepția 

cazului în care fondurile în cauză sunt 

destinate furnizării de servicii de plată 

legate de serviciile de finanțare 

participativă, iar furnizorul de servicii de 

finanțare participativă sau furnizorul terț 

care acționează în numele acestuia este un 

prestator de servicii de plată, astfel cum 

este definit la articolul 4 punctul 11 din 

Directiva (UE) 2015/2366. 

2. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă sau furnizorii terți care 

acționează în numele acestora nu trebuie să 

dețină fonduri ale clienților sau să 

furnizeze servicii de plată sau să acționeze 

în calitate de depozitari, cu excepția 

cazului în care fondurile în cauză sunt 

destinate furnizării de servicii de plată 

legate de serviciile de finanțare 

participativă, iar furnizorul de servicii de 

finanțare participativă sau furnizorul terț 

care acționează în numele acestuia este un 

prestator de servicii de plată, astfel cum 

este definit la articolul 4 punctul 11 din 

Directiva (UE) 2015/2366. 

Or. en 

 

Amendamentul  239 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care furnizorii de 

servicii de finanțare participativă nu 

furnizează servicii de plată sau nu asigură 

deținerea sau păstrarea în siguranță a 

4. În cazul în care furnizorii de 

servicii de finanțare participativă nu 

furnizează servicii de plată sau nu asigură 

deținerea sau păstrarea în siguranță a 



 

AM\1162839RO.docx 61/109 PE627.793v01-00 

 RO 

fondurilor în legătură cu serviciile de 

finanțare participativă, ei înșiși sau prin 

intermediul unui terț, aceștia instituie și 

mențin mecanisme prin care să se asigure 

că titularii de proiecte acceptă fondurile 

corespunzătoare ofertelor de finanțare 

participativă sau orice altă plată numai prin 

intermediul unui prestator de servicii de 

plată, astfel cum este definit la articolul 4 

punctul 11 din Directiva (UE) 2015/2366. 

fondurilor în legătură cu serviciile de 

finanțare participativă, ei înșiși sau prin 

intermediul unui terț, aceștia instituie și 

mențin mecanisme prin care să se asigure 

că titularii de proiecte acceptă fondurile 

corespunzătoare ofertelor de finanțare 

participativă sau orice altă plată numai prin 

intermediul unui prestator de servicii de 

plată sau al unui agent prestator de 

servicii de plată, astfel cum este definit la 

articolul 4 punctul 11 și la articolul 19 din 

Directiva (UE) 2015/2366. 

Or. fr 

Justificare 

Platformele ar trebui să poată asigura un serviciu de plată prin intermediul unui terț, și 

anume în conformitate cu articolul 19 din Directiva privind serviciile de plată 2. 

 

Amendamentul  240 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O persoană juridică ce 

intenționează să furnizeze servicii de 

finanțare participativă depune la ESMA o 

cerere de autorizare ca furnizor de servicii 

de finanțare participativă. 

1. Orice persoană juridică ce 

intenționează să devină un furnizor de 

servicii de finanțare participativă, în 

conformitate cu prezentul regulament, 
depune la autoritatea națională 

competentă a statului membru în care își 

are sediul o cerere de autorizare pentru a 

furniza servicii de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  241 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O persoană juridică ce 

intenționează să furnizeze servicii de 

finanțare participativă depune la ESMA o 

cerere de autorizare ca furnizor de servicii 

de finanțare participativă. 

1.  Orice persoană juridică ce 

intenționează să devină un furnizor de 

servicii de finanțare participativă depune la 

autoritatea națională competentă a 

statului membru în care își are sediul o 

cerere de autorizare pentru a furniza 

servicii de finanțare participativă.  

Or. en 

 

Amendamentul  242 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O persoană juridică ce 

intenționează să furnizeze servicii de 

finanțare participativă depune la ESMA o 

cerere de autorizare ca furnizor de servicii 

de finanțare participativă. 

1. O persoană juridică ce 

intenționează să furnizeze servicii de 

finanțare participativă depune la 

autoritatea națională competentă a 

statului membru în care își are sediul o 

cerere de autorizare ca furnizor de servicii 

de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  243 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O persoană juridică ce 

intenționează să furnizeze servicii de 

finanțare participativă depune la ESMA o 

cerere de autorizare ca furnizor de servicii 

de finanțare participativă. 

1. O persoană juridică ce 

intenționează să furnizeze servicii de 

finanțare participativă depune la ESMA o 

cerere de autorizare ca furnizor de servicii 

de finanțare participativă. ESMA 

informează autoritatea națională 
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competentă atunci când primește o cerere 

de autorizare. Autoritatea națională 

competentă poate transmite către ESMA o 

notă care să prezinte potențialele obiecții 

sau observații cu privire la solicitant. 

Or. en 

 

Amendamentul  244 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O persoană juridică ce 

intenționează să furnizeze servicii de 

finanțare participativă depune la ESMA o 

cerere de autorizare ca furnizor de servicii 

de finanțare participativă. 

1. O persoană juridică ce 

intenționează să furnizeze servicii de 

finanțare participativă depune la ESMA o 

cerere de autorizare ca furnizor de servicii 

de finanțare participativă. ESMA 

informează autoritatea națională 

competentă atunci când primește o cerere 

de autorizare. Autoritatea națională 

competentă poate transmite către ESMA 

obiecții cu privire la solicitant. 

Or. en 

 

Amendamentul  245 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) o descriere a mecanismelor de 

asigurare a continuității activității instituite 

de potențialul furnizor de servicii de 

finanțare participativă; 

(g) o descriere a mecanismelor de 

asigurare a continuității activității instituite 

de potențialul furnizor de servicii de 

finanțare participativă, astfel încât să se 

asigure că rambursările împrumuturilor 

și investițiile vor continua să fie 

administrate pentru investitori, în cazul 
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unei insolvabilități a platformei; 

Or. en 

 

Amendamentul  246 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera j 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) o descriere a regulilor interne ale 

furnizorului de servicii de finanțare 

participativă prin care li se interzice 

acționarilor care dețin 20 % sau mai mult 

din capitalul social sau din drepturile de 

vot, membrilor personalului de conducere 

sau angajaților respectivului furnizor sau 

oricărei persoane legate direct sau indirect 

de aceștia printr-o relație de control să 

încheie tranzacții de finanțare participativă 

oferite de potențialul furnizor de finanțare 

participativă; 

(j) o descriere a regulilor interne ale 

furnizorului de servicii de finanțare 

participativă prin care li se interzice 

acționarilor care dețin 10 % sau mai mult 

din capitalul social sau din drepturile de 

vot, membrilor personalului de conducere 

sau angajaților respectivului furnizor sau 

oricărei persoane legate direct sau indirect 

de aceștia printr-o relație de control să 

încheie tranzacții de finanțare participativă 

oferite de potențialul furnizor de finanțare 

participativă; 

Or. en 

 

Amendamentul  247 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ja (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) un extras de cont privind 

disponibilitatea capitalului social de 

60 000 EUR necesar pentru autorizație 

sau, ca alternativă, o asigurare de 

răspundere civilă până la această sumă; 

Or. en 
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Amendamentul  248 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ma (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ma) o asigurare de răspundere civilă. 

Or. fr 

Justificare 

În ceea ce privește organizarea furnizorilor, în absența unui capital minim necesar, 

propunerea ar trebui să prevadă obligația furnizorilor de servicii de finanțare participativă 

de a demonstra, în orice moment, existența unui contract de asigurare care să acopere 

consecințele pecuniare în cazul în care și-au încălcat obligațiile profesionale. 

 

Amendamentul  249 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Toți furnizorii de servicii de 

finanțare participativă au un capital 

inițial de 50 000 EUR. 

Or. en 

 

Amendamentul  250 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În termen de 20 de zile lucrătoare 

de la primirea cererii menționate la 

alineatul (1), ESMA evaluează dacă 

cererea este completă. În cazul în care 

4. În termen de 30 de zile lucrătoare 

de la primirea cererii menționate la 

alineatul (1), autoritatea națională 

competentă evaluează dacă cererea este 
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cererea nu este completă, ESMA stabilește 

un termen până la care potențialul furnizor 

de servicii de finanțare participativă trebuie 

să furnizeze informațiile care lipsesc. 

completă. În cazul în care cererea nu este 

completă, autoritatea națională 

competentă stabilește un termen până la 

care potențialul furnizor de servicii de 

finanțare participativă trebuie să furnizeze 

informațiile care lipsesc. 

Or. en 

 

Amendamentul  251 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În termen de 20 de zile lucrătoare 

de la primirea cererii menționate la 

alineatul (1), ESMA evaluează dacă 

cererea este completă. În cazul în care 

cererea nu este completă, ESMA stabilește 

un termen până la care potențialul furnizor 

de servicii de finanțare participativă trebuie 

să furnizeze informațiile care lipsesc. 

4. În termen de 20 de zile lucrătoare 

de la primirea cererii menționate la 

alineatul (1), autoritatea națională 

competentă, în strânsă cooperare cu 

ESMA, evaluează dacă cererea este 

completă. În cazul în care cererea nu este 

completă, autoritatea națională 

competentă stabilește un termen până la 

care potențialul furnizor de servicii de 

finanțare participativă trebuie să furnizeze 

informațiile care lipsesc. 

Or. en 

 

Amendamentul  252 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În termen de 20 de zile lucrătoare 

de la primirea cererii menționate la 

alineatul (1), ESMA evaluează dacă 

cererea este completă. În cazul în care 

cererea nu este completă, ESMA stabilește 

4. În termen de 20 de zile lucrătoare 

de la primirea cererii menționate la 

alineatul (1), autoritatea națională 

competentă evaluează dacă cererea este 

completă. În cazul în care cererea nu este 
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un termen până la care potențialul furnizor 

de servicii de finanțare participativă trebuie 

să furnizeze informațiile care lipsesc. 

completă, autoritatea națională 

competentă stabilește un termen până la 

care potențialul furnizor de servicii de 

finanțare participativă trebuie să furnizeze 

informațiile care lipsesc. 

Or. en 

 

Amendamentul  253 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În cazul în care cererea menționată 

la alineatul (1) este completă, ESMA 

informează imediat potențialul furnizor de 

servicii de finanțare participativă cu privire 

la acest lucru. 

5. În cazul în care cererea menționată 

la alineatul (1) este completă, autoritatea 

națională competentă informează imediat 

potențialul furnizor de servicii de finanțare 

participativă cu privire la acest lucru. 

Or. en 

 

Amendamentul  254 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În cazul în care cererea menționată 

la alineatul (1) este completă, ESMA 

informează imediat potențialul furnizor de 

servicii de finanțare participativă cu privire 

la acest lucru. 

5. În cazul în care cererea menționată 

la alineatul (1) este completă, autoritatea 

națională competentă informează imediat 

potențialul furnizor de servicii de finanțare 

participativă cu privire la acest lucru. 

Or. en 

 

Amendamentul  255 

Marco Valli 
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Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În termen de două luni de la data 

primirii unei cereri complete, ESMA 

evaluează dacă potențialul furnizor de 

servicii de finanțare participativă respectă 

cerințele stabilite în prezentul regulament 

și adoptă o decizie pe deplin motivată prin 

care se acordă sau se refuză autorizația de 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă. ESMA are dreptul să refuze 

autorizarea în cazul în care există motive 

obiective și demonstrabile pentru a 

considera că membrii personalului de 

conducere al furnizorului de servicii de 

finanțare participativă ar putea reprezenta o 

amenințare la adresa gestionării eficace, 

corecte și prudente și a continuității 

activității acestuia, precum și la adresa 

reflectării în mod corespunzător a 

intereselor clienților acestuia și a 

integrității pieței. 

6. În termen de două luni de la data 

primirii unei cereri complete, autoritatea 

națională competentă evaluează, în 

strânsă cooperare cu ESMA, dacă 

potențialul furnizor de servicii de finanțare 

participativă respectă cerințele stabilite în 

prezentul regulament și adoptă o decizie pe 

deplin motivată prin care se acordă sau se 

refuză autorizația de furnizor de servicii de 

finanțare participativă. Autoritatea 

națională competentă are dreptul să refuze 

autorizarea în cazul în care există motive 

obiective și demonstrabile pentru a 

considera că membrii personalului de 

conducere al furnizorului de servicii de 

finanțare participativă ar putea reprezenta o 

amenințare la adresa gestionării eficace, 

corecte și prudente și a continuității 

activității acestuia, precum și la adresa 

reflectării în mod corespunzător a 

intereselor clienților acestuia și a 

integrității pieței. 

Or. en 

 

Amendamentul  256 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În termen de două luni de la data 

primirii unei cereri complete, ESMA 

evaluează dacă potențialul furnizor de 

servicii de finanțare participativă respectă 

cerințele stabilite în prezentul regulament 

și adoptă o decizie pe deplin motivată prin 

care se acordă sau se refuză autorizația de 

6. În termen de trei luni de la data 

primirii unei cereri complete, autoritatea 

națională competentă evaluează dacă 

potențialul furnizor de servicii de finanțare 

participativă respectă cerințele stabilite în 

prezentul regulament și adoptă o decizie pe 

deplin motivată prin care se acordă sau se 
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furnizor de servicii de finanțare 

participativă. ESMA are dreptul să refuze 

autorizarea în cazul în care există motive 

obiective și demonstrabile pentru a 

considera că membrii personalului de 

conducere al furnizorului de servicii de 

finanțare participativă ar putea reprezenta o 

amenințare la adresa gestionării eficace, 

corecte și prudente și a continuității 

activității acestuia, precum și la adresa 

reflectării în mod corespunzător a 

intereselor clienților acestuia și a 

integrității pieței. 

refuză autorizația de furnizor de servicii de 

finanțare participativă. Autoritatea 

națională competentă are dreptul să refuze 

autorizarea în cazul în care există motive 

obiective și demonstrabile pentru a 

considera că membrii personalului de 

conducere al furnizorului de servicii de 

finanțare participativă ar putea reprezenta o 

amenințare la adresa gestionării eficace, 

corecte și prudente și a continuității 

activității acestuia, precum și la adresa 

reflectării în mod corespunzător a 

intereselor clienților acestuia și a 

integrității pieței. 

Or. en 

 

Amendamentul  257 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În termen de două luni de la data 

primirii unei cereri complete, ESMA 

evaluează dacă potențialul furnizor de 

servicii de finanțare participativă respectă 

cerințele stabilite în prezentul regulament 

și adoptă o decizie pe deplin motivată prin 

care se acordă sau se refuză autorizația de 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă. ESMA are dreptul să refuze 

autorizarea în cazul în care există motive 

obiective și demonstrabile pentru a 

considera că membrii personalului de 

conducere al furnizorului de servicii de 

finanțare participativă ar putea reprezenta o 

amenințare la adresa gestionării eficace, 

corecte și prudente și a continuității 

activității acestuia, precum și la adresa 

reflectării în mod corespunzător a 

intereselor clienților acestuia și a 

integrității pieței. 

6. În termen de două luni de la data 

primirii unei cereri complete, autoritatea 

națională competentă evaluează dacă 

potențialul furnizor de servicii de finanțare 

participativă respectă cerințele stabilite în 

prezentul regulament și adoptă o decizie pe 

deplin motivată prin care se acordă sau se 

refuză autorizația de furnizor de servicii de 

finanțare participativă. Autoritatea 

națională competentă are dreptul să refuze 

autorizarea în cazul în care există motive 

obiective și demonstrabile pentru a 

considera că membrii personalului de 

conducere al furnizorului de servicii de 

finanțare participativă ar putea reprezenta o 

amenințare la adresa gestionării eficace, 

corecte și prudente și a continuității 

activității acestuia, precum și la adresa 

reflectării în mod corespunzător a 

intereselor clienților acestuia și a 

integrității pieței. 
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Or. en 

 

Amendamentul  258 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Autoritatea națională competentă 

informează ESMA cu privire la decizia sa 

de a acorda sau de a refuza autorizarea. 

ESMA poate solicita o evaluare a 

conformității cu condițiile de autorizare și 

a motivelor care justifică autorizarea. În 

cazul în care ESMA nu este de acord cu 

decizia autorității naționale competente, 

aceasta își prezintă motivele și explică și 

justifică orice abatere semnificativă de la 

decizie. 

Or. en 

 

Amendamentul  259 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. ESMA informează potențialul 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă cu privire la decizia sa în 

termen de cinci zile lucrătoare după luarea 

respectivei decizii. 

7. Autoritatea națională competentă 

informează, fără întârziere, potențialul 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă cu privire la decizia sa după 

luarea respectivei decizii. 

Or. en 

 

Amendamentul  260 

Neena Gill 
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Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. ESMA informează potențialul 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă cu privire la decizia sa în 

termen de cinci zile lucrătoare după luarea 

respectivei decizii. 

7. Autoritatea națională competentă 

informează potențialul furnizor de servicii 

de finanțare participativă cu privire la 

decizia sa în termen de două zile lucrătoare 

după luarea respectivei decizii. 

Or. en 

 

Amendamentul  261 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. ESMA informează potențialul 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă cu privire la decizia sa în 

termen de cinci zile lucrătoare după luarea 

respectivei decizii. 

7. Autoritatea națională competentă 

informează potențialul furnizor de servicii 

de finanțare participativă cu privire la 

decizia sa în termen de cinci zile lucrătoare 

după luarea respectivei decizii. 

Or. en 

 

Amendamentul  262 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10a 

 Autorizarea furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă din țări terțe 

 1. Un furnizor de servicii de finanțare 

participativă stabilit într-o țară terță poate 

furniza servicii de finanțare participativă 

în Uniune, sub rezerva îndeplinirii 
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următoarelor condiții: 

 (a) Comisia a adoptat, în conformitate cu 

alineatul (2) al prezentului articol, un act 

de punere în aplicare ce reprezintă o 

decizie de echivalență în ceea ce privește 

țara în care furnizorul de servicii de 

finanțare participativă este stabilit; 

 (b) furnizorul de servicii de finanțare 

participativă este autorizat să furnizeze 

servicii de finanțare participativă și face 

obiectul supravegherii în țara terță în 

cauză; (c) acordurile de cooperare 

menționate la alineatul (3) au fost 

încheiate și sunt operaționale; 

 După îndeplinirea condițiilor menționate 

la primul paragraf, furnizorul de servicii 

de finanțare participativă își înregistrează 

la ESMA intenția de a furniza servicii în 

cadrul Uniunii. 

 2. Comisia poate adopta un act de punere 

în aplicare prin care să recunoască faptul 

că cadrul juridic și practicile de 

supraveghere dintr-o țară terță 

garantează faptul că: 

 (a) furnizorii de servicii de finanțare 

participativă care au fost autorizați în țara 

terță respectivă respectă dispozițiile 

prezentului regulament sau cerințele 

obligatorii din punct de vedere juridic ale 

legislației interne a țării terțe respective, 

care sunt echivalente cu cerințele 

legislației aplicabile a Uniunii; 

 (b) cerințele obligatorii sunt supuse în 

permanență, în țara terță respectivă, unei 

supravegheri și aplicări eficace. 

 Respectivul act de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 37a 

alineatul (2). 

 3. ESMA încheie acorduri de cooperare 

cu autoritățile competente din țările terțe 

ale căror cadre juridice și practici de 

supraveghere au fost recunoscute ca fiind 

echivalente, în conformitate cu alineatul 
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(2). 

 Acordurile în cauză specifică cel puțin: 

(a) mecanismul utilizat pentru schimbul 

de informații dintre ESMA și autoritățile 

competente din țările terțe în cauză, 

inclusiv accesul la toate informațiile 

pertinente solicitate de ESMA cu privire 

la furnizorii de servicii de finanțare 

participativă autorizați în țara terță 

respectivă; 

 (b) mecanismul pentru notificarea 

promptă a ESMA în cazul în care o 

autoritate competentă dintr-o țară terță 

consideră că furnizorul de servicii de 

finanțare participativă autorizat în țara 

terță respectivă și care se află sub 

supravegherea sa încalcă condițiile în 

baza cărora a fost autorizat sau alte legi 

interne din țara terță respectivă; 

 (c) procedurile de coordonare a 

activităților de supraveghere. 

 4. ESMA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare pentru 

a stabili conținutul minim al acordurilor 

de cooperare menționate la alineatul (3), 

astfel încât să se asigure că autoritățile 

competente și ESMA își pot exercita toate 

competențele de supraveghere în temeiul 

prezentului regulament. 

 ESMA transmite aceste proiecte de 

standarde tehnice de reglementare 

Comisiei până la ... [XX luni de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

 Se deleagă Comisiei competența de a 

completa prezentul regulament prin 

adoptarea standardelor tehnice de 

reglementare menționate la primul 

paragraf, în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolele 10-14 din 

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 
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Amendamentul  263 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10a 

 Asigurări 

 1. Un furnizor de servicii de finanțare 

participativă trebuie să poată demonstra, 

în orice moment, existența unui contract 

de asigurare care să acopere un furnizor 

de servicii de finanțare participativă în 

fața consecințelor pecuniare care decurg 

din răspunderea sa civilă profesională în 

cazul în care și-a încălcat obligațiile 

profesionale, astfel cum sunt definite în 

prezentul regulament. 

 2. Comisia trebuie să adopte un act 

delegat în conformitate cu articolul 37, 

înainte de [a se introduce data - 6 luni 

înainte de intrarea în vigoare] pentru a 

preciza dispozițiile necesare pentru 

asigurarea prevăzută la alineatul (1). 

Or. fr 

Justificare 

În ceea ce privește organizarea furnizorilor, în absența unui capital minim necesar, 

propunerea ar trebui să prevadă obligația furnizorilor de servicii de finanțare participativă 

de a demonstra, în orice moment, existența unui contract de asigurare care să acopere 

consecințele pecuniare în cazul în care și-au încălcat obligațiile profesionale. 

 

Amendamentul  264 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Registrul furnizorilor de servicii de Registrul centralizat al furnizorilor de 
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finanțare participativă servicii de finanțare participativă și al 

ofertelor de finanțare participativă 

Or. en 

 

Amendamentul  265 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. ESMA întocmește un registru al 

tuturor furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă. Registrul este pus la 

dispoziția publicului pe site-ul ESMA și 

este actualizat periodic. 

1. ESMA întocmește un registru al 

tuturor furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă autorizați de autoritățile 

naționale competente în conformitate cu 

articolul 10 și, în mod separat, al tuturor 

furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă din țări terțe care sunt 

înregistrați la ESMA în conformitate cu 

articolul 10a. Registrul este pus la 

dispoziția publicului pe site-ul ESMA și 

este actualizat periodic. 

Or. en 

 

Amendamentul  266 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. ESMA întocmește un registru al 

tuturor furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă. Registrul este pus la 

dispoziția publicului pe site-ul ESMA și 

este actualizat periodic. 

1. ESMA întocmește un registru 

centralizat al tuturor furnizorilor de 

servicii de finanțare participativă, 

autorizați în conformitate cu articolul 10, 

care asigură accesul la proiectele sau 

ofertele individuale de pe fiecare 

platformă de finanțare participativă. 

Registrul este pus la dispoziția publicului 

pe site-ul ESMA și este actualizat periodic. 
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Or. en 

 

Amendamentul  267 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) informații actualizate referitoare 

la proiectele sau ofertele individuale de 

finanțare participativă oferite de fiecare 

platformă de servicii de finanțare 

participativă; 

Or. en 

 

Amendamentul  268 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă își furnizează serviciile sub 

supravegherea ESMA. 

1. Un furnizor de servicii de finanțare 

participativă își furnizează serviciile sub 

supravegherea autorității naționale 

competente din statul membru în care a 

fost autorizat furnizorul de servicii de 

finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  269 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă își furnizează serviciile sub 

supravegherea ESMA. 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă își furnizează serviciile sub 

supravegherea autorităților naționale 

competente. 

Or. en 

 

Amendamentul  270 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Fiecare stat membru desemnează 

una sau mai multe autorități naționale 

competente responsabile cu acordarea 

autorizației și exercitarea competențelor 

de supraveghere cu privire la furnizorii de 

servicii de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  271 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. ESMA evaluează respectarea de 

către furnizorii de servicii de finanțare 

participativă a obligațiilor prevăzute în 

prezentul regulament. 

3. Autoritățile naționale competente 

evaluează respectarea de către furnizorii de 

servicii de finanțare participativă a 

obligațiilor prevăzute în prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Caroline Nagtegaal 
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Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. ESMA evaluează respectarea de 

către furnizorii de servicii de finanțare 

participativă a obligațiilor prevăzute în 

prezentul regulament. 

3. ESMA, în cooperare cu 

autoritățile naționale competente, 
evaluează respectarea de către furnizorii de 

servicii de finanțare participativă a 

obligațiilor prevăzute în prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  273 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă informează ESMA cu privire 

la orice modificare semnificativă a 

condițiilor de autorizare, fără întârzieri 

nejustificate, și furnizează, la cerere, 

informațiile necesare pentru a evalua 

conformitatea acestora cu prezentul 

regulament. 

4. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă informează autoritatea 

națională competentă cu privire la orice 

modificare semnificativă a condițiilor de 

autorizare, fără întârzieri nejustificate, și 

furnizează, la cerere, informațiile necesare 

pentru a evalua conformitatea acestora cu 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  274 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. ESMA are competența de a retrage 

autorizația unui furnizor de servicii de 

finanțare participativă în oricare dintre 

1. Autoritatea națională competentă 

are competența de a retrage autorizația 

unui furnizor de servicii de finanțare 
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următoarele situații, și anume atunci când 

furnizorul de servicii de finanțare 

participativă: 

participativă în oricare dintre următoarele 

situații, și anume atunci când furnizorul de 

servicii de finanțare participativă: 

Or. en 

 

Amendamentul  275 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. ESMA retrage autorizația de 

furnizor de servicii de finanțare 

participativă în cazul în care consideră că 

faptele menționate la alineatul (2) literele 

(a) și (b) afectează buna reputație a 

membrilor personalului de conducere al 

furnizorului de servicii de finanțare 

participativă sau indică o deficiență a 

sistemului de guvernanță, a mecanismelor 

sau a procedurilor de control intern 

menționate la articolul 5. 

3. Autoritatea națională competentă 

retrage autorizația de furnizor de servicii 

de finanțare participativă în cazul în care 

autoritatea națională competentă, în urma 

consultării cu ESMA, concluzionează că 

faptele menționate la alineatul (2) literele 

(a) și (b) afectează buna reputație a 

membrilor personalului de conducere al 

furnizorului de servicii de finanțare 

participativă sau indică o deficiență a 

sistemului de guvernanță, a mecanismelor 

sau a procedurilor de control intern 

menționate la articolul 5. 

Or. en 

 

Amendamentul  276 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. ESMA informează, fără întârzieri 

nejustificate, autoritatea națională 

competentă din statul membru în care este 

stabilit furnizorul de servicii de finanțare 

participativă cu privire la decizia sa de a 

retrage autorizația unui furnizor de servicii 

4. Autoritatea națională competentă 

informează, fără întârzieri nejustificate, 

ESMA cu privire la decizia sa de a retrage 

autorizația unui furnizor de servicii de 

finanțare participativă. 
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de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  277 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Toate informațiile, inclusiv 

comunicările publicitare, astfel cum sunt 

menționate la articolul 19, transmise de 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă clienților sau clienților 

potențiali în legătură cu respectivii 

furnizori de servicii de finanțare 

participativă, costurile și tarifele aferente 

serviciilor sau investițiilor de finanțare 

participativă, condițiile de finanțare 

participativă, inclusiv criteriile de selecție a 

proiectelor care vor beneficia de finanțarea 

participativă, sau natura și riscurile 

aferente serviciilor de finanțare 

participativă pe care le oferă trebuie să fie 

clare, ușor de înțeles, complete și corecte. 

1. Toate informațiile, inclusiv 

comunicările publicitare, astfel cum sunt 

menționate la articolul 19, transmise de 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă clienților sau clienților 

potențiali în legătură cu respectivii 

furnizori de servicii de finanțare 

participativă, costurile și tarifele aferente 

serviciilor sau investițiilor de finanțare 

participativă, condițiile de finanțare 

participativă, inclusiv criteriile de selecție a 

proiectelor care vor beneficia de finanțarea 

participativă, sau natura și riscurile 

aferente serviciilor de finanțare 

participativă pe care le oferă trebuie să fie 

echitabile, clare, corecte și să nu inducă în 

eroare. 

Or. en 

 

Amendamentul  278 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Toate informațiile, inclusiv 

comunicările publicitare, astfel cum sunt 

menționate la articolul 19, transmise de 

furnizorii de servicii de finanțare 

1. Toate informațiile, inclusiv 

comunicările publicitare, astfel cum sunt 

menționate la articolul 19, transmise de 

furnizorii de servicii de finanțare 
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participativă clienților sau clienților 

potențiali în legătură cu respectivii 

furnizori de servicii de finanțare 

participativă, costurile și tarifele aferente 

serviciilor sau investițiilor de finanțare 

participativă, condițiile de finanțare 

participativă, inclusiv criteriile de selecție a 

proiectelor care vor beneficia de finanțarea 

participativă, sau natura și riscurile 

aferente serviciilor de finanțare 

participativă pe care le oferă trebuie să fie 

clare, ușor de înțeles, complete și corecte. 

participativă clienților sau clienților 

potențiali în legătură cu respectivii 

furnizori de servicii de finanțare 

participativă, costurile, riscurile financiare 

și tarifele aferente serviciilor sau 

investițiilor de finanțare participativă, 

condițiile de finanțare participativă, 

inclusiv criteriile de selecție a proiectelor 

care vor beneficia de finanțarea 

participativă, sau natura și riscurile 

aferente serviciilor de finanțare 

participativă pe care le oferă trebuie să fie 

clare, ușor de înțeles, complete și corecte. 

Or. en 

 

Amendamentul  279 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Furnizorii de finanțare 

participativă prezintă, de două ori pe an, 

rata de nerambursare a proiectelor de 

finanțare participativă de pe platforma lor 

de finanțare participativă din ultimele 48 

de luni sau, de la debutul său, dacă 

platforma are mai puțin de patru ani. 

Rata de nerambursare este publicată 

online, într-un loc vizibil pe site-ului 

platformei. O notă privind rata de 

nerambursare este transmisă către ESMA 

semestrial. 

Or. en 

 

Amendamentul  280 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Comisia adoptă un act delegat în 

conformitate cu articolul 37 pentru a 

preciza metodologia de calcul a ratei de 

nerambursare a proiectelor oferite pe 

platforma de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  281 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Informațiile menționate la alineatul 

(1) trebuie să le fie furnizate clienților 

potențiali înainte ca aceștia să încheie o 

tranzacție de finanțare participativă. 

2. Informațiile menționate la alineatul 

(1) trebuie să fie puse la dispoziția 

clienților potențiali în orice moment 

adecvat. 

Or. en 

 

Amendamentul  282 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14a 

 Cerințele privind obligația de diligență 

 1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă îndeplinesc minimul 

obligației de diligență privind titularii de 

proiecte de finanțare participativă care 

doresc să fie finanțați prin intermediul 

platformei lor de finanțare participativă. 

 2. Minimul obligației de diligență 
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menționat la alineatul (1) include toate 

elementele următoare: 

 (a). dovada că titularul de proiect se 

bucură de o bună reputație și deține 

cunoștințele și experiența adecvate pentru 

a solicita investiții pe o platformă de 

finanțare participativă; 

 (b). dovada că titularul de proiect nu are 

un cazier judiciar cu privire la 

condamnări sau sancțiuni în temeiul 

normelor naționale în vigoare în 

domeniul dreptului comercial, al 

legislației privind insolvența, al legislației 

privind serviciile financiare, al legislației 

privind combaterea spălării banilor, al 

legislației privind frauda sau al 

răspunderii profesionale. 

 3. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă prezintă informații 

referitoare la controalele privind 

obligațiile de diligență care au fost 

efectuate asupra fiecărui proiect de 

finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  283 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14a 

 Prezentarea de informații cu privire la 

rata de nerambursare 

 1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă publică, la fiecare 6 luni, 

rata de nerambursare a proiectelor de 

finanțare participativă oferite pe 

platformele lor în ultimele 12 luni. Rata 

de nerambursare este publicată în mod 

clar pe site-ul platformei de finanțare 
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participativă. 

 2. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 37 pentru a 

specifica metodologia de calcul a ratei de 

nerambursare a proiectelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  284 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14b 

 Prezentarea de informații cu privire la 

rata de nerambursare 

 1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă prezintă, trimestrial, rata de 

nerambursare a proiectelor de finanțare 

participativă înregistrate pe platforma de 

finanțare participativă în ultimele 36 de 

luni sau de la începutul funcționării sale, 

dacă platforma are mai puțin de trei ani. 

 2. Rata de nerambursare a proiectelor de 

finanțare participativă înregistrate pe 

platforma de finanțare participativă este 

publicată într-un loc vizibil pe site-ul 

platformei de finanțare participativă. 

 3. Comisia Europeană adoptă un act 

delegat în conformitate cu articolul 37 

pentru a specifica metodologia de calcul a 

ratei de nerambursare a proiectelor 

oferite pe platforma de finanțare 

participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  285 

Caroline Nagtegaal 
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Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă evaluează, înainte de a le oferi 

investitorilor potențiali acces deplin la 

ofertele lor de finanțare participativă, dacă 

și care dintre serviciile de finanțare 

participativă oferite sunt adecvate pentru 

aceștia. 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă evaluează dacă și care dintre 

serviciile de finanțare participativă oferite 

sunt adecvate pentru aceștia. 

Or. en 

 

Amendamentul  286 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă evaluează, înainte de a le oferi 

investitorilor potențiali acces deplin la 

ofertele lor de finanțare participativă, dacă 

și care dintre serviciile de finanțare 

participativă oferite sunt adecvate pentru 

aceștia. 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă evaluează, înainte de a le oferi 

investitorilor potențiali acces deplin la 

ofertele lor de finanțare participativă și la a 

investi în acestea, dacă și care dintre 

serviciile de finanțare participativă oferite 

sunt adecvate pentru aceștia. 

Or. fr 

Justificare 

Dacă investitorul potențial nu oferă informații suficiente pentru a finaliza testul de 

transparență și de cunoștințe, nu ar trebui să fie autorizat să investească într-o ofertă de 

finanțare participativă. 

 

Amendamentul  287 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Accesul la detaliile ofertelor de 

finanțare participativă este rezervat 

investitorilor potențiali care și-au furnizat 

informațiile personale, au citit despre 

riscurile asociate finanțării participative 

și le-au acceptat în mod expres. 

Or. fr 

Justificare 

Un investitor potențial, înainte de a avea acces la ofertele platformei de finanțare 

participativă, trebuie să fi acceptat riscurile legate de finanțarea participativă, precum 

pierderea investiției și lipsa de lichiditate a valorilor primite 

 

Amendamentul  288 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În scopul evaluării care trebuie 

realizată în temeiul alineatului (1), 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă solicită informații privind 

cunoștințele de bază despre investiții, în 

general, și despre tipurile de investiții 

oferite pe platforma de finanțare 

participativă, precum și despre riscurile 

asociate acestor investiții, inclusiv 

informații privind: 

2. În scopul evaluării care trebuie 

realizată în temeiul alineatului (1) litera 

(a), furnizorii de servicii de finanțare 

participativă solicită informații privind 

cunoștințele despre investiții, experiența 

sa, obiectivele sale de investiții, situația sa 

financiară, și despre înțelegerea riscurilor 

asociate acestor investiții în general, și 

despre tipurile de investiții oferite pe 

platforma de finanțare participativă în 

special, inclusiv informații privind: 

Or. fr 

Justificare 

De asemenea, testul de transparență și de cunoștințe de intrare efectuat de investitorii 

potențiali ar trebui să fie consolidat pentru a garanta într-o mai bună măsură 

consimțământul în cunoștință de cauză al investitorului în ceea ce privește riscurile implicate. 

Sfera testului nu ar trebui să acopere numai cunoștințele și experiența investitorului 

potențial, dar și situația sa financiară și obiectivele sale de investiții. 



 

AM\1162839RO.docx 87/109 PE627.793v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  289 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cunoștințele de specialitate sau 

experiența profesională în ceea ce privește 

investițiile prin finanțare participativă. 

(b) cunoștințele de specialitate și 

experiența profesională în ceea ce privește 

investițiile prin finanțare participativă. 

Or. fr 

 

Amendamentul  290 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care investitorii 

potențiali nu furnizează informațiile 

solicitate în temeiul alineatului (1) sau în 

cazul în care furnizorii de servicii de 

finanțare participativă consideră, pe baza 

informațiilor primite în temeiul alineatului 

(1), că investitorii potențiali nu dispun de 

suficiente cunoștințe, furnizorii de servicii 

de finanțare participativă informează 

investitorii potențiali că este posibil ca 

serviciile oferite pe platformele lor să fie 

inadecvate pentru respectivii investitori 

potențiali și le transmit acestora un 

avertisment de risc. Aceste informații sau 

avertismente de risc nu îi împiedică pe 

investitorii potențiali să investească în 

proiectele de finanțare participativă. 

4. În cazul în care furnizorii de 

servicii de finanțare participativă 

consideră, pe baza informațiilor primite în 

temeiul alineatului (1), că investitorii 

potențiali nu dispun de suficiente 

cunoștințe sau că serviciile nu sunt 

potrivite pentru ei, furnizorii de servicii de 

finanțare participativă informează 

investitorii potențiali că este posibil ca 

serviciile oferite pe platformele lor să fie 

inadecvate pentru respectivii investitori 

potențiali și le transmit acestora un 

avertisment de risc. Aceste informații sau 

avertismente de risc nu îi împiedică pe 

investitorii potențiali să investească în 

proiectele de finanțare participativă. Acest 

avertisment prezintă în mod clar riscul 

pierderii integrale a fondurilor investite. 

Or. en 
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Amendamentul  291 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care investitorii 

potențiali nu furnizează informațiile 

solicitate în temeiul alineatului (1) sau în 

cazul în care furnizorii de servicii de 

finanțare participativă consideră, pe baza 

informațiilor primite în temeiul alineatului 

(1), că investitorii potențiali nu dispun de 

suficiente cunoștințe, furnizorii de servicii 

de finanțare participativă informează 

investitorii potențiali că este posibil ca 

serviciile oferite pe platformele lor să fie 

inadecvate pentru respectivii investitori 

potențiali și le transmit acestora un 

avertisment de risc. Aceste informații sau 

avertismente de risc nu îi împiedică pe 

investitorii potențiali să investească în 

proiectele de finanțare participativă. 

4. În cazul în care furnizorii de 

servicii de finanțare participativă 

consideră, pe baza informațiilor primite în 

temeiul alineatului (1), că oferta de servicii 

de finanțare participativă nu este potrivită 

pentru investitorul potențial, furnizorii de 

servicii de finanțare participativă 

informează investitorii potențiali că este 

posibil ca serviciile oferite pe platformele 

lor să fie inadecvate pentru respectivii 

investitori potențiali și le transmit acestora 

un avertisment de risc. Aceste informații 

sau avertismente de risc nu îi împiedică pe 

investitorii potențiali să investească în 

proiectele de finanțare participativă. 

Or. fr 

Justificare 

Investitorii potențiali ar trebui să fie obligați să treacă testul de cunoștințe înainte de a investi 

în ofertele de finanțare participativă. Indiferent dacă rezultatul testului este pozitiv sau 

negativ, investitorul poate, după ce a fost informat de rezultatului testului de către platformă, 

să investească în proiect. În orice caz, se pare că este necesar ca investitorul să finalizeze 

testul de cunoștințe. 

 

Amendamentul  292 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care investitorii 

potențiali nu furnizează informațiile 

solicitate în temeiul alineatului (1) sau în 

4. În cazul în care investitorii 

potențiali nu furnizează informațiile 

solicitate în temeiul alineatului (1) sau în 
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cazul în care furnizorii de servicii de 

finanțare participativă consideră, pe baza 

informațiilor primite în temeiul alineatului 

(1), că investitorii potențiali nu dispun de 

suficiente cunoștințe, furnizorii de servicii 

de finanțare participativă informează 

investitorii potențiali că este posibil ca 

serviciile oferite pe platformele lor să fie 

inadecvate pentru respectivii investitori 

potențiali și le transmit acestora un 

avertisment de risc. Aceste informații sau 

avertismente de risc nu îi împiedică pe 

investitorii potențiali să investească în 

proiectele de finanțare participativă. 

cazul în care furnizorii de servicii de 

finanțare participativă consideră, pe baza 

informațiilor primite în temeiul alineatului 

(1), că investitorii potențiali nu dispun de 

suficiente cunoștințe, furnizorii de servicii 

de finanțare participativă informează 

investitorii potențiali că serviciile oferite pe 

platformele lor sunt inadecvate pentru 

respectivii investitori potențiali și îi 

împiedică explicit să investească în 

proiectele de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  293 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care investitorii 

potențiali nu furnizează informațiile 

solicitate în temeiul alineatului (1) sau în 

cazul în care furnizorii de servicii de 

finanțare participativă consideră, pe baza 

informațiilor primite în temeiul alineatului 

(1), că investitorii potențiali nu dispun de 

suficiente cunoștințe, furnizorii de servicii 

de finanțare participativă informează 

investitorii potențiali că este posibil ca 

serviciile oferite pe platformele lor să fie 

inadecvate pentru respectivii investitori 

potențiali și le transmit acestora un 

avertisment de risc. Aceste informații sau 

avertismente de risc nu îi împiedică pe 

investitorii potențiali să investească în 

proiectele de finanțare participativă. 

4. În cazul în care investitorii 

potențiali nu furnizează informațiile 

solicitate în temeiul alineatului (1) sau în 

cazul în care furnizorii de servicii de 

finanțare participativă consideră, pe baza 

informațiilor primite în temeiul alineatului 

(1), că investitorii potențiali nu dispun de 

suficiente cunoștințe, furnizorii de servicii 

de finanțare participativă informează 

investitorii potențiali că serviciile oferite pe 

platformele lor sunt inadecvate pentru 

respectivii investitori potențiali și îi 

împiedică să investească în proiectele de 

finanțare participativă. 

Or. en 
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Amendamentul  294 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă le oferă în orice moment 

investitorilor și investitorilor potențiali 

posibilitatea de a efectua o simulare a 

capacității lor de a suporta pierderi, 

calculată ca fiind 10 % din averea lor netă, 

pe baza următoarelor informații: 

Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă le oferă în orice moment 

investitorilor și investitorilor potențiali 

posibilitatea de a efectua o simulare a 

capacității lor de a suporta pierderi, 

calculată ca fiind 3 % din averea lor netă, 

pe baza următoarelor informații: 

Or. en 

 

Amendamentul  295 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Indiferent de rezultatele simulării, 

investitorii și investitorii potențiali nu sunt 

împiedicați să investească în proiectele de 

finanțare participativă. 

Investitorii și investitorii potențiali sunt 

împiedicați să investească în proiectele de 

finanțare participativă dacă rezultatele 

simulării arată că investitorul potențial nu 

deține mijloacele financiare suficiente de 

a suporta pierderi. 

Or. en 

 

Amendamentul  296 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Indiferent de rezultatele simulării, 

investitorii și investitorii potențiali nu sunt 
Investitorii și investitorii potențiali sunt 

împiedicați să investească în proiectele de 
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împiedicați să investească în proiectele de 

finanțare participativă. 

finanțare participativă dacă rezultatele 

simulării arată că investitorul potențial nu 

deține mijloacele financiare suficiente de 

a suporta pierderi. În orice caz, 

investitorii sunt împiedicați să investească 

mai mult de 3 000 EUR per ofertă de 

finanțare de participare 

. 

Or. en 

 

Amendamentul  297 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Indiferent de rezultatele simulării, 

investitorii și investitorii potențiali nu sunt 

împiedicați să investească în proiectele de 

finanțare participativă. 

Pe baza rezultatelor simulării, furnizorii 

de servicii de finanțare participativă pot 

împiedica investitorii și investitorii 

potențiali să investească în proiectele de 

finanțare participativă. Cu toate acestea, 

investitorii rămân responsabili pentru 

riscul integral al unei investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  298 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Investitorii nu pot investi mai mult de 

4 000 EUR per proiect de finanțare 

participativă și 12 000 EUR pe an per 

platformă de finanțare participativă. 

Or. en 
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Amendamentul  299 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 6 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Comisia poate adopta acte 

delegate, în conformitate cu articolul 37, 

prin care să precizeze măsurile necesare 

pentru: 

6. Comisia trebuie să adopte acte 

delegate, în conformitate cu articolul 37, în 

termen de șase luni de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, prin 

care să precizeze măsurile necesare pentru: 

Or. fr 

 

Amendamentul  300 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă pun la dispoziția 

investitorilor potențiali o fișă cu informații 

esențiale privind investiția, elaborată de 

titularul de proiect pentru fiecare ofertă de 

finanțare participativă. Fișa cu informații 

esențiale privind investiția trebuie să fie 

redactată în cel puțin una dintre limbile 

oficiale ale statului membru în cauză sau 

într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor 

internaționale. 

1. O fișă cu informații esențiale 

privind investiția elaborată de titularul de 

proiect pentru fiecare ofertă de finanțare 

participativă. Fișa cu informații esențiale 

privind investiția este redactată în cel puțin 

una dintre limbile oficiale ale statului 

membru în cauză sau în limba engleză. 

Or. en 

 

Amendamentul  301 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 16 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă pun la dispoziția investitorilor 

potențiali o fișă cu informații esențiale 

privind investiția, elaborată de titularul de 

proiect pentru fiecare ofertă de finanțare 

participativă. Fișa cu informații esențiale 

privind investiția trebuie să fie redactată în 

cel puțin una dintre limbile oficiale ale 

statului membru în cauză sau într-o limbă 

uzuală în domeniul finanțelor 

internaționale. 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă pun la dispoziția investitorilor 

potențiali o fișă cu informații esențiale 

privind investiția, elaborată de titularul de 

proiect pentru fiecare ofertă de finanțare 

participativă. Fișa cu informații esențiale 

privind investiția trebuie să fie redactată în 

cel puțin una dintre limbile oficiale ale 

statului membru în cauză și în limba 

engleză. 

Or. en 

 

Amendamentul  302 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă pun la dispoziția investitorilor 

potențiali o fișă cu informații esențiale 

privind investiția, elaborată de titularul de 

proiect pentru fiecare ofertă de finanțare 

participativă. Fișa cu informații esențiale 

privind investiția trebuie să fie redactată în 

cel puțin una dintre limbile oficiale ale 

statului membru în cauză sau într-o limbă 

uzuală în domeniul finanțelor 

internaționale. 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă pun la dispoziția investitorilor 

potențiali o fișă cu informații esențiale 

privind investiția, elaborată de titularul de 

proiect pentru fiecare ofertă de finanțare 

participativă. Fișa cu informații esențiale 

privind investiția trebuie să fie redactată în 

cel puțin una dintre limbile oficiale ale 

statului membru în cauză sau într-o limbă 

comună utilizată în domeniul finanțelor 

internaționale. 

Or. fr 

 

Amendamentul  303 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă care oferă serviciile 

menționate la articolul 3 alineatul (1) 

litera (a) punctul (i) din prezentul 

regulament pun la dispoziția investitorilor 

potențiali următoarele: 

Or. en 

 

Amendamentul  304 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera c 

. 

. 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acesta nu este un produs de economii și nu 

ar trebui să investiți mai mult de 10 % din 

averea dumneavoastră netă în proiecte de 

finanțare participativă. 

Acesta nu este un produs de economii și vă 

sfătuim să nu investiți mai mult de 10 % 

din averea dumneavoastră netă în proiecte 

de finanțare participativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  305 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera c 

. 

. 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acesta nu este un produs de economii și nu 

ar trebui să investiți mai mult de 10 % din 

averea dumneavoastră netă în proiecte de 

finanțare participativă. 

Acesta nu este un produs de economii și nu 

ar trebui să investiți mai mult de 3 % din 

averea dumneavoastră netă în proiecte de 

finanțare participativă. 
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Or. en 

 

Amendamentul  306 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera c 

. 

. 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Este posibil să nu puteți vinde 

instrumentele de investiții atunci când 

doriți. 

Este posibil să nu puteți vinde 

instrumentele de investiții atunci când 

doriți. Dacă puteți să le vindeți, puteți 

înregistra pierderi. 

Or. en 

 

Amendamentul  307 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Cerința prevăzută la alineatul (2) 

litera (a) nu se aplică furnizorilor de 

servicii de finanțare participativă care 

oferă serviciile menționate la articolul 3 

alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din 

prezentul regulament. Astfel de furnizori 

elaborează în schimb o fișă cu informații 

esențiale privind investițiile referitoare la 

platformă, care conține informații 

detaliate privind platforma; sistemele și 

controalele acesteia pentru gestionarea 

riscului și modelarea financiară pentru 

oferta de finanțare participativă; și 

performanța sa istorică. 

Or. en 
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Amendamentul  308 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Pentru a asigura simplitatea și 

comparabilitatea, atunci când 

întreprinderile dispun de situațiile 

financiare, acestea sunt obligate să 

furnizeze indicatorii financiari referitori 

la profitabilitate, eficiență și lichiditate, 

calculați prin metode recunoscute la 

nivelul pieței. Platformele informează 

investitorii și investitorii potențiali cu 

privire la indicatorii respectivi într-un 

format care permite o comparabilitate 

simplă între întreprinderi. Platformele 

prezintă online printr-o notă că au 

verificat calculul indicatorilor. Indicatorii 

sunt modificați semestrial și platformele 

se asigură că vor oferi un grafic 

simplificat al seriilor cronologice care 

ilustrează dinamica financiară a 

întreprinderii. Platforma poate oferi o 

estimare orientativă, fără caracter 

obligatoriu pe piață, a evaluării 

întreprinderii care solicită sau a primit 

finanțarea. 

Or. en 

 

Amendamentul  309 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă trebuie să aibă și să aplice 

5. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă trebuie să aibă și să aplice 
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proceduri adecvate pentru a verifica 

exhaustivitatea și claritatea informațiilor 

cuprinse în fișa cu informații esențiale 

privind investiția. 

proceduri adecvate pentru a verifica 

exhaustivitatea, corectitudinea și claritatea 

informațiilor cuprinse în fișa cu informații 

esențiale privind investiția. 

Or. en 

 

Amendamentul  310 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă trebuie să aibă și să aplice 

proceduri adecvate pentru a verifica 

exhaustivitatea și claritatea informațiilor 

cuprinse în fișa cu informații esențiale 

privind investiția. 

5. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă trebuie să aibă și să aplice 

proceduri adecvate pentru a verifica 

corectitudinea, exhaustivitatea și claritatea 

informațiilor cuprinse în fișa cu informații 

esențiale privind investiția. 

Or. en 

 

Amendamentul  311 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Atunci când un furnizor de servicii 

de finanțare participativă identifică o 

omisiune semnificativă, o eroare 

semnificativă sau o inexactitate 

semnificativă în fișa cu informații esențiale 

privind investiția, titularul de proiect 

trebuie să completeze sau să modifice 

informațiile respective. În cazul în care nu 

se poate realiza o astfel de completare sau 

modificare, furnizorul de servicii de 

finanțare participativă nu lansează oferta de 

finanțare participativă respectivă sau 

6. Atunci când un furnizor de servicii 

de finanțare participativă identifică o 

omisiune semnificativă, o eroare 

semnificativă sau o inexactitate 

semnificativă în fișa cu informații esențiale 

privind investiția, titularul de proiect 

trebuie să completeze sau să modifice 

informațiile respective. În cazul în care o 

astfel de completare sau modificare nu este 

realizată, furnizorul de servicii de finanțare 

participativă nu lansează oferta de finanțare 

participativă respectivă sau retrage oferta 
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retrage oferta existentă până când fișa cu 

informații esențiale privind investiția 

respectă cerințele prevăzute la prezentul 

articol. 

existentă până când fișa cu informații 

esențiale privind investiția respectă 

cerințele prevăzute la prezentul articol. 

Or. en 

 

Amendamentul  312 

Ashley Fox 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 9 – paragraful 2 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Atunci când elaborează standardele, 

ESMA poate diferenția între serviciile 

menționate la articolul 3 alineatul (1) 

litera (a) punctul (i) și la articolul 3 

alineatul (1) litera (a) punctul (ii). 

 ESMA transmite Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de reglementare 

până la [XXX]. 

 Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta standardele tehnice de 

reglementare menționate la primul 

paragraf în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolele 10-14 din 

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  313 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă care le permit investitorilor să 

interacționeze direct unii cu alții pentru a 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă pe bază de investiții care le 

permit investitorilor să interacționeze 
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cumpăra și a vinde acorduri de împrumut 

sau valori mobiliare care au beneficiat 

inițial de finanțare participativă pe 

platformele lor trebuie să își informeze 

clienții că nu administrează un sistem de 

tranzacționare și că orice activitate de 

cumpărare și de vânzare desfășurată pe 

platformele lor este la latitudinea și sub 

responsabilitatea clienților. 

direct unii cu alții pentru a cumpăra și a 

vinde valori mobiliare sau tokenuri care 

au beneficiat inițial de finanțare 

participativă pe platformele lor trebuie să 

își informeze clienții că nu administrează 

un sistem de tranzacționare și că orice 

activitate de cumpărare și de vânzare 

desfășurată pe platformele lor este la 

latitudinea și sub responsabilitatea 

clienților. 

Or. en 

 

Amendamentul  314 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă pe bază de creditare pot să 

faciliteze ca investitorii lor să vândă și să 

cumpere acorduri de împrumut în temeiul 

unor norme obligatorii și nediscreționare 

cu condiția ca acestea să fie comunicate 

într-o manieră nediscriminatorie și 

transparentă. Comisia poate adopta acte 

delegate prin care să precizeze cerințele, 

în conformitate cu articolul 37 din 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  315 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Furnizorii de servicii de finanțare 2. Furnizorii de servicii de finanțare 
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participativă care sugerează un preț de 

referință pentru activitățile de cumpărare și 

vânzare menționate la alineatul (1) trebuie 

să își informeze clienții că prețul de 

referință sugerat nu are caracter obligatoriu 

și să prezinte o justificare a prețului de 

referință sugerat. 

participativă care furnizează un preț de 

referință pentru activitățile de cumpărare și 

vânzare menționate la alineatul (1) trebuie 

să își informeze clienții dacă prețul de 

referință sugerat are sau nu caracter 

obligatoriu și să prezinte o justificare pe 

baza căreia prețul de referință a fost 

calculat. 

Or. fr 

Justificare 

Este important pentru un furnizor de servicii de finanțare participativă să poată efectua 

consolidarea prețurilor (și anume valorile sau împrumuturile nu pot să fie negociate decât la 

prețul de referință). 

 

Amendamentul  316 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Registrul public al titularilor de proiecte 

 Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă creează un registru al 

titularilor de proiecte înregistrați pe 

platforma lor. Registrul este pus la 

dispoziția publicului pe site-ul lor și este 

actualizat în mod constant. Registrul 

indică numele, luna, anul nașterii, țara de 

rezidență și naționalitatea titularului de 

proiect, precum și valoarea finală a 

finanțării colectate per proiect, în 

conformitate cu normele privind protecția 

datelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  317 
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Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă se asigură că toate 

comunicările publicitare adresate 

investitorilor sunt clar identificabile ca 

atare. 

1. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă se asigură că toate 

comunicările lor publicitare adresate 

investitorilor sunt clar identificabile ca 

atare. 

Or. en 

 

Amendamentul  318 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Nicio comunicare publicitară nu 

trebuie să cuprindă publicitate pentru 

proiecte sau oferte individuale de 

finanțare participativă planificate sau în 

curs de desfășurare. Comunicările 

publicitare pot indica numai locul și 

limba în care clienții pot obține informații 

cu privire la proiecte sau oferte 

individuale. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Atât timp cât comunicarea publicitară este transparentă și neînșelătoare, aceasta este o 

restricție inutilă în calea dezvoltării strategiilor de marketing și a capacității de a atrage 

investitori. 

 

Amendamentul  319 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 19 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Nicio comunicare publicitară nu 

trebuie să cuprindă publicitate pentru 

proiecte sau oferte individuale de finanțare 

participativă planificate sau în curs de 

desfășurare. Comunicările publicitare pot 

indica numai locul și limba în care clienții 

pot obține informații cu privire la proiecte 
sau oferte individuale. 

2. Furnizorii de servicii de finanțare 

participativă pot să adreseze comunicări 

publicitare investitorilor înscriși pe 

platforma de finanțare participativă. 

Această comunicare publicitară trebuie 

realizată într-un mod obiectiv, 

răspunzând criteriilor definite și nu 

trebuie să vizeze în mod disproporționat 

proiecte sau oferte de finanțare 

participativă planificate sau în curs de 

desfășurare. 

Or. fr 

Justificare 

Promovarea proiectelor trebuie concepută astfel încât să se evite orice discriminare. Cu toate 

acestea, atât timp cât comunicarea se realizează pe criterii obiective, ea ar trebui autorizată. 

 

Amendamentul  320 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Nicio comunicare publicitară nu 

trebuie să cuprindă publicitate pentru 

proiecte sau oferte individuale de finanțare 

participativă planificate sau în curs de 

desfășurare. Comunicările publicitare pot 

indica numai locul și limba în care clienții 

pot obține informații cu privire la proiecte 

sau oferte individuale. 

2. Nicio comunicare publicitară a 

furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă nu trebuie să vizeze în mod 

disproporționat proiecte sau oferte 

individuale de finanțare participativă 

planificate sau în curs de desfășurare. 

Or. en 

 

Amendamentul  321 

Marco Valli 
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Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Pentru comunicările lor publicitare, 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă utilizează una sau mai multe 

dintre limbile oficiale ale statului membru 

în care își desfășoară activitatea sau o 

limbă uzuală în domeniul finanțelor 

internaționale. 

3. Pentru comunicările lor publicitare, 

furnizorii de servicii de finanțare 

participativă utilizează una sau mai multe 

dintre limbile oficiale ale statului membru 

în care își desfășoară activitatea și limba 

engleză. 

Or. en 

 

Amendamentul  322 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Autoritățile naționale competente 

nu solicită notificarea și aprobarea ex ante 

a comunicărilor publicitare. 

4. Autoritățile naționale competente și 

ESMA nu solicită notificarea și aprobarea 

ex ante a comunicărilor publicitare. 

Or. en 

 

Amendamentul  323 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. ESMA poate emite ghiduri sau 

recomandări adresate autorităților naționale 

competente în care să precizeze cele mai 

bune practici legate de comunicările 

publicitare și să verifice comunicările 

publicitare ale furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă. 

6. ESMA emite ghiduri sau 

recomandări adresate autorităților naționale 

competente în care să precizeze cele mai 

bune practici legate de comunicările 

publicitare și să verifice comunicările 

publicitare ale furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă. 
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Or. en 

 

Amendamentul  324 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obligația de a păstra secretul profesional 

menționată la articolul 76 din Directiva 

2014/65/UE se aplică ESMA, precum și 

tuturor persoanelor care lucrează sau care 

au lucrat pentru ESMA sau pentru oricare 

alte persoane cărora ESMA le-a delegat 

sarcini, inclusiv auditorilor și experților 

mandatați de ESMA. 

Obligația de a păstra secretul profesional 

menționată la articolul 76 din Directiva 

2014/65/UE se aplică ESMA și 

autorităților naționale competente, 

precum și tuturor persoanelor care lucrează 

sau care au lucrat pentru ESMA sau pentru 

autoritățile naționale competente sau 

pentru oricare alte persoane cărora ESMA 

le-a delegat sarcini, inclusiv auditorilor și 

experților mandatați de ESMA. 

Or. en 

 

Amendamentul  325 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Raportul conține o evaluare a 

următoarelor aspecte: 

2. Raportul este făcut public și 

conține o evaluare a următoarelor aspecte: 

Or. en 

 

Amendamentul  326 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) funcționarea pieței pentru furnizorii 

de servicii de finanțare participativă în 

Uniune, inclusiv evoluția și tendințele 

pieței, ținând seama de experiența 

acumulată de către ESMA în materie de 

supraveghere, de numărul de furnizori de 

servicii de finanțare participativă 

autorizați de ESMA și de cota lor de piață 

și analizând în special dacă sunt necesare 

ajustări ale definițiilor prevăzute în 

prezentul regulament și dacă sfera de 

aplicare a serviciilor acoperite de prezentul 

regulament rămâne adecvată; 

(a) funcționarea pieței pentru furnizorii 

de servicii de finanțare participativă în 

Uniune, inclusiv evoluția și tendințele 

pieței, ținând seama de experiența și 

practicile în materie de supraveghere ale 

autorităților naționale competente și 

analizând în special dacă sunt necesare 

ajustări ale definițiilor prevăzute în 

prezentul regulament și dacă sfera de 

aplicare a serviciilor acoperite de prezentul 

regulament rămâne adecvată; 

Or. en 

 

Amendamentul  327 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) funcționarea pieței pentru furnizorii 

de servicii de finanțare participativă în 

Uniune, inclusiv evoluția și tendințele 

pieței, ținând seama de experiența 

acumulată de către ESMA în materie de 

supraveghere, de numărul de furnizori de 

servicii de finanțare participativă autorizați 

de ESMA și de cota lor de piață și 

analizând în special dacă sunt necesare 

ajustări ale definițiilor prevăzute în 

prezentul regulament și dacă sfera de 

aplicare a serviciilor acoperite de prezentul 

regulament rămâne adecvată; 

(a) funcționarea pieței pentru furnizorii 

de servicii de finanțare participativă în 

Uniune, inclusiv evoluția și tendințele 

pieței, ținând seama de experiența 

acumulată de către ESMA în materie de 

supraveghere, de numărul de furnizori de 

servicii de finanțare participativă autorizați 

de ESMA și de cota lor de piață și 

analizând în special dacă sunt necesare 

ajustări ale definițiilor și pragurilor 

prevăzute în prezentul regulament și dacă 

sfera de aplicare a serviciilor acoperite de 

prezentul regulament rămâne adecvată; 

Or. en 

 

Amendamentul  328 

Marco Valli 
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Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) posibilitatea de a oferi stimulente 

pentru a încuraja finanțarea proiectelor 

sustenabile cu beneficii sociale și de 

mediu și a micilor întreprinderi din 

domeniul inovării, cercetării și dezvoltării, 

inclusiv prin instituirea de programe 

specifice care permit acelor proiecte să fie 

eligibile pentru finanțarea din partea BEI 

și pentru alte fonduri UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  329 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) Riscurile potențiale de denaturare 

a concurenței și de arbitraj asociate 

aplicării în statele membre a două 

regimuri paralele; 

Or. fr 

Justificare 

Existența unui al 28-lea regim ridică problema coexistenței celor două regimuri, care ar 

putea să conducă la fenomene de arbitraj în statele membre în care există deja un regim 

național. 

 

Amendamentul  330 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) implementarea inovării tehnologice 

în sectorul finanțării participative, inclusiv 

aplicarea unor noi modele de afaceri și 

tehnologii inovatoare; 

(c) implementarea inovării tehnologice 

în sectorul finanțării participative, inclusiv 

aplicarea unor noi modele de afaceri și 

tehnologii inovatoare și a tehnologiilor 

blockchain pentru a crește transparența, 

securitatea și trasabilitatea datelor 

referitoare la proiectele și ofertele de 

finanțare participativă intermediate pe 

platformele de finanțare participativă, 

pentru a preveni mai eficient frauda și 

infracțiunile financiare, precum și pentru 

a minimiza riscurile de spălare a banilor 

și de finanțare a terorismului; 

Or. en 

 

Amendamentul  331 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) implementarea inovării tehnologice 

în sectorul finanțării participative, inclusiv 

aplicarea unor noi modele de afaceri și 

tehnologii inovatoare; 

(c) implementarea inovării tehnologice 

în sectorul finanțării participative, inclusiv 

aplicarea unor metode de finanțare 

nebancare (inclusiv oferta inițială de 

monedă), modele de afaceri și tehnologii 

inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  332 

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 – litera ga (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) cooperarea între ESMA și 
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autoritățile naționale competente și 

caracterul adecvat al ESMA în calitate de 

organism supraveghere al prezentului 

regulament; 

Or. en 

Amendamentul  333 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2017/1129 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera ka (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 38a 

 Modificarea Regulamentului (UE) 

2017/1129 

 La articolul 1 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) nr. 2017/1129, se 

introduce următoarea literă: 

 (ka) o ofertă de finanțare participativă 

făcută de un furnizor european de servicii 

de finanțare participativă în sensul 

articolului 3 alineatul (1) litera (c) din 

Regulamentul (UE) XXX / XXX al 

Parlamentului European și al Consiliului, 

în măsura în care aceasta nu depășește 

pragul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) 

litera (d) din Regulamentul (UE) XXX / 

XXX. ” 

Or. fr 

Justificare 

Acest amendament are scopul de a modifica Regulamentul privind prospectele pentru a 

permite majorarea pragului la 8 milioane EUR și a asigura că pragurile naționale autorizate 

de Regulamentul privind prospectele nu pot conduce la suprapuneri cu Regulamentul privind 

finanțarea participativă. 

 

Amendamentul  334 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 
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Propunere de regulament 

Anexa II – partea A – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Un hyperlink către cea mai 

recentă situație financiară a titularului de 

proiect, dacă este disponibilă; 

(c) cifrele și indicatorii financiari-

cheie ai titularului de proiect din ultimii 3 

ani. 

Or. fr 

Justificare 

Prin urmare, IMM-urile nu sunt obligate să-și publice conturile  în multe state membre. Acest 

document nu este, prin urmare, considerat drept informație publică. 

 


