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Ändringsförslag 137
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om europeiska leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster för företag

om europeiska leverantörer av 
plattformsfinansieringstjänster för företag

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Ändringsförslag 138
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Gräsrotsfinansiering har i allt 
högre grad utvecklats till en etablerad 
form av alternativ finansiering för små och 
medelstora företag i ett tidigt skede av 
företagets tillväxt, där det ofta finns behov 
av små investeringar. Gräsrotsfinansiering 
utgör en ny typ av förmedlingstjänst där en 
leverantör av gränsrotsfinansieringstjänster 
interagerar med sina kunder via en digital 
plattform för att utan eget risktagande 
matcha presumtiva investerare med företag 
som söker finansiering, oavsett om 
finansieringen leder till ett låneavtal, en 
aktiepost eller en andel baserad på något 
annat överlåtbart värdepapper. Denna 
förordning bör därför omfatta både 
lånebaserad och investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering, eftersom båda är 
jämförbara alternativ för 
företagsfinansiering.

(1) Person-till-person-lån och 
investeringar som tillhandahålls via 
onlineplattformar har i allt högre grad 
utvecklats till etablerade former av 
alternativ finansiering för små och 
medelstora företag i ett tidigt skede av 
företagets tillväxt, där det ofta finns behov 
av små investeringar. Onlineplattformar 
som erbjuder lånebaserad och 
kapitalbaserad gräsrotsfinansiering utgör 
en ny typ av förmedlingstjänst där en 
leverantör av gränsrotsfinansieringstjänster 
interagerar med sina kunder via en digital 
plattform för att utan eget risktagande 
matcha presumtiva investerare med företag 
som söker finansiering, oavsett om 
finansieringen leder till ett låneavtal, en 
aktiepost eller en andel baserad på något 
annat överlåtbart värdepapper. Denna 
förordning omfattar därför både 
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lånebaserad och kapitalbaserad 
gräsrotsfinansiering för företag. Den 
omfattar dock inte 
gräsrotsfinansieringskampanjer som 
uteslutande grundas på donationer och 
icke-finansiella belöningar.

Or. en

Ändringsförslag 139
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Gräsrotsfinansiering har i allt 
högre grad utvecklats till en etablerad 
form av alternativ finansiering för små och 
medelstora företag i ett tidigt skede av 
företagets tillväxt, där det ofta finns behov
av små investeringar.
Gräsrotsfinansiering utgör en ny typ av 
förmedlingstjänst där en leverantör av 
gränsrotsfinansieringstjänster interagerar 
med sina kunder via en digital plattform för 
att utan eget risktagande matcha 
presumtiva investerare med företag som 
söker finansiering, oavsett om 
finansieringen leder till ett låneavtal, en 
aktiepost eller en andel baserad på något 
annat överlåtbart värdepapper. Denna 
förordning bör därför omfatta både 
lånebaserad och investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering, eftersom båda är 
jämförbara alternativ för 
företagsfinansiering.

(1) Gräsrotsfinansiering är en form av 
alternativ företagsfinansiering för
nystartade företag samt små och 
medelstora företag i ett tidigt skede av 
företagets tillväxt. Gräsrotsfinansiering 
utgör en allt viktigare typ av 
förmedlingstjänst, liksom en ny 
tillgångskategori, där en leverantör av 
gränsrotsfinansieringstjänster interagerar 
med sina kunder via en digital plattform för 
att utan eget risktagande matcha 
presumtiva investerare med företag som 
söker finansiering, oavsett om 
finansieringen leder till ett låneavtal, en 
aktiepost eller en andel baserad på något 
annat överlåtbart värdepapper. Denna 
förordning bör därför omfatta både 
lånebaserad och investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering, eftersom båda är 
jämförbara alternativ för 
företagsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 140
Eva Kaili

Förslag till förordning
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Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att skaffa finansiering är en 
utmaning för små och framväxande 
företag, i synnerhet när de övergår från 
uppstartsfasen till expansionsfasen. 
Gräsrotsfinansiering kan bidra till att ge 
tillgång till finansiering för dessa företag 
och på så sätt bidra till att fullborda 
kapitalmarknadsunionen. Bristande tillgång 
till finansiering för dessa företag utgör ett 
problem även i medlemsstater där 
tillgången till bankfinansiering har varit 
stabil under hela finanskrisen.
Gräsrotsfinansiering har utvecklats till en 
etablerad metod för att finansiera ett 
projekt eller ett företag, där finansieringen 
vanligtvis kommer från ett stort antal 
personer eller organisationer via 
onlineplattformar där enskilda, 
organisationer och företag, inbegripet 
nystartade företag, kan skaffa fram relativt 
små penningbelopp.

(2) Att skaffa finansiering är en 
utmaning för små och framväxande 
företag, i synnerhet när de övergår från 
uppstartsfasen till expansionsfasen, och 
särskilt inom innovativa tekniksektorer. 
Gräsrotsfinansiering kan bidra till att ge 
tillgång till finansiering för dessa företag 
och på så sätt bidra till att fullborda 
kapitalmarknadsunionen. Bristande tillgång 
till företagsfinansiering för dessa företag 
utgör ett problem i medlemsstater med 
svaga private equity- och 
riskkapitalbranscher. Detta utgör även ett 
problem i situationer där traditionella 
finansförmedlingsinstitut, såsom banker, 
verkar effektivt. Gräsrotsfinansiering har 
utvecklats till en etablerad metod för att 
finansiera ett projekt eller ett företag, där 
finansieringen vanligtvis kommer från ett 
stort antal personer eller organisationer via 
onlineplattformar där enskilda, 
organisationer och företag, inbegripet 
nystartade företag, kan skaffa fram relativt 
små penningbelopp.

Or. en

Ändringsförslag 141
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att skaffa finansiering är en 
utmaning för små och framväxande 
företag, i synnerhet när de övergår från 
uppstartsfasen till expansionsfasen. 
Gräsrotsfinansiering kan bidra till att ge 
tillgång till finansiering för dessa företag 
och på så sätt bidra till att fullborda 
kapitalmarknadsunionen. Bristande tillgång 

(2) Att skaffa finansiering är en 
utmaning för små och framväxande 
företag, i synnerhet när de övergår från 
uppstartsfasen till expansionsfasen. 
Gräsrotsfinansiering kan bidra till att ge 
tillgång till finansiering för dessa företag 
och på så sätt bidra till att fullborda 
kapitalmarknadsunionen. Bristande tillgång 
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till finansiering för dessa företag utgör ett 
problem även i medlemsstater där 
tillgången till bankfinansiering har varit 
stabil under hela finanskrisen. 
Gräsrotsfinansiering har utvecklats till en 
etablerad metod för att finansiera ett 
projekt eller en verksamhet, där 
finansieringen vanligtvis kommer från ett 
stort antal personer eller organisationer via 
onlineplattformar där privatpersoner, 
organisationer och företag, inbegripet 
nystartade företag, kan skaffa fram relativt 
små penningbelopp.

till finansiering för dessa företag utgör ett 
problem även i medlemsstater där 
tillgången till bankfinansiering har varit 
stabil under hela finanskrisen. 
Gräsrotsfinansiering har utvecklats till en 
etablerad metod för att finansiera ett 
projekt eller en verksamhet, där 
finansieringen vanligtvis kommer från ett 
stort antal personer eller organisationer via 
onlineplattformar där privatpersoner, 
organisationer och företag, inbegripet 
nystartade företag, kan skaffa fram relativt 
små penningbelopp. Kommissionen skulle, 
inom ramen för kapitalmarknadsunionen 
och utvecklingen av andra 
finansieringsalternativ, kunna bedöma 
behovet av att föreslå en separat 
europeisk rättslig ram för ICO:er, med 
beaktande av hur denna praxis har 
utvecklats i såväl medlemsstaterna som på 
internationell nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 142
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gräsrotsfinansieringstjänster 
involverar i allmänhet av tre typer av 
aktörer: projektägaren som föreslår ett 
projekt som ska finansieras, investerare 
som ger finansiering till det föreslagna 
projektet, vanligen med en begränsad 
investering, och en förmedlande 
organisation i form av en tjänsteleverantör 
som sammanför projektägare och 
investerare via en onlineplattform.

(3) Gräsrotsfinansieringstjänster 
involverar i allmänhet av tre typer av 
aktörer: företagaren som föreslår ett 
projekt som ska finansieras, investerare 
som ger finansiering till det föreslagna 
projektet, och en förmedlande organisation 
i form av en tjänsteleverantör som 
sammanför företagare och investerare eller 
långivare via en onlineplattform.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gräsrotsfinansieringstjänster 
involverar i allmänhet av tre typer av 
aktörer: projektägaren som föreslår ett 
projekt som ska finansieras, investerare 
som ger finansiering till det föreslagna 
projektet, vanligen med en begränsad 
investering, och en förmedlande 
organisation i form av en tjänsteleverantör 
som sammanför projektägare och 
investerare via en onlineplattform.

(3) Gräsrotsfinansieringstjänster 
involverar i allmänhet av tre typer av 
aktörer: projektägaren som föreslår ett 
projekt som ska finansieras, investerare 
som ger finansiering till det föreslagna 
projektet, vanligen med begränsade 
investeringar eller lån, och en 
förmedlande organisation i form av en 
tjänsteleverantör som sammanför 
projektägare och investerare via en 
onlineplattform.

Or. en

Ändringsförslag 144
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utöver att vara en alternativ källa 
till direkt finansiering, bland annat 
riskkapital, kan gräsrotsfinansiering 
erbjuda företagen andra fördelar. Det kan 
även vara ett sätt att validera 
projektägarens koncept och idé och nå ut 
till ett stort antal personer som kan bidra 
med insikter och information, och 
dessutom fungera som 
marknadsföringsverktyg om en 
gräsrotsfinansieringskampanj är 
framgångsrik.

(4) Utöver att vara en alternativ källa 
till direkt finansiering, bland annat 
riskkapital, kan gräsrotsfinansiering 
erbjuda företagen andra fördelar. Det kan 
även vara ett sätt att validera företagets 
eller projektets koncept och idé och nå ut 
till ett stort antal personer som kan bidra 
med insikter och information, och 
dessutom fungera som 
marknadsföringsverktyg om en 
gräsrotsfinansieringskampanj är 
framgångsrik.

Or. en
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Ändringsförslag 145
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Flera medlemsstater har redan 
infört nationella specialanpassade 
regelverk för gräsrotsfinansiering. Dessa 
regler är anpassade till lokala marknaders 
och investerares särdrag och behov. 
Befintliga nationella regler skiljer sig 
därför åt vad gäller villkoren för driften av 
plattformar för gräsrotsfinansiering, tillåtna 
verksamheter och licenskrav.

(5) Flera medlemsstater har redan 
infört nationella specialanpassade 
regelverk för gräsrotsfinansiering. Dessa 
regler är anpassade till lokala marknaders 
och investerares särdrag och behov. 
Befintliga nationella regler skiljer sig 
därför åt vad gäller villkoren för driften av 
plattformar för gräsrotsfinansiering, tillåtna 
verksamheter och licenskrav. Ett 
harmoniserat tillvägagångssätt är sålunda 
nödvändigt för att garantera lika 
konkurrensvillkor och ekonomisk 
effektivitet inom 
kapitalmarknadsunionen.

Or. en

Ändringsförslag 146
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att nuvarande nationella 
bestämmelser skiljer sig åt utgör ett hinder 
för gränsöverskridande tillhandahållande 
av gräsrotsfinansiering, vilket har direkta 
effekter på den inre marknadens funktion 
när det gäller sådana tjänster. Det faktum 
att regelverket är fragmenterat efter 
nationella gränser leder till betydande 
efterlevnadskostnader för icke-
professionella investerare, som ofta står 
inför svårigheter som inte står i proportion 
till storleken på deras investering när det 
gäller att bestämma vilka regler som gäller 
för gränsöverskridande 

(6) Att nuvarande nationella
bestämmelser skiljer sig åt utgör ett hinder 
för gränsöverskridande tillhandahållande 
av gräsrotsfinansiering, vilket har direkta 
effekter på den inre marknadens funktion 
när det gäller sådana tjänster. Det faktum 
att regelverket är fragmenterat efter 
nationella gränser leder till betydande 
efterlevnadskostnader för icke-
professionella investerare, som ofta står 
inför svårigheter som inte står i proportion 
till storleken på deras investering när det 
gäller att bestämma vilka regler som gäller 
för gränsöverskridande 
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gräsrotsfinansieringstjänster. Detta 
avskräcker därför ofta investerare från att 
investera över gränserna via plattformar för 
gräsrotsfinansiering. Av samma skäl 
avskräcks leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som driver 
sådana plattformar från att erbjuda sina 
tjänster i en annan medlemsstat än den där 
de är etablerade. På grund av detta har 
gräsrotsfinansiering hittills främst skett på 
nationell nivå, i stället för att sikta på en 
EU-omfattande marknad, vilket gör att 
företag saknar tillgång till 
gräsrotsfinansieringstjänster.

gräsrotsfinansieringstjänster. Detta 
avskräcker därför ofta investerare från att 
investera över gränserna via plattformar för 
gräsrotsfinansiering. Av samma skäl 
avskräcks leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som driver 
sådana plattformar från att erbjuda sina 
tjänster i en annan medlemsstat än den där 
de är etablerade. På grund av detta har 
gräsrotsfinansiering hittills främst skett på 
nationell nivå, i stället för att sikta på en 
EU-omfattande marknad, vilket gör att 
företag saknar tillgång till 
gräsrotsfinansieringstjänster, i synnerhet 
då ett företag är etablerat i en 
medlemsstat som på grund av sin 
jämförelsevis mindre befolkning inte har 
tillgång till gräsrötter.

Or. en

Ändringsförslag 147
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att främja gräsrotsfinansiering 
över landsgränserna och för att underlätta 
utövandet av friheten att tillhandahålla och 
använda sådana tjänster på den inre 
marknaden för 
gräsrotsfinansieringstjänster, är det därför 
nödvändigt att undanröja de befintliga 
hindren för den inre marknadens funktion 
på detta område. Med ett gemensamt 
regelverk för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster ges 
tjänsteleverantörerna möjlighet att ansöka 
om ett EU-omfattande tillstånd att utöva 
sin verksamhet enligt de reglerna, vilket är 
ett lämpligt första steg för att främja 
gränsöverskridande gräsrotsfinansiering 
och därmed stärka den inre marknaden.

(7) För att främja gräsrotsfinansiering 
över landsgränserna och för att underlätta 
utövandet av friheten att tillhandahålla och 
använda sådana tjänster på den inre 
marknaden för 
gräsrotsfinansieringstjänster, är det därför 
nödvändigt att undanröja de befintliga 
hindren för den inre marknadens funktion 
på detta område. Med ett gemensamt
harmoniserat och ömsesidigt erkänt
regelverk för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster ges 
tjänsteleverantörerna möjlighet att ansöka 
om ett EU-omfattande tillstånd att utöva 
sin verksamhet enligt de reglerna, vilket är 
ett lämpligt första steg för att främja 
gränsöverskridande gräsrotsfinansiering 
och därmed stärka den inre marknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 148
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I samband med investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering är ett värdepappers 
överlåtbarhet ett viktigt skydd för 
investerare som innebär att de kan 
avveckla sin investering, eftersom det ger 
dem rättslig möjlighet att avyttra sina 
intressen på kapitalmarknaderna. Denna 
förordning omfattar och tillåter därför 
endast investeringsbaserade 
gräsrotsfinansieringstjänster i samband 
med överlåtbara värdepapper. Andra 
finansiella instrument än överlåtbara 
värdepapper bör dock undantas från 
denna förordnings tillämpningsområde, 
eftersom dessa värdepapper medför risker 
för investerare som inte kan hanteras på 
ett lämpligt sätt inom denna rättsliga ram.

(11) I samband med investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering är ett värdepappers 
överlåtbarhet ett viktigt skydd för 
investerare som innebär att de kan 
avveckla sin investering, eftersom det ger 
dem rättslig möjlighet att avyttra sina 
intressen på kapitalmarknaderna. Denna 
förordning omfattar och tillåter därför 
endast investeringsbaserade 
gräsrotsfinansieringstjänster i samband 
med överlåtbara värdepapper, inbegripet 
vissa typer av 
gräsrotsfinansieringsevenemang för att 
utfärda tokens, och utesluter finansiella 
instrument som medför risker för icke-
professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 149
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Gräsrotsfinansieringsevenemang 
för att utfärda tokens, även kända som 
Initial Coin Offerings (inbjudan till 
finansiering av ny kryptovaluta, ”ICO”) 
erbjuder företagen en innovativ 
finansieringskälla. Tokens utfärdas av 
företag för penninginsamlingsändamål, 
och genom att köpa tokens förvärvar 
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köparna anspråk på äganderätt till det 
emitterande företaget (equity-tokens) eller 
anspråk på ett framtida kassaflöde hos det 
emitterande företaget (bond-tokens).

Or. en

Ändringsförslag 150
Jakob von Weizsäcker

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) När det gäller ICO:er varierar 
särdragen hos ett sådant instrument 
avsevärt från den gräsrotsfinansiering 
som avses i denna förordning. En ICO 
använder vanligen inte mellanhänder, 
såsom gräsrotsfinansieringsplattformar, 
och anskaffar ofta finansiering för över 
1 000 000 EUR. Att inbegripa ICO:er i 
denna förordning skulle inte ge någon 
heltäckande lösning på problemen 
relaterade till ICO. 

Or. en

Ändringsförslag 151
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) En ICO kan ge upphov till 
avsevärda marknads-, bedrägeri- och 
cybersäkerhetsrisker för investerarna, och 
därför bör leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som vill 
erbjuda en ICO genom sin plattform 
uppfylla ytterligare specifika krav i 
enlighet med denna förordning. ICO:er 
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som inte använder en motpart faller inte
innanför tillämpningsområdet för dessa 
krav.

Or. en

Ändringsförslag 152
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på de risker som är 
förknippade med investeringar genom 
gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att 
ge ett effektivt investerarskydd, att införa 
ett tröskelvärde för det maximala beloppet 
för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Tröskelvärdet bör 
fastställas till 1 000 000 EUR eftersom det 
motsvarar det tröskelvärde som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/11299 för obligatoriskt 
utarbetande och godkännande av 
prospekt som överstiger det beloppet.

(12) Med tanke på de risker som är 
förknippade med investeringar genom 
gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att 
ge ett effektivt investerarskydd och 
tillhandahålla en mekanism för 
marknadsdisciplin, att införa ett 
tröskelvärde för det maximala beloppet för 
varje erbjudande om gräsrotsfinansiering. 
Tröskelvärdet bör fastställas till 8 000 000
EUR, vilket är det högsta tröskelvärdet 
upp till vilket medlemsstater kan undanta 
erbjudanden av värdepapper till 
allmänheten från skyldigheten att 
offentliggöra prospekt i enlighet med 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129. Detta 
tröskelvärde gäller även i fråga om 
gräsrotsfinansieringsevenemang för att 
utfärda tokens (ICO:er).

_________________ _________________

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om 
prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad, 
och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om 
prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad, 
och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

Or. en
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Ändringsförslag 153
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på de risker som är 
förknippade med investeringar genom 
gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att 
ge ett effektivt investerarskydd, att införa 
ett tröskelvärde för det maximala beloppet 
för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Tröskelvärdet bör 
fastställas till 1 000 000 EUR eftersom det 
motsvarar det tröskelvärde som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 för obligatoriskt 
utarbetande och godkännande av prospekt 
som överstiger det beloppet.

(12) Med tanke på de risker som är 
förknippade med investeringar genom 
gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att 
ge ett effektivt investerarskydd, att införa 
ett tröskelvärde för det maximala beloppet 
för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Tröskelvärdet bör 
fastställas till 8 000 000 EUR eftersom det 
motsvarar det tröskelvärde som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 för obligatoriskt 
utarbetande och godkännande av prospekt 
som överstiger det beloppet. I denna 
förordning fastställs det innehåll i ett 
faktablad om investeringar som ska 
tillhandahållas potentiella investerare för 
varje erbjudande om gräsrotsfinansiering. 
Eftersom detta faktablad om investeringar 
är utformat enligt de särskilda särdragen i 
samband med ett erbjudande om 
gräsrotsfinansiering och investerarnas 
informationsbehov, bör det ersätta det 
prospekt som krävs enligt förordning 
(EU) 2017/1129 när värdepapper erbjuds 
till allmänheten. Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering enligt denna 
förordning bör därför uteslutas från 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 
2017/1129. Förordning (EU) 2017/1129 
bör ändras i enlighet med detta.

_________________ _________________

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om 
prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad, 
och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om 
prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad, 
och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).
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Or. fr

Motivering

Denna ändring av skäl 12 syftar till att utesluta erbjudanden om gräsrotsfinansiering på 
mindre än 8 miljoner euro från prospektskyldigheten. I stället ska ett faktablad 
tillhandahållas.

Ändringsförslag 154
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på de risker som är 
förknippade med investeringar genom 
gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att 
ge ett effektivt investerarskydd, att införa 
ett tröskelvärde för det maximala beloppet 
för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Tröskelvärdet bör 
fastställas till 1 000 000 EUR eftersom det 
motsvarar det tröskelvärde som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/11299 för obligatoriskt 
utarbetande och godkännande av prospekt 
som överstiger det beloppet.

(12) Med tanke på de risker som är 
förknippade med investeringar genom 
gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att 
ge ett effektivt investerarskydd, att införa 
ett tröskelvärde för det maximala beloppet 
för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Tröskelvärdet bör 
fastställas till 8 000 000 EUR eftersom det 
motsvarar det tröskelvärde som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/11299 för obligatoriskt 
utarbetande och godkännande av prospekt 
som överstiger det beloppet.

_________________ _________________

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om 
prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad, 
och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om 
prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad, 
och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

Or. en

Ändringsförslag 155
Marco Valli

Förslag till förordning
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Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på de risker som är 
förknippade med investeringar genom 
gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att 
ge ett effektivt investerarskydd, att införa 
ett tröskelvärde för det maximala beloppet 
för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Tröskelvärdet bör 
fastställas till 1 000 000 EUR eftersom det 
motsvarar det tröskelvärde som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/11299 för obligatoriskt 
utarbetande och godkännande av prospekt 
som överstiger det beloppet.

(12) Med tanke på de risker som är 
förknippade med investeringar genom 
gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att 
ge ett effektivt investerarskydd, att införa 
ett tröskelvärde för det maximala beloppet 
för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Tröskelvärdet bör 
fastställas till 8 000 000 EUR, vilket är det 
högsta tröskelvärde som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/11299 för obligatoriskt 
utarbetande och godkännande av prospekt 
som överstiger det beloppet.

_________________ _________________

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om 
prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad, 
och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om 
prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad, 
och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

Or. en

Ändringsförslag 156
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att säkerställa att 
gräsrotsfinansiering inte leder till stora 
finansiella exponeringar för icke-
professionella investerare bör högsta 
tröskelvärden på 4 000 EUR per 
företagsprojekt och 12 000 EUR per år 
gälla för icke-professionella investerare.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) För att säkra allmänhetens 
förtroende för plattformar för 
gräsrotsfinansiering och möjliggöra en 
hållbar tillväxt för investeringar gjorda 
genom gräsrotsfinansiering är det mycket 
viktigt att plattformarna har en tillräcklig 
kapitalbas. För att säkerställa lika 
konkurrensvillkor i EU och undvika 
regleringsarbitrage krävs ett aktiekapital 
på minst 60 000 EUR för plattformarna 
för gräsrotsfinansiering för att erhålla 
tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 158
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Gräsrotsfinansiering kan vara en 
värdefull källa för att mobilisera kapital 
till jämförelsevis mer riskfyllda projekt, 
och därför kan möjligheterna att 
kombinera förfarandet för 
gräsrotsfinansieringskampanjer med 
andra traditionella finansieringskällor i 
hög grad gynna EU:s framtidsutsikter för 
tillväxt och dess långsiktiga 
konkurrensfördelar.

Or. en
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Ändringsförslag 159
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att undvika regelarbitrage och 
garantera en effektiv tillsyn över 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör dessa 
leverantörer förbjudas att ta emot 
insättningar eller andra återbetalbara medel 
från allmänheten, såvida de inte 
auktoriserats som kreditinstitut i enlighet 
med artikel 8 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2013/36/EU10.

(13) För att undvika regelarbitrage och 
garantera en effektiv tillsyn över 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör dessa 
leverantörer förbjudas att ta emot 
insättningar eller andra återbetalbara medel 
från allmänheten eller fungera som 
förvaringsinstitut, såvida de inte 
auktoriserats som kreditinstitut i enlighet 
med artikel 8 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2013/36/EU10.

_________________ _________________

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att göra det möjligt att skapa 
en konkurrenskraftig unionsram bör 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ha tillåtelse 
att anskaffa kapital genom sina 
plattformar med hjälp av tokens. Initial 
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Coin Offerings (inbjudan till finansiering 
av ny kryptovaluta, ”ICO”) utgör nya och 
innovativa finansieringsmetoder, men kan 
även leda till avsevärda marknads-, 
bedrägeri- och cybersäkerhetsrisker för 
investerare. Därför bör leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster, som vill 
erbjuda en ICO genom sin plattform, 
uppfylla ytterligare specifika krav i 
enlighet med denna förordning. Samtidigt 
som projektägaren fortfarande kan välja 
att göra en private placement av en ICO 
eller använda ett prospekt för en ICO, 
omfattar denna förordning endast dem 
som väljer att använda en leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
mellanhand. Utöver detta bör ICO:er för 
insamlingar som överstiger 8 000 000 
EUR eller ICO:er som inte anlitar en 
centraliserad emittent inte omfattas av 
tillämpningsområdet för denna 
förordning. Endast tokens som 
representerar antingen ett lån eller ett 
överlåtbart värdepapper, och som har en 
centraliserad emittent som ansvarar för 
utfärdandet av tokens, bör omfattas av 
denna förordning. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
erbjuder ICO:er via sin plattform bör se 
till att alla nödvändiga due diligence-
kontroller har utförts i enlighet med 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 161
Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att öka 
finansieringsmöjligheterna för europeiska 
små och medelstora företag och 
nystartade företag, och för att möjliggöra 
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utvecklingen av en integrerad och 
homogen marknad för leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster, bör alla 
gräsrotsfinansieringsprojekt eller 
gräsrotsfinansieringserbjudanden som 
tillhandahålls av 
gräsrotsfinansieringsplattformar göras 
allmänt tillgängliga för alla investerare 
via ett centralt register som upprättats av 
Esma.

Or. en

Ändringsförslag 162
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Av samma orsak bör leverantörer 
av gränsrotsfinansiering som utnyttjar 
ICO:er på sina plattformar uteslutas ur 
denna förordning. För att få till stånd en 
effektiv reglering av denna nya teknik 
skulle kommissionen i framtiden kunna 
föreslå en omfattande EU-lagstiftning 
baserad på en ingående 
konsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 163
Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning syftar till att 
underlätta direkta investeringar och att 
undvika möjligheter till regelarbitrage för 
finansiella mellanhänder som omfattas av 

(17) Denna förordning syftar till att 
underlätta direkta investeringar och att 
undvika möjligheter till regelarbitrage för 
finansiella mellanhänder som omfattas av 
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annan unionslagstiftning, särskilt unionens 
regler för fondförvaltare. Användningen av 
rättsliga strukturer, inbegripet 
specialföretag, som ett mellanled mellan 
gräsrotsfinansieringsprojektet och 
investerarna bör därför vara strikt reglerad 
och endast medges i motiverade fall.

annan unionslagstiftning, särskilt unionens 
regler för fondförvaltare. Användningen av 
rättsliga strukturer, inbegripet 
specialföretag, som ett mellanled mellan 
gräsrotsfinansieringsprojektet och 
investerarna bör därför vara strikt reglerad 
och endast tillåtas för godtagbara 
motparter eller utvalda professionella 
investerare enligt definitionen i direktiv 
2014/65/EG (MiFID).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Alternativa 
investeringsinstrument, såsom ICO:er, 
har potential att finansiera små och 
medelstora företag, innovativa nystartade 
företag och expanderande företag och att 
påskynda tekniköverföring, och kan 
utgöra en viktig del av 
kapitalmarknadsunionen. Regelverkets 
rättsliga säkerhet kan vara avgörande för 
att förbättra investerar- och 
konsumentskyddet och minska riskerna i 
samband med asymmetrisk information, 
bedrägligt beteende och olaglig 
verksamhet, såsom penningtvätt och
skatteundandragande. Det är därför 
lämpligt att kommissionen i sina 
granskningsrapporter analyserar behovet 
av en rättslig ram för ICO:er eller andra 
alternativa investeringsinstrument, och att 
denna rapport, om det anses lämpligt, 
åtföljs av ett lagstiftningsförslag.

Or. en
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Ändringsförslag 165
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Kommissionen bör övervaka 
online-teknik, såsom distribuerad 
databasteknik (Distributed Ledger 
Technology, DLT), även känd som 
blockkedjeteknik, för att undersöka dess 
möjliga användning i förfaranden och 
processer i samband med 
gräsrotsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 166
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör fungera 
som neutrala mellanhänder mellan kunder 
på sin gräsrotsfinansieringsplattform. För 
att förhindra intressekonflikter bör vissa 
krav fastställas för leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster och ledning 
och personal, eller varje annan person med 
direkt eller indirekt koppling till dem 
genom kontroll. I synnerhet bör 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster hindras från 
finansiellt deltagande i erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering på sin egen plattform. 
Dessutom bör innehavare av aktieposter 
eller rösträtter på 20 % eller mer, ledning 
och personal eller varje annan person som 
direkt eller indirekt kontrollerar en 
plattform för gräsrotsfinansiering inte 
agera som kunder i de 

(19) Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör fungera 
som neutrala mellanhänder mellan kunder 
på sin gräsrotsfinansieringsplattform. För 
att förhindra intressekonflikter bör vissa 
krav fastställas för leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster och ledning 
och personal, eller varje annan person med 
direkt eller indirekt koppling till dem 
genom kontroll. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör emellertid 
inte hindras från finansiellt deltagande i 
erbjudanden om gräsrotsfinansiering på sin 
egen plattform, eftersom detta ger 
ekonomiska signaler och incitament att 
matcha deras intressen med investerarnas 
intressen. Dessutom bör innehavare av 
aktieposter eller rösträtter på 10 % eller 
mer, ledning och personal eller varje annan 
person som direkt eller indirekt 
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gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds 
på den plattformen.

kontrollerar en plattform för 
gräsrotsfinansiering inte agera som kunder 
i de gräsrotsfinansieringstjänster som 
erbjuds på den plattformen.

Or. en

Ändringsförslag 167
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör fungera 
som neutrala mellanhänder mellan kunder 
på sin gräsrotsfinansieringsplattform. För 
att förhindra intressekonflikter bör vissa 
krav fastställas för leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster och ledning 
och personal, eller varje annan person med 
direkt eller indirekt koppling till dem 
genom kontroll. I synnerhet bör 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster hindras från 
finansiellt deltagande i erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering på sin egen plattform. 
Dessutom bör innehavare av aktieposter 
eller rösträtter på 20 % eller mer, ledning 
och personal eller varje annan person som 
direkt eller indirekt kontrollerar en 
plattform för gräsrotsfinansiering inte 
agera som kunder i de 
gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds 
på den plattformen.

(19) Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör fungera 
som neutrala mellanhänder mellan kunder 
på sin gräsrotsfinansieringsplattform. För 
att förhindra intressekonflikter bör vissa 
krav fastställas för leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster och ledning 
och personal, eller varje annan person med 
direkt eller indirekt koppling till dem 
genom kontroll. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör hindras 
från finansiellt deltagande i erbjudanden 
om gräsrotsfinansiering på sin egen 
plattform, såvida de inte offentliggör det 
finansiella deltagande som gjorts i de 
projekt eller anbud som erbjudits på sina 
webbplatser. Dessutom bör innehavare av 
aktieposter eller rösträtter på 20 % eller 
mer, ledning och personal eller varje annan 
person som direkt eller indirekt 
kontrollerar en plattform för 
gräsrotsfinansiering inte agera som kunder 
i de gräsrotsfinansieringstjänster som 
erbjuds på den plattformen.

Or. fr

Motivering

Denna ändring syftar till att göra det möjligt för plattformarna att investera i de projekt som 
de erbjuder. Syftet är också att anpassa plattformarnas och kundernas intressen till varandra. 
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Plattformarna uppmanas för övrigt att offentliggöra skälen till att de inte investerar i vissa 
projekt för att inte ge upphov till regelarbitrage. 

Ändringsförslag 168
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Gräsrotsfinansieringstjänster kan 
vara utsatta för risker för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, vilket framhålls i 
kommissionens rapport om bedömning av 
de risker för penningtvätt och finansiering 
av terrorism som påverkar den inre 
marknaden och berör gränsöverskridande 
situationer12. Skyddsåtgärder bör därför 
tillämpas i det skede då man avgör 
huruvida villkoren för auktorisation är 
uppfyllda, bland annat genom att man
bedömer ledningens anseende och 
kontrollerar att betaltjänster endast 
tillhandahålls genom godkända enheter 
som omfattas av krav på bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
För att ytterligare säkerställa den 
finansiella stabiliteten genom att förebygga 
risker för penningtvätt och finansiering av 
terrorism bör kommissionen bedöma om 
det är nödvändigt och proportionellt att 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster omfattas av 
skyldigheten att efterleva de nationella 
bestämmelser som genomför direktiv (EU) 
2015/849 i fråga om penningtvätt eller 
finansiering av terrorism, och att lägga till 
sådana leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster i 
förteckningen över ansvariga enheter för 
tillämpningen av direktiv (EU) 2015/849.

(24) Gräsrotsfinansieringstjänster kan 
vara utsatta för risker för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, vilket framhålls i 
kommissionens rapport om bedömning av 
de risker för penningtvätt och finansiering 
av terrorism som påverkar den inre 
marknaden och berör gränsöverskridande 
situationer12. Skyddsåtgärder bör därför 
tillämpas i det skede då man avgör 
huruvida villkoren för auktorisation är 
uppfyllda, bland annat genom att man 
bedömer ledningens anseende och 
kontrollerar att betaltjänster endast 
tillhandahålls genom godkända enheter 
som omfattas av krav på bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
För att ytterligare säkerställa den 
finansiella stabiliteten genom att förebygga 
risker för penningtvätt och finansiering av 
terrorism, och med beaktande av det 
högsta tröskelvärdet för finansiering som 
kan anskaffas genom ett 
gräsrotsfinansieringserbjudande i 
enlighet med denna förordning, bör 
kommissionen bedöma om det är 
nödvändigt och proportionellt att 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster omfattas av 
skyldigheten att efterleva de nationella 
bestämmelser som genomför direktiv (EU) 
2015/849 i fråga om penningtvätt eller 
finansiering av terrorism, och att lägga till 
sådana leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster i 
förteckningen över ansvariga enheter för 
tillämpningen av direktiv (EU) 2015/849.
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_________________ _________________

12 COM(2017) 340 final, Rapport från 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet om bedömningen av de risker för 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
som påverkar den inre marknaden och 
berör gränsöverskridande verksamhet.

12 COM(2017) 340 final, Rapport från 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet om bedömningen av de risker för 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
som påverkar den inre marknaden och 
berör gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 169
Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) För att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism samt minimera 
riskerna för ekonomisk brottslighet och 
bedrägerier bör kommissionen granska 
den potentiella tillämpningen av 
blockkedjeteknik inom 
gräsrotsfinansieringssektorn för att 
underlätta kontroll av data och 
information om 
gräsrotsfinansieringsprojekt och 
gräsrotsfinansieringserbjudanden som 
förmedlas via plattformen för 
gräsrotsfinansiering, samt öka deras 
spårbarhet och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 170
Ashley Fox

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att göra det möjligt för 
leverantörer av 

(25) För att göra det möjligt för 
leverantörer av 
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gräsrotsfinansieringstjänster att bedriva 
verksamhet över gränserna utan att ställas 
inför olika regler, och därmed underlätta 
finansiering av projekt i hela unionen av 
investerare från olika medlemsstater, bör 
medlemsstaterna inte tillåtas att införa 
ytterligare krav på leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som har 
auktoriserats av Esma.

gräsrotsfinansieringstjänster att bedriva 
verksamhet över gränserna utan att ställas 
inför olika regler, och därmed underlätta 
finansiering av projekt i hela unionen av 
investerare från olika medlemsstater, bör 
medlemsstaterna inte tillåtas att införa 
ytterligare krav på leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som har 
auktoriserats i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 171
Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att presumtiva investerare ska 
få en klar uppfattning om 
gräsrotsfinansieringstjänsternas 
egenskaper, risker, kostnader och avgifter, 
bör leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster förse sina 
kunder med lämplig information.

(29) För att presumtiva investerare ska 
få en klar uppfattning om 
gräsrotsfinansieringstjänsternas 
egenskaper, risker, kostnader och avgifter, 
bör leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster förse sina 
kunder med tydlig och disaggregerad
information.

Or. en

Ändringsförslag 172
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Investeringsprodukter som saluförs 
på en plattform för gräsrotsfinansiering är 
inte jämförbara med traditionella 
investeringsprodukter eller sparprodukter 
och bör inte saluföras som sådana. För att 

(30) Investeringsprodukter som saluförs 
på en plattform för gräsrotsfinansiering är 
inte jämförbara med traditionella 
investeringsprodukter eller sparprodukter 
och bör inte saluföras som sådana. För att 
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säkerställa att presumtiva investerare 
förstår riskerna i samband med 
investeringar genom gräsrotsfinansiering 
bör dock leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster genomföra en 
kunskapskontroll av presumtiva investerare 
för att testa deras kännedom om 
investeringar. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör 
uttryckligen varna presumtiva investerare 
om de gräsrotsfinansieringstjänster som 
tillhandahålls bedöms vara olämpliga för 
dem.

säkerställa att presumtiva investerare 
förstår riskerna i samband med 
investeringar genom gräsrotsfinansiering 
bör dock leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster vara skyldiga 
att genomföra en kunskapskontroll av 
presumtiva investerare för att testa deras 
kännedom om investeringar. Leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster bör 
uttryckligen varna presumtiva investerare 
om de gräsrotsfinansieringstjänster som 
tillhandahålls bedöms vara olämpliga för 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 173
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Faktabladet med viktig 
investerarinformation bör ta hänsyn till de 
särdrag och risker som är förknippade med 
nystartade företag, och inriktas på väsentlig 
information om projektägarna, 
investerarnas rättigheter och avgifter, samt 
vilken typ av värdepapper som erbjuds och 
låneavtal. Eftersom den berörda 
projektägaren är bäst lämpad att 
tillhandahålla denna information bör 
faktabladet upprättas av projektägaren. 
Men eftersom leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster ansvarar för 
informationen till presumtiva investerare, 
bör de säkerställa att faktabladet är 
fullständigt.

(32) Faktabladet med viktig 
investerarinformation bör ta hänsyn till de 
särdrag och risker som är förknippade med 
nystartade företag, och inriktas på väsentlig 
information om projektägarna, 
investerarnas rättigheter och avgifter, samt 
vilken typ av värdepapper som erbjuds och 
låneavtal. Jämförbarhet är en 
förutsättning för presumtiva investerare, 
och därför bör vissa ekonomiska nyckeltal 
(i stället för ekonomiska rapporter) som 
beskriver företagets lönsamhet, 
driftseffektivitet och likviditet 
tillhandahållas. Eftersom den berörda 
projektägaren är bäst lämpad att 
tillhandahålla denna information bör 
faktabladet upprättas av projektägaren. 
Men eftersom leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster ansvarar för 
informationen till presumtiva investerare, 
bör de säkerställa att faktabladet är 
fullständigt och att de gjort ett minimum 
av due diligence-granskning för att intyga 
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att den tillhandahållna informationen är 
sanningsenlig och objektiv.

Or. en

Ändringsförslag 174
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa en rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
investerare bör leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
marknadsför sina tjänster genom 
marknadsföringskommunikation inte 
behandla något enskilt projekt mer 
förmånligt genom att särskilja det från 
andra projekt som erbjuds på plattformen. 
Öppna eller planerade projekt bör därför 
inte finnas med i en 
gräsrotsfinansieringsplattforms 
marknadskommunikation. Leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster bör 
emellertid inte hindras från att nämna 
avslutade erbjudanden där investeringar 
genom plattformen inte längre är möjliga.

(37) För att säkerställa en rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
investerare bör leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
marknadsför sina tjänster genom 
marknadsföringskommunikation inte 
behandla något enskilt projekt mer 
förmånligt, såvida projektet eller 
erbjudandet inte väljs ut på objektiva 
grunder, särskilt med anknytning till den 
riskprofil som definierats av investeraren. 
Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör emellertid 
inte hindras från att nämna avslutade 
erbjudanden där investeringar genom 
plattformen inte längre är möjliga.

Or. fr

Motivering

Plattformarna måste kunna informera sina kunder om de projekt de erbjuder. Denna 
information måste ske på objektiva grunder (dvs. att den ska uppfylla de krav/preferenser som 
investeraren uppgav när denne definierade sin investerarprofil).

Ändringsförslag 175
Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 37
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa en rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
investerare bör leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
marknadsför sina tjänster genom 
marknadsföringskommunikation inte 
behandla något enskilt projekt mer 
förmånligt genom att särskilja det från
andra projekt som erbjuds på plattformen.
Öppna eller planerade projekt bör därför 
inte finnas med i en 
gräsrotsfinansieringsplattforms 
marknadskommunikation. Leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster bör 
emellertid inte hindras från att nämna 
avslutade erbjudanden där investeringar 
genom plattformen inte längre är möjliga.

(37) För att säkerställa en rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
investerare och projektägare bör 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
marknadsför sina tjänster genom 
marknadsföringskommunikation inte 
behandla något enskilt projekt mer 
förmånligt än andra projekt som erbjuds på 
plattformen. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör 
emellertid, för att göra det lättare att 
jämföra projektresultat, tillåtas nämna 
avslutade erbjudanden där investeringar 
genom plattformen inte längre är möjliga.

Or. en

Ändringsförslag 176
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa en rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
investerare bör leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
marknadsför sina tjänster genom 
marknadsföringskommunikation inte 
behandla något enskilt projekt mer 
förmånligt genom att särskilja det från 
andra projekt som erbjuds på plattformen. 
Öppna eller planerade projekt bör därför 
inte finnas med i en 
gräsrotsfinansieringsplattforms 
marknadskommunikation. Leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster bör 
emellertid inte hindras från att nämna 
avslutade erbjudanden där investeringar 
genom plattformen inte längre är möjliga.

(37) För att säkerställa en rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
investerare bör leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
marknadsför sina tjänster genom 
marknadsföringskommunikation inte 
behandla något enskilt projekt mer 
förmånligt genom att särskilja det från 
andra projekt som erbjuds på plattformen. 
Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster bör emellertid 
inte hindras från att nämna avslutade 
erbjudanden där investeringar genom 
plattformen inte längre är möjliga. På 
samma sätt bör plattformar för 
gräsrotsfinansiering även informera 
investerarna om fallissemangsandelen för 
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deras plattform.

Or. en

Ändringsförslag 177
Neena Gill

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Det är viktigt att på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt 
säkerställa efterlevnad av kraven för 
auktorisation och för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med 
denna förordning. Esma bör därför ges 
befogenhet att ge auktorisation och utöva 
tillsyn. För att kunna fullgöra detta 
tillsynsuppdrag bör Esma ges befogenhet 
att begära information, genomföra 
allmänna utredningar och kontroller på 
plats, utfärda offentliga underrättelser och 
varningar och ålägga sanktioner. Esma bör 
använda sig av sina tillsyns- och 
sanktionsbefogenheter på ett 
proportionerligt sätt.

(40) Det är viktigt att på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt 
säkerställa efterlevnad av kraven för 
auktorisation och för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med 
denna förordning. För att kunna fullgöra 
detta tillsynsuppdrag bör Esma ges 
befogenhet att begära information, 
genomföra allmänna utredningar och 
kontroller på plats, utfärda offentliga 
underrättelser och varningar och ålägga 
sanktioner. Esma bör använda sig av sina 
tillsyns- och sanktionsbefogenheter på ett 
proportionerligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 178
Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Det är viktigt att på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt 
säkerställa efterlevnad av kraven för 
auktorisation och för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med 
denna förordning. Esma bör därför ges 

(40) Det är viktigt att på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt 
säkerställa efterlevnad av kraven för 
auktorisation och för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med 
denna förordning. Den nationella behöriga 
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befogenhet att ge auktorisation och utöva 
tillsyn. För att kunna fullgöra detta 
tillsynsuppdrag bör Esma ges befogenhet 
att begära information, genomföra 
allmänna utredningar och kontroller på 
plats, utfärda offentliga underrättelser och 
varningar och ålägga sanktioner. Esma bör 
använda sig av sina tillsyns- och 
sanktionsbefogenheter på ett 
proportionerligt sätt.

myndigheten bör därför ges befogenhet att 
ge auktorisation och utöva tillsyn. Den 
nationella behöriga myndigheten bör ges 
befogenhet att begära information, 
genomföra allmänna utredningar och 
kontroller på plats, utfärda offentliga 
underrättelser och varningar och ålägga 
sanktioner. Den nationella behöriga 
myndigheten bör använda sig av sina 
tillsyns- och sanktionsbefogenheter på ett 
proportionerligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 179
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Det är viktigt att på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt 
säkerställa efterlevnad av kraven för 
auktorisation och för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med 
denna förordning. Esma bör därför ges 
befogenhet att ge auktorisation och utöva 
tillsyn. För att kunna fullgöra detta 
tillsynsuppdrag bör Esma ges befogenhet 
att begära information, genomföra 
allmänna utredningar och kontroller på 
plats, utfärda offentliga underrättelser och 
varningar och ålägga sanktioner. Esma bör 
använda sig av sina tillsyns- och 
sanktionsbefogenheter på ett 
proportionerligt sätt.

(40) Det är viktigt att på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt 
säkerställa efterlevnad av kraven för 
auktorisation och för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med 
denna förordning. Esma bör därför ges 
befogenhet att ge auktorisation och utöva 
tillsyn. För att kunna fullgöra detta 
tillsynsuppdrag bör Esma ges befogenhet 
att begära information, genomföra 
allmänna utredningar och kontroller på 
plats, utfärda offentliga underrättelser och 
varningar och ålägga sanktioner. Esma bör 
använda sig av sina tillsyns- och 
sanktionsbefogenheter på ett 
proportionerligt sätt och föra ett nära 
samarbete med nationella behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 180
Neena Gill
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Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Genom att Esma ges dessa 
befogenheter möjliggörs en effektivare 
och centralt administrerad auktorisation 
och tillsyn, vilket ger stordriftsfördelar. 
Ett system med central tillsyn skapar 
fördelar för marknadsaktörerna i fråga 
om ökad öppenhet, skydd av investerare 
och marknadseffektivitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 181
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Genom att Esma ges dessa 
befogenheter möjliggörs en effektivare och 
centralt administrerad auktorisation och 
tillsyn, vilket ger stordriftsfördelar. Ett 
system med central tillsyn skapar fördelar 
för marknadsaktörerna i fråga om ökad 
öppenhet, skydd av investerare och 
marknadseffektivitet.

(41) Genom att Esma ges dessa 
befogenheter möjliggörs en effektivare och 
centralt administrerad auktorisation och 
tillsyn, vilket ger stordriftsfördelar. Ett 
system med central tillsyn bidrar till att 
undvika skillnader inom unionen och 
skapar fördelar för marknadsaktörerna i 
fråga om ökad öppenhet, skydd av 
investerare och marknadseffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 182
Neena Gill

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(42) Esma bör ta ut avgifter för enheter 
under dess direkta tillsyn för att täcka 
sina kostnader, inbegripet indirekta 
kostnader. Nivån på avgiften bör stå i 
proportion till storleken på den enhet som 
står under tillsyn, med beaktande av 
gräsrotsfinansieringsindustrins tidiga 
utvecklingsstadium.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 183
Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Esma bör ta ut avgifter för enheter 
under dess direkta tillsyn för att täcka sina 
kostnader, inbegripet indirekta kostnader. 
Nivån på avgiften bör stå i proportion till 
storleken på den enhet som står under 
tillsyn, med beaktande av 
gräsrotsfinansieringsindustrins tidiga 
utvecklingsstadium.

(42) Den nationella behöriga 
myndigheten bör ta ut avgifter för enheter 
under dess direkta tillsyn för att täcka sina 
kostnader, inbegripet indirekta kostnader. 
Nivån på avgiften bör stå i proportion till 
storleken på den enhet som står under 
tillsyn, med beaktande av 
gräsrotsfinansieringsindustrins tidiga 
utvecklingsstadium.

Or. en

Ändringsförslag 184
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Verksamhet och organisation för 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

(a) Verksamhet och organisation för 
leverantörer av lånebaserade och 
kapitalbaserade 
gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 185
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Auktorisation och tillsyn för 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

(b) Auktorisation och tillsyn för 
leverantörer av lånebaserade och 
kapitalbaserade 
gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 186
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Transparens och 
marknadskommunikation avseende 
tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster i unionen.

(c) Transparens och 
marknadskommunikation avseende 
tillhandahållande av lånebaserade och 
kapitalbaserade
gräsrotsfinansieringstjänster i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 187
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
juridiska personer som väljer att ansöka om 
auktorisation i enlighet med artikel 10 och 
på leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som är 

1. Denna förordning ska tillämpas på 
juridiska personer som väljer att ansöka om 
auktorisation i enlighet med artikel 10 och 
på leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som är 
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auktoriserade i enlighet med den artikeln, i 
fråga om tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

auktoriserade i enlighet med den artikeln, i 
fråga om tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster. Dessa 
juridiska personer ska vara faktiskt och 
stabilt etablerade som företag i en av 
unionens medlemsstater för att ha rätt att 
ansöka om auktorisation. 

Or. en

Ändringsförslag 188
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Gräsrotsfinansieringstjänster som 
tillhandahålls av fysiska eller juridiska i 
enlighet med nationell lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 189
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Gräsrotsfinansieringstjänster som 
tillhandahålls av fysiska eller juridiska i 
enlighet med nationell lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 190
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Inga nationella bestämmelser om 
tillståndskrav relaterade till projektägare 
eller investerare ska hindra dem från att 
utnyttja gräsrotsfinansieringstjänster som 
tillhandahålls av de leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 
och är auktoriserade i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 191
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
1 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
8 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 192
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
1 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
8 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.
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Or. en

Ändringsförslag 193
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
1 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
8 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Or. fr

Motivering

Denna ändring syftar till att höja det tröskelvärde från vilket en plattform ska utfärda ett 
prospekt. Tröskelvärdet på 1 miljon euro skulle eventuellt ha lett till begränsningar under de 
kommande åren.

Ändringsförslag 194
Brian Hayes

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
1 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
8 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 195
Eva Kaili
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
1 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

(d) Erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering till ett belopp över 
8 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska 
beräknas över en tolvmånadersperiod med 
avseende på ett enskilt 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Leverantörer av 
gränsrotsfinansieringstjänster som 
underlättar kapitalanskaffning genom 
sina plattformar via ICO:er som utfärdar 
tokens utan någon centraliserad emittent.

Or. en

Ändringsförslag 197
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Leverantörer av 
gränsrotsfinansiering som utnyttjar 
ICO:er på sina plattformar.

Or. en
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Ändringsförslag 198
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaternas lagstiftning om 
tillståndskrav relaterade till projektägare 
eller investerare ska inte hindra dem från 
att utnyttja gräsrotsfinansieringstjänster 
som tillhandahålls av de leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 
och är auktoriserade i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 199
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gräsrotsfinansieringstjänster: 
matchning mellan å ena sidan 
investerares intressen att finansiera 
företag och å andra sidan projektägare 
med hjälp av en plattform för 
gräsrotsfinansiering och som utgörs av 
något av följande:

(a) gräsrotsfinansieringstjänster: 
tillhandahållande av en plattform för 
gräsrotsfinansiering som möjliggör 
tillhandahållande av någon av följande
tjänster:

Or. en

Ändringsförslag 200
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gräsrotsfinansieringstjänster: 
matchning mellan å ena sidan investerares 
intressen att finansiera företag och å andra 
sidan projektägare med hjälp av en 
plattform för gräsrotsfinansiering och som 
utgörs av något av följande:

(a) gräsrotsfinansieringstjänster: 
matchning mellan å ena sidan investerare 
eller långivare som har för avsikt att 
tillhandahålla företag kapital, och å andra 
sidan företag eller projektägare med hjälp 
av en plattform för gräsrotsfinansiering och 
som utgörs av något av följande:

Or. en

Ändringsförslag 201
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Underlättande av beviljande av 
lån.

i) Direkta erbjudanden av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 202
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Underlättande av beviljande av lån. i) Underlättande av beviljande av lån, 
även kallat lånebaserad 
gräsrotsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 203
Ashley Fox

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 1 – led a – led i – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Underlättande av endast 
matchning mellan investerare och 
projektägare. 

Or. en

Ändringsförslag 204
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led i – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Underlättande av endast 
matchning mellan projektägare och 
investerare.

Or. en

Ändringsförslag 205
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Placering utan fast åtagande, som 
avses i avsnitt A led 7 i bilaga I till 
direktiv 2014/65/EU, av överlåtbara 
värdepapper utfärdade av projektägare, 
och mottagandet och vidarebefordran av 
kundorder, som avses i avsnitt A led 1 i 
bilaga I till direktiv 2014/65/EU, med 
avseende på dessa överlåtbara 
värdepapper.

ii) Förmedlade 
gräsrotsfinansieringstjänster:

Or. en
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Ändringsförslag 206
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Placering utan fast åtagande, som 
avses i avsnitt A led 7 i bilaga I till direktiv 
2014/65/EU, av överlåtbara värdepapper 
utfärdade av projektägare, och mottagandet 
och vidarebefordran av kundorder, som 
avses i avsnitt A led 1 i bilaga I till direktiv 
2014/65/EU, med avseende på dessa 
överlåtbara värdepapper.

ii) Placering utan fast åtagande, som 
avses i avsnitt A led 7 i bilaga I till direktiv 
2014/65/EU, av överlåtbara värdepapper, 
inbegripet tokens från en ICO, utfärdade 
av företag och projektägare, och 
mottagandet och vidarebefordran av 
kundorder, som avses i avsnitt A led 1 i 
bilaga I till direktiv 2014/65/EU, med 
avseende på dessa överlåtbara värdepapper.

Or. en

Ändringsförslag 207
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Placering utan fast åtagande, som 
avses i avsnitt A led 7 i bilaga I till direktiv 
2014/65/EU, av överlåtbara värdepapper 
utfärdade av projektägare, och mottagandet 
och vidarebefordran av kundorder, som 
avses i avsnitt A led 1 i bilaga I till direktiv 
2014/65/EU, med avseende på dessa 
överlåtbara värdepapper.

ii) Placering utan fast åtagande, som 
avses i avsnitt A led 7 i bilaga I till direktiv 
2014/65/EU, av överlåtbara värdepapper 
utfärdade av projektägare, och mottagandet 
och vidarebefordran av kundorder, som 
avses i avsnitt A led 1 i bilaga I till direktiv 
2014/65/EU, med avseende på dessa 
överlåtbara värdepapper, även kallat 
kapitalbaserad gräsrotsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 208
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led ii – led a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Underlättande av åtminstone 
matchning mellan investerare och 
projektägare och fastställande av priser 
och paketering av erbjudanden. 

Or. en

Ändringsförslag 209
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led ii – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Underlättande av åtminstone 
matchning mellan projektägare och 
investerare och/eller fastställande av 
erbjudandenas priser.

Or. en

Ändringsförslag 210
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Minst följande verksamheter 
(bland andra) ska betraktas som de 
tjänster som avses i led ii:

(a) Placering utan fast åtagande, 
enligt vad som avses i avsnitt A led 7 i 
bilaga I till direktiv 2014/65/EU, av 
överlåtbara värdepapper utfärdade av 
projektägare.

(b) Erbjudande av investeringsråd, 
enligt vad som avses i avsnitt A led 1 i 
bilaga I till direktiv 2014/65/EU, med 
avseende på dessa överlåtbara 



AM\1162839SV.docx 43/105 PE627.793v01-00

SV

värdepapper.

(c) Mottagandet och vidarebefordran 
av kundorder, enligt vad som avses i 
avsnitt A led 1 i bilaga I till direktiv 
2014/65/EU, med avseende på dessa 
överlåtbara värdepapper.

Or. en

Ändringsförslag 211
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Underlättande av erbjudanden 
från investerare till en enhet som utfärdar
tokens via en ICO som använder en 
motpart.

Or. en

Ändringsförslag 212
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) juridisk person som tillhandahåller 
gräsrotsfinansieringstjänster och som har 
auktoriserats för detta ändamål av 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) i enlighet 
med artikel 11 i denna förordning.

(c) juridisk person som tillhandahåller 
lånebaserade och kapitalbaserade 
gräsrotsfinansieringstjänster och som har 
auktoriserats för detta ändamål av 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) i enlighet 
med artikel 11 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 213
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Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Initial Coin Offering eller ICO 
(inbjudan till finansiering av ny 
kryptovaluta): ett erbjudande till 
allmänheten från ett företag som utfärdar 
tokens som representerar antingen

(a) ett rättsligt anspråk på äganderätt 
till det emitterande företaget motsvarande 
aktier i företag (equity-tokens), eller 

(b) ett rättsligt anspråk på ett framtida 
kassaflöde hos det emitterande företaget 
(bond-tokens).

Dessa särdrag kvalificerar tokens som 
”överlåtbara värdepapper” enligt led i) i 
denna punkt. 

Or. en

Ändringsförslag 214
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Initial Coin Offering eller ICO 
(inbjudan till finansiering av ny 
kryptovaluta): ett 
gräsrotsfinansieringsevenemang för att
utfärda tokens, som bjuds ut och säljs av 
ett företag, vilket ger köparen rätt till 
anspråk på äganderätt till det emitterande 
företaget (equity-token) eller anspråk på 
ett framtida kassaflöde hos det 
emitterande företaget (bond-tokens).

Or. en
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Ändringsförslag 215
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ib) lån: ett avtal enligt vilket ett 
belopp, som är återbetalningsbart eller 
kan lämnas tillbaka, gör tillgängligt via 
gräsrotsfinansieringsplattformen av en 
eller flera kunder för en eller flera 
projektägare.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) Initial Coin Offering eller ICO 
(inbjudan till finansiering av ny 
kryptovaluta): en metod för anskaffning 
av finansiering från allmänheten genom 
utnyttjande av tokens som bjuds ut till 
försäljning av ett företag eller en enskild 
person i utbyte mot fiatvalutor eller 
virtuella valutor.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(lb) token: alla former av digitala 
betalningsmedel, en digital 
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beräkningsenhet och/eller en 
värdebevarare som används som en 
tillgång eller för att representera en 
tillgång.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led lc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(lc) kryptovaluta: en decentraliserad 
konvertibel virtuell valuta, som bygger på 
matematik och är skyddad genom 
kryptografi, och som förlitar sig på öppna 
och privata nycklar för överföring av 
värde från en person till en annan och 
som kan undertecknats kryptografiskt 
varje gång den överförs.

Or. en

Ändringsförslag 219
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 för att specificera ytterligare 
tekniska inslag i de definitioner som anges 
i punkt 1 för att ta hänsyn till 
marknadsutvecklingen, den tekniska 
utvecklingen och erfarenhet av drift av 
plattformar för gräsrotsfinansiering och 
tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 för att specificera ytterligare 
tekniska och rättsliga inslag i de 
definitioner som anges i punkt 1 för att ta 
hänsyn till marknadsutvecklingen, den 
tekniska utvecklingen och erfarenhet av 
drift av plattformar för gräsrotsfinansiering 
och tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 220
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gräsrotsfinansieringstjänster ska 
endast tillhandahållas av juridiska personer 
som har en ändamålsenlig och stabil 
inrättning i en av unionens medlemsstater 
och som har auktoriserats som leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet 
med artikel 11 i denna förordning.

1. Gräsrotsfinansieringstjänster ska 
endast tillhandahållas av juridiska personer 
som har en ändamålsenlig och stabil 
inrättning i en av unionens medlemsstater 
och som har auktoriserats som leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet 
med artikel 10 i denna förordning. 
Juridiska personer som är etablerade i ett 
tredjeland kan följaktligen inte ansöka om 
auktorisation som leverantörer av 
gräsrotsfinansiering i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 221
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
gräsrotsfinansiering ska inte betala eller 
motta någon ersättning, rabatt eller 
naturaförmån för att styra order från 
investerare till ett särskilt erbjudande om 
gräsrotsfinansiering på sin plattform eller 
till ett särskilt erbjudande om 
gräsrotsfinansiering på en tredje parts 
plattform.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 222
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vad gäller användningen av 
specialföretag för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster endast ha rätt 
att överlåta en tillgång till specialföretaget 
för att göra det möjligt för investerare att ta 
på sig exponering mot den tillgången
genom förvärv av värdepapper. Beslutet 
om exponering mot den underliggande 
tillgången ska endast ligga hos investerare.

5. Vad gäller användningen av 
investeringsverktyg, inbegripet 
specialföretag för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster till investerare 
som är godtagbara motparter eller 
professionella investerare enligt 
definitionen i direktiv 2014/65/EU, ska 
leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster endast ha rätt 
att överlåta en eller flera tillgångar till 
specialföretaget för att göra det möjligt för 
investerare att ta på sig exponering mot 
dessa tillgångar genom förvärv av 
värdepapper. Beslutet om exponering mot 
den underliggande tillgången ska endast 
ligga hos investerare.

Or. en

Ändringsförslag 223
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vad gäller användningen av 
specialföretag för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster endast ha rätt 
att överlåta en tillgång till specialföretaget 
för att göra det möjligt för investerare att ta 
på sig exponering mot den tillgången 
genom förvärv av värdepapper. Beslutet 
om exponering mot den underliggande 

5. Vad gäller användningen av 
specialföretag för tillhandahållande av 
gräsrotsfinansieringstjänster till investerare 
som inte är godtagbara motparter ska 
leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster endast ha rätt 
att överlåta en tillgång till specialföretaget 
för att göra det möjligt för investerare att ta 
på sig exponering mot den tillgången 
genom förvärv av värdepapper. Beslutet 
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tillgången ska endast ligga hos investerare. om exponering mot den underliggande 
tillgången ska endast ligga hos investerare.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Tillhandahållande av ICO:er 

1. Denna förordning ska tillämpas på 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som är 
auktoriserade i enlighet med artikel 10 
och som tillhandahåller ICO:er som 
omfattas av tillämpningsområdet för 
artikel 4a.

2. Denna förordning ska endast 
tillämpas på ICO:er för utfärdande av 
tokens där det finns en centraliserad 
emittent av tokens.

3. Denna förordning ska endast 
tillämpas på ICO:er för utfärdande av 
tokens som är antingen lån eller 
överförbara värdepapper.

4. Denna förordning ska endast 
tillämpas på primäremittering eller 
primärförsäljning av tokens och inte på 
andrahandshandel med sådana tokens.

5. Denna förordning ska inte 
tillämpas på private placement av tokens.

6. Denna förordning ska inte 
tillämpas på ICO:er som hanterar belopp 
som överstiger 8 000 000 EUR per 
emission under en ICO.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Tillhandahållande av ICO:er

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
erbjuder de tjänster som avses i led iv i 
artikel 3.1 a ska omfattas av 
tillämpningsområdet för denna 
förordning och ska uppfylla kriterierna i 
artikel 10.

2. Denna förordning ska endast 
tillämpas på primärförsäljning av tokens.

3. Denna förordning ska inte 
tillämpas på private placement av tokens.

Or. en

Ändringsförslag 226
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a

Due diligence-krav

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska göra ett 
minimum av due diligence-granskning av 
de projektägare som föreslår det projekt 
som ska finansieras via deras plattform 
för gräsrotsfinansiering.

2. Det minimum av due diligence-
granskning som avses i punkt 1 ska 
omfatta följande:
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(a) Fastställande av att det inte 
förekommer något kriminalregister med 
avseende på fällande domar eller 
påföljder enligt gällande nationell 
lagstiftning på områdena handelsrätt, 
insolvensrätt, lagstiftning om finansiella 
tjänster, lagstiftning om penningtvätt, 
bedrägeri eller yrkesmässigt ansvar.

(b) Intyg över att projektägaren eller 
det företag som ansöker om finansiering 
genom plattformen för 
gräsrotsfinansiering inte är etablerade i 
jurisdiktioner förtecknade inom ramen 
för unionens relevanta policy för icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner, eller som 
har identifierats som högrisktredjeländer 
enligt artikel 9.2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2015/849, eller 
som i praktiken inte efterlever unionens 
eller internationellt överenskomna 
skattenormer för transparens och utbyte 
av information.

Or. en

Ändringsförslag 227
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska fastställa 
och upprätthålla ändamålsenliga och öppna 
förfaranden för snabb, rättvis och 
konsekvent handläggning av klagomål från 
kunder.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört 
samt upprätthålla och offentligt redogöra 
för ändamålsenliga och öppna förfaranden 
för snabb, rättvis och konsekvent 
handläggning av klagomål från kunder.

Or. en

Ändringsförslag 228
Anne Sander
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska fastställa 
och upprätthålla ändamålsenliga och öppna
förfaranden för snabb, rättvis och 
konsekvent handläggning av klagomål från 
kunder.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska fastställa 
och upprätthålla ändamålsenliga, öppna
och standardiserade förfaranden för snabb, 
rättvis och konsekvent handläggning av 
klagomål från kunder.

Or. fr

Ändringsförslag 229
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte ha 
något finansiellt deltagande i något 
erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin 
plattform för gräsrotsfinansiering.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte ha 
något finansiellt deltagande i något 
erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin 
plattform för gräsrotsfinansiering, såvida 
de inte offentliggör denna information på 
ett sätt som är anpassat till de presumtiva 
investerarna och till de investerare som är 
registrerade på plattformen. Leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster ska 
fastställa tydliga och transparenta 
urvalsförfaranden.

Or. fr

Motivering

Plattformarna måste kunna informera sina kunder om de projekt de erbjuder. Denna 
information måste ske på objektiva grunder. När investerarna väl har uppgett sin riskprofil 
skulle det vara intressant om plattformen kunde erbjuda dem sådana projekt som de önskar.

Ändringsförslag 230
Caroline Nagtegaal
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte ha 
något finansiellt deltagande i något 
erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin 
plattform för gräsrotsfinansiering.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte ha 
något finansiellt deltagande i något 
erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin 
plattform för gräsrotsfinansiering utom i de 
fall där det finansiella deltagandet har 
utformats för att systematiskt säkerställa 
att det finns en överensstämmelse mellan 
intressena hos leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster och 
investerarna när det gäller alla 
erbjudanden eller som ett 
interventionsmedel för att säkerställa 
marknadsplatsens integritet.

Or. en

Ändringsförslag 231
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte ha 
något finansiellt deltagande i något 
erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin 
plattform för gräsrotsfinansiering.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte ha 
något finansiellt deltagande i något 
erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin 
plattform för gräsrotsfinansiering, utom i 
de fall där det finansiella deltagandet 
berör alla projekt eller erbjudanden på ett 
systematiskt och icke-diskriminerande 
sätt, så att överensstämmelse mellan 
investerarnas intressen säkerställs.

Or. en

Ändringsförslag 232
Marco Valli
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte som 
kunder godta någon av sina aktieägare som 
innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet 
eller rösträtterna, någon ur deras ledning, 
personal eller varje annan person med 
direkt eller indirekt koppling till dessa 
aktieägare eller denna ledning och 
personal genom kontroll enligt artikel 
4.1.35 b i direktiv 2014/65/EU.

2. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte som 
kunder godta någon av sina aktieägare som 
innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet 
eller rösträtterna, någon ur deras ledning, 
personal eller varje annan person som 
utövar, eller är i stånd att utöva, ett 
väsentligt inflytande eller en betydande
kontroll över de projekt och erbjudanden 
för gräsrotsfinansiering som 
tillhandahålls på plattformen för 
gräsrotsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 233
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte som 
kunder godta någon av sina aktieägare som 
innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet 
eller rösträtterna, någon ur deras ledning, 
personal eller varje annan person med 
direkt eller indirekt koppling till dessa 
aktieägare eller denna ledning och personal 
genom kontroll enligt artikel 4.1.35 b i 
direktiv 2014/65/EU.

2. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får inte som 
kunder godta någon av sina aktieägare som 
innehar 10 % eller mer av aktiekapitalet 
eller rösträtterna, någon ur deras ledning, 
personal eller varje annan person med 
direkt eller indirekt koppling till dessa 
aktieägare eller denna ledning och personal 
genom kontroll enligt artikel 4.1.35 b i 
direktiv 2014/65/EU.

Or. en

Ändringsförslag 234
Eva Kaili
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska informera 
sina kunder eller presumtiva kunder om 
den allmänna arten av och källorna till 
intressekonflikter och vilka steg som tagits 
för att minska dessa risker när de anser att 
det är nödvändigt för att de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med de interna regler 
som avses i punkt 3 ska vara effektiva.

5. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska informera 
sina kunder eller presumtiva kunder om 
den allmänna arten av och källorna till 
intressekonflikter och vilka steg som tagits 
för att minska dessa risker.

Or. en

Ändringsförslag 235
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a

Matchning av plattformens och 
investerarnas intressen

1. För att säkerställa att 
plattformarna matchar sina incitament 
med investerarnas incitament ska 
mekanismer för incitament främjas.

2. Plattformar för 
gräsrotsfinansiering får delta i 
finansieringen av ett projekt. Deltagandet 
får inte överstiga 2 % av projektets 
sammanlagda kapital.

3. Ett resultatarvode kan beviljas 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänsterna varje 
gång ett projekt inleds framgångsrikt från 
plattformen.

4. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska beskriva 
för Esma den policy för matchning av 
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intressen som de planerar att tillämpa 
före auktorisationen och inhämta Esmas 
godkännande.

5. Plattformarna får ändra policyn 
för matchning av intressen vart tredje år. 
Eventuella ändringar ska godkännas av 
Esma.

6. Plattformarna ska på ett synligt 
ställe på sin webbplats uttryckligen 
beskriva sin policy för matchning av 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 236
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utkontraktering av driftsfunktioner 
får inte väsentligt försämra kvaliteten på 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänsters interna 
kontroll och Esmas möjlighet att övervaka 
hur leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster efterlever alla 
de skyldigheter som föreskrivs i denna 
förordning.

2. Utkontraktering av driftsfunktioner 
får inte väsentligt försämra kvaliteten på 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänsters interna 
kontroll och den nationella behöriga 
myndighetens möjlighet att övervaka hur 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster efterlever alla 
de skyldigheter som föreskrivs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 237
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utkontraktering av driftsfunktioner 2. Utkontraktering av driftsfunktioner 
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får inte väsentligt försämra kvaliteten på 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänsters interna 
kontroll och Esmas möjlighet att övervaka 
hur leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster efterlever alla 
de skyldigheter som föreskrivs i denna 
förordning.

får inte försämra kvaliteten på leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänsters interna 
kontroll och Esmas möjlighet att övervaka 
hur leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster efterlever alla 
de skyldigheter som föreskrivs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 238
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster eller tredje 
parter som agerar på deras vägnar får inte 
inneha kunders medel eller tillhandahålla 
betaltjänster såvida inte dessa medel är 
avsedda för tillhandahållandet av 
betaltjänster som avser 
gräsrotsfinansieringstjänster och 
leverantören av gräsrotsfinansiering eller 
den tredje parten som agerar på dess 
vägnar är en betaltjänstleverantör enligt 
definitionen i artikel 4.11 i direktiv (EU) 
2015/2366.

2. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster eller tredje 
parter som agerar på deras vägnar får inte 
inneha kunders medel eller tillhandahålla 
betaltjänster, eller fungera som 
förvaringsinstitut, såvida inte dessa medel 
är avsedda för tillhandahållandet av 
betaltjänster som avser 
gräsrotsfinansieringstjänster och 
leverantören av gräsrotsfinansiering eller 
den tredje parten som agerar på dess 
vägnar är en betaltjänstleverantör enligt 
definitionen i artikel 4.11 i direktiv (EU) 
2015/2366.

Or. en

Ändringsförslag 239
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om leverantörer av 4. Om leverantörer av 
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gräsrotsfinansieringstjänster inte erbjuder 
betaltjänster eller innehav och skydd av 
medel med avseende på 
gräsrotsfinansieringstjänster vare sig själva 
eller genom en tredje part, ska sådana 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster inrätta och 
upprätthålla arrangemang för att säkerställa 
att projektägare endast godtar finansiering i 
samband med erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering eller andra betalningar 
via en betaltjänstleverantör enligt 
definitionen i artikel 4.11 i direktiv (EU) 
2015/2366.

gräsrotsfinansieringstjänster inte erbjuder 
betaltjänster eller innehav och skydd av 
medel med avseende på 
gräsrotsfinansieringstjänster vare sig själva 
eller genom en tredje part, ska sådana 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster inrätta och 
upprätthålla arrangemang för att säkerställa 
att projektägare endast godtar finansiering i 
samband med erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering eller andra betalningar 
via en betaltjänstleverantör eller en 
betalningsleverantörsagent enligt 
definitionen i artikel 4.11 och artikel 19 i 
direktiv (EU) 2015/2366.

Or. fr

Motivering

Plattformarna bör kunna tillhandahålla en betaltjänst genom tredje part, dvs. i enlighet med 
artikel 19 i det andra direktivet om betaltjänster.

Ändringsförslag 240
Brian Hayes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En juridisk person som avser att 
tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster 
ska ansöka hos Esma om auktorisation 
som leverantör av
gräsrotsfinansieringstjänster.

1. En juridisk person som avser att bli 
leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, 
i enlighet med denna förordning, ska 
ansöka om auktorisation hos den 
nationella behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där den är etablerad för att 
tillhandahålla
gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 241
Neena Gill
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En juridisk person som avser att 
tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster 
ska ansöka hos Esma om auktorisation 
som leverantör av
gräsrotsfinansieringstjänster.

1. En juridisk person som avser att bli 
leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster 
ska ansöka om auktorisation hos den 
nationella behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där den är etablerad för att 
tillhandahålla
gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 242
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En juridisk person som avser att 
tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster 
ska ansöka hos Esma om auktorisation 
som leverantör av
gräsrotsfinansieringstjänster.

1. En juridisk person som avser att 
tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster 
ska ansöka om auktorisation hos den 
nationella behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där den är etablerad för att 
tillhandahålla
gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 243
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En juridisk person som avser att 
tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster 
ska ansöka hos Esma om auktorisation som 
leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster.

1. En juridisk person som avser att 
tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster 
ska ansöka hos Esma om auktorisation som 
leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster. 
Esma ska den informera den nationella 
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behöriga myndigheten när den mottagit 
en ansökan om auktorisation. Den 
nationella behöriga myndigheten får 
lämna in ett meddelande om potentiella 
invändningar eller kommentarer till Esma 
avseende sökanden.

Or. en

Ändringsförslag 244
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En juridisk person som avser att 
tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster 
ska ansöka hos Esma om auktorisation som 
leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster.

1. En juridisk person som avser att 
tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster 
ska ansöka hos Esma om auktorisation som 
leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster. 
Esma ska den informera den nationella 
behöriga myndigheten när den mottagit 
en ansökan om auktorisation. Den 
nationella behöriga myndigheten får 
inkomma med invändningar till Esma 
avseende sökanden.

Or. en

Ändringsförslag 245
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) En beskrivning av de arrangemang 
som den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster har vidtagit 
för driftskontinuitet.

(g) En beskrivning av de arrangemang 
som den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster har vidtagit 
för driftskontinuitet för att säkerställa att 
återbetalningar av lån och investeringar 
även i fortsättningen kommer att förvaltas 
för investerarnas räkning i den händelse 
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att plattformen drabbas av insolvens.

Or. en

Ändringsförslag 246
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) En beskrivning av de interna regler 
som den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster har fastställt 
för att förhindra att dess aktieägare som har 
ett innehav av 20 % eller mer av kapitalet 
eller rösterna, dess ledning eller personal 
eller varje annan person med direkt eller 
indirekt koppling till dem genom kontroll, 
deltar i gräsrotsfinansieringstransaktioner 
som erbjuds av den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

(j) En beskrivning av de interna regler 
som den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster har fastställt 
för att förhindra att dess aktieägare som har 
ett innehav av 10 % eller mer av kapitalet 
eller rösterna, dess ledning eller personal 
eller varje annan person med direkt eller 
indirekt koppling till dem genom kontroll, 
deltar i gräsrotsfinansieringstransaktioner 
som erbjuds av den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 247
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Ett kontoutdrag som visar att det 
krävda aktiekapitalet på 60 000 EUR 
finns tillgängligt, eller alternativt en 
ansvarsförsäkring för detta belopp.

Or. en

Ändringsförslag 248
Anne Sander
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) Ansvarsförsäkring.

Or. fr

Motivering

När det gäller leverantörerna bör förslaget, i avsaknad av ett minimikapitalkrav, föreskriva 
en skyldighet för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster att när som helst kunna bevisa 
att de har en försäkring som täcker de ekonomiska följderna om de inte uppfyller sina 
yrkesmässiga skyldigheter.

Ändringsförslag 249
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla leverantörer av 
gräsrotsfinansiering ska ha ett 
startkapital på 50 000 EUR.

Or. en

Ändringsförslag 250
Neena Gill

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska inom 20 arbetsdagar från 
mottagandet av den ansökan som avses i 
punkt 1 bedöma om ansökan är fullständig. 
Om ansökan inte är fullständig ska Esma
fastställa en tidsfrist inom vilken den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 

4. Den nationella behöriga 
myndigheten ska inom 30 arbetsdagar från 
mottagandet av den ansökan som avses i 
punkt 1 bedöma om ansökan är fullständig. 
Om ansökan inte är fullständig ska den 
nationella behöriga myndigheten fastställa 
en tidsfrist inom vilken den nya 
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tillhandahålla den saknade informationen. leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
tillhandahålla den saknade informationen.

Or. en

Ändringsförslag 251
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska inom 20 arbetsdagar från 
mottagandet av den ansökan som avses i 
punkt 1 bedöma om ansökan är fullständig. 
Om ansökan inte är fullständig ska Esma
fastställa en tidsfrist inom vilken den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
tillhandahålla den saknade informationen.

4. Den nationella behöriga 
myndigheten ska inom 20 arbetsdagar från 
mottagandet av den ansökan som avses i 
punkt 1, i nära samarbete med Esma,
bedöma om ansökan är fullständig. Om 
ansökan inte är fullständig ska den 
nationella behöriga myndigheten fastställa 
en tidsfrist inom vilken den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
tillhandahålla den saknade informationen.

Or. en

Ändringsförslag 252
Brian Hayes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska inom 20 arbetsdagar från 
mottagandet av den ansökan som avses i 
punkt 1 bedöma om ansökan är fullständig. 
Om ansökan inte är fullständig ska Esma
fastställa en tidsfrist inom vilken den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
tillhandahålla den saknade informationen.

4. Den nationella behöriga 
myndigheten ska inom 20 arbetsdagar från 
mottagandet av den ansökan som avses i 
punkt 1 bedöma om ansökan är fullständig. 
Om ansökan inte är fullständig ska den 
nationella behöriga myndigheten fastställa 
en tidsfrist inom vilken den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 



PE627.793v01-00 64/105 AM\1162839SV.docx

SV

tillhandahålla den saknade informationen.

Or. en

Ändringsförslag 253
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en ansökan som avses i punkt 1 
är fullständig ska Esma omedelbart 
underrätta den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om detta.

5. Om en ansökan som avses i punkt 1 
är fullständig ska den nationella behöriga 
myndigheten omedelbart underrätta den 
nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om detta.

Or. en

Ändringsförslag 254
Brian Hayes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en ansökan som avses i punkt 1 
är fullständig ska Esma omedelbart 
underrätta den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om detta.

5. Om en ansökan som avses i punkt 1 
är fullständig ska den nationella behöriga 
myndigheten omedelbart underrätta den 
nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om detta.

Or. en

Ändringsförslag 255
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma ska inom två månader från 
mottagandet av en fullständig ansökan 
bedöma om den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
krav som fastställs i denna förordning och 
ska anta ett fullständigt motiverat beslut 
om beviljande eller avslag av auktorisation 
som leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster. Esma ska ha 
rätt att neka auktorisation om det finns 
objektiva och påvisbara skäl att anta att 
ledningen hos leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster kan utgöra ett 
hot mot en ändamålsenlig, sund och 
ansvarsfull förvaltning och driftskontinuitet 
och mot att kundernas intressen eller 
marknadens integritet värnas på ett korrekt 
sätt.

6. Den nationella behöriga 
myndigheten ska inom två månader från 
mottagandet av en fullständig ansökan, i 
nära samarbete med Esma, bedöma om 
den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
krav som fastställs i denna förordning och 
ska anta ett fullständigt motiverat beslut 
om beviljande eller avslag av auktorisation 
som leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster.. Den 
nationella behöriga myndigheten ska ha 
rätt att neka auktorisation om det finns 
objektiva och påvisbara skäl att anta att 
ledningen hos leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster kan utgöra ett 
hot mot en ändamålsenlig, sund och 
ansvarsfull förvaltning och driftskontinuitet 
och mot att kundernas intressen eller 
marknadens integritet värnas på ett korrekt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 256
Neena Gill

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma ska inom två månader från 
mottagandet av en fullständig ansökan 
bedöma om den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
krav som fastställs i denna förordning och 
ska anta ett fullständigt motiverat beslut 
om beviljande eller avslag av auktorisation 
som leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster. Esma ska ha 
rätt att neka auktorisation om det finns 
objektiva och påvisbara skäl att anta att 
ledningen hos leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster kan utgöra ett 

6. Den nationella behöriga 
myndigheten ska inom tre månader från 
mottagandet av en fullständig ansökan 
bedöma om den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
krav som fastställs i denna förordning och 
ska anta ett fullständigt motiverat beslut 
om beviljande eller avslag av auktorisation 
som leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster. Den 
nationella behöriga myndigheten ska ha 
rätt att neka auktorisation om det finns 
objektiva och påvisbara skäl att anta att 
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hot mot en ändamålsenlig, sund och
ansvarsfull förvaltning och driftskontinuitet 
och mot att kundernas intressen eller 
marknadens integritet värnas på ett korrekt 
sätt.

ledningen hos leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster kan utgöra ett 
hot mot en ändamålsenlig, sund och 
ansvarsfull förvaltning och driftskontinuitet 
och mot att kundernas intressen eller 
marknadens integritet värnas på ett korrekt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 257
Brian Hayes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma ska inom två månader från 
mottagandet av en fullständig ansökan 
bedöma om den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
krav som fastställs i denna förordning och 
ska anta ett fullständigt motiverat beslut 
om beviljande eller avslag av auktorisation 
som leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster. Esma ska ha 
rätt att neka auktorisation om det finns 
objektiva och påvisbara skäl att anta att 
ledningen hos leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster kan utgöra ett 
hot mot en ändamålsenlig, sund och 
ansvarsfull förvaltning och driftskontinuitet 
och mot att kundernas intressen eller 
marknadens integritet värnas på ett korrekt 
sätt.

6. Den nationella behöriga 
myndigheten nom två månader från 
mottagandet av en fullständig ansökan 
bedöma om den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
krav som fastställs i denna förordning och 
ska anta ett fullständigt motiverat beslut 
om beviljande eller avslag av auktorisation 
som leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster. Den 
nationella behöriga myndigheten ska ha 
rätt att neka auktorisation om det finns 
objektiva och påvisbara skäl att anta att 
ledningen hos leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster kan utgöra ett 
hot mot en ändamålsenlig, sund och 
ansvarsfull förvaltning och driftskontinuitet 
och mot att kundernas intressen eller 
marknadens integritet värnas på ett korrekt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 258
Marco Valli

Förslag till förordning
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Artikel 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Den nationella behöriga 
myndigheten ska underrätta Esma om sitt 
beslut att bevilja eller avslå en ansökan 
om auktorisation. Esma får begära en 
bedömning av överensstämmelsen med 
kraven för auktorisation och av de skäl 
som motiverar auktorisationen. Om Esma 
inte instämmer i den nationella 
myndighetens beslut ska den ange sina 
skäl samt förklara och motivera alla 
betydande avvikelser från beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 259
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Esma ska underrätta den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om sitt beslut 
inom fem arbetsdagar efter det att den har 
fattat detta beslut.

7. Den nationella behöriga 
myndigheten ska utan dröjsmål underrätta 
den nya leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om sitt beslut 
efter det att den har fattat detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 260
Neena Gill

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Esma ska underrätta den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om sitt beslut 
inom fem arbetsdagar efter det att den har 

7. Den nationella behöriga 
myndigheten ska underrätta den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om sitt beslut 
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fattat detta beslut. inom två arbetsdagar efter det att den har 
fattat detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 261
Brian Hayes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Esma ska underrätta den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om sitt beslut 
inom fem arbetsdagar efter det att den har 
fattat detta beslut.

7. Den nationella behöriga 
myndigheten ska underrätta den nya 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster om sitt beslut 
inom fem arbetsdagar efter det att den har 
fattat detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 262
Brian Hayes

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a

Auktorisation av 
gräsrotsfinansieringstjänster från 

tredjeländer

1. En leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster i ett 
tredjeland får tillhandahålla 
gräsrotsfinansieringstjänster i Europeiska 
unionen under förutsättning att följande 
villkor uppfylls:

(a) Kommissionen har i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel antagit en 
genomförandeakt som motsvarar ett 
beslut om ekvivalens med avseende på 
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landet där leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster är etablerad.

(b) Leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster är 
auktoriserad att tillhandahålla 
gräsrotsfinansieringstjänster och är 
föremål för tillsyn i det berörda 
tredjelandet. (c) Sådana 
samarbetsarrangemang som avses i punkt 
3 har upprättats och följs.

När villkoren som avses i det första 
stycket har uppfylls ska leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster registrera 
sig hos Esma för att kunna tillhandahålla 
tjänster i Europeiska unionen.

2. Kommissionen får anta en 
genomförandeakt om att den rättsliga 
ramen och tillsynsverksamheten i ett 
tredjeland säkerställer att

(a) leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som är 
auktoriserade i tredjelandet uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning eller 
uppfyller de rättsligt bindande kraven i 
tredjelandets nationella lagstiftning, vilka 
motsvarar kraven i unionens lagstiftning,

(b) de bindande kraven fortlöpande är 
föremål för effektiv tillsyn och 
tillämpning i det tredjelandet.

Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 37a 2.

3. Esma ska upprätta 
samarbetsarrangemang med relevanta 
behöriga myndigheter i tredjeländer vars 
regelverk och tillsynssystem har erkänts 
som likvärdiga i enlighet med punkt 2.

I sådana samarbetsarrangemang ska 
minst följande anges: (a) Mekanismen 
för informationsutbyte mellan Esma och 
de berörda tredjeländernas behöriga 
myndigheter, inbegripet tillgång till alla 
relevanta uppgifter som Esma begär om 
den auktoriserade leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster i det 
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tredjelandet.

(b) Mekanismen för omedelbar 
underrättelse till Esma när en behörig 
myndighet i ett tredjeland bedömer att en 
leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster som är 
auktoriserad i det tredjelandet och som 
står under dess tillsyn bryter mot villkoren 
för dess auktorisation eller mot annan 
nationell lagstiftning i tredjelandet.

(c) Förfarandena för samordning av 
tillsynsverksamheten.

4. Esma ska utarbeta förslag till 
tekniska standarder för att fastställa 
minimiinnehållet i de 
samarbetsarrangemang som avses i 
punkt 3 och därmed se till att de behöriga 
myndigheterna och Esma kan utöva alla 
sina tillsynsbefogenheter enligt denna 
förordning.

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den ... [XX månader 
efter denna förordnings ikraftträdande]

Kommissionen ska ges befogenhet att 
komplettera denna förordning genom att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 263
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a

Försäkringar

1. Leverantörer av 
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gräsrotsfinansieringstjänster bör när som 
helst kunna bevisa att de har en 
yrkesansvarsförsäkring som täcker de 
ekonomiska följderna om de inte uppfyller 
sina yrkesmässiga skyldigheter, enligt 
definitionen i denna förordning.

2. Före den [sex månader före dagen 
för ikraftträdandet] ska kommissionen 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 37 för att specificera arrangemang 
som är nödvändiga för den försäkring 
som avses i punkt 1.

Or. fr

Motivering

När det gäller leverantörerna bör förslaget, i avsaknad av ett minimikapitalkrav, föreskriva 
en skyldighet för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster att när som helst kunna bevisa 
att de har en försäkring som täcker de ekonomiska följderna om de inte uppfyller sina 
yrkesmässiga skyldigheter.

Ändringsförslag 264
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster

Centraliserat register över leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster och 

erbjudanden om gräsrotsfinansiering

Or. en

Ändringsförslag 265
Brian Hayes

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Esma ska upprätta ett register över 1. Esma ska upprätta ett register över 
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alla leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster. Registret ska 
vara tillgängligt för allmänheten på Esmas 
webbplats och uppdateras regelbundet.

alla leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
auktoriserats av de nationella behöriga 
myndigheterna i enlighet med artikel 10 
och, separat, alla leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster i 
tredjeländer som är registrerade hos 
Esma i enlighet med artikel 10a. Registret 
ska vara tillgängligt för allmänheten på 
Esmas webbplats och uppdateras 
regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 266
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Esma ska upprätta ett register över 
alla leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster. Registret ska 
vara tillgängligt för allmänheten på Esmas 
webbplats och uppdateras regelbundet.

1. Esma ska upprätta ett centraliserat 
register över alla leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
auktoriserats i enlighet med artikel 10 och 
som ger tillgång till enskilda projekt eller 
erbjudanden från varje 
gräsrotsfinansieringsplattform. Registret 
ska vara tillgängligt för allmänheten på 
Esmas webbplats och uppdateras 
regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 267
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Uppdaterade uppgifter om 
enskilda projekt eller erbjudanden för 
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gräsrotsfinansiering som erbjuds av varje 
gräsrotsfinansieringsplattform

Or. en

Ändringsförslag 268
Brian Hayes

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
tillhandahålla sina tjänster under Esmas
tillsyn.

1. En leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
tillhandahålla sina tjänster under den 
nationella myndighetens tillsyn i den 
medlemsstat där leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster har 
auktoriserats.

Or. en

Ändringsförslag 269
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
tillhandahålla sina tjänster under Esmas
tillsyn.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
tillhandahålla sina tjänster under de 
nationella behöriga myndigheternas
tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 270
Marco Valli

Förslag till förordning



PE627.793v01-00 74/105 AM\1162839SV.docx

SV

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat ska utse en eller 
flera nationella behöriga myndigheter 
som ska ansvara för att bevilja 
auktorisation och utöva 
tillsynsbefogenheter med avseende på 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 271
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Esma ska bedöma huruvida 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
skyldigheter som föreskrivs i denna 
förordning.

3. De nationella behöriga 
myndigheterna ska bedöma huruvida 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
skyldigheter som föreskrivs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 272
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Esma ska bedöma huruvida 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
skyldigheter som föreskrivs i denna 
förordning.

3. Esma ska, i samarbete med de 
nationella behöriga myndigheterna,
bedöma huruvida leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de 
skyldigheter som föreskrivs i denna 
förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 273
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta Esma om alla 
väsentliga ändringar av förutsättningarna 
för auktorisationen och på begäran 
tillhandahålla den information som behövs 
för att bedöma deras efterlevnad av denna
förordning.

4. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta den nationella 
behöriga myndigheten om alla väsentliga 
ändringar av förutsättningarna för 
auktorisationen och på begäran 
tillhandahålla den information som behövs 
för att bedöma deras efterlevnad av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 274
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Esma ska ha befogenhet att 
återkalla auktorisationen av en leverantör 
av gräsrotsfinansieringstjänster i alla 
följande situationer där leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster

1. Den nationella behöriga 
myndigheten ska ha befogenhet att 
återkalla auktorisationen av en leverantör 
av gräsrotsfinansieringstjänster i alla 
följande situationer där leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster

Or. en

Ändringsförslag 275
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Esma ska återkalla ett tillstånd som 
leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster 
om Esma anser att de uppgifter som avses i 
punkt 2 a och b påverkar det goda 
anseendet hos ledningen för leverantören 
av gräsrotsfinansieringstjänster, eller pekar 
på ett fel i de styrformer, interna 
kontrollmekanismer och förfaranden som 
avses i artikel 5.

3. Den nationella behöriga 
myndigheten ska återkalla ett tillstånd som 
leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster 
om den, i samråd med Esma, anser att de 
uppgifter som avses i punkt 2 a och b 
påverkar det goda anseendet hos ledningen 
för leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster, eller pekar på 
ett fel i de styrformer, interna 
kontrollmekanismer och förfaranden som 
avses i artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 276
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster är etablerad
om sitt beslut att återkalla auktorisationen 
för en leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

4. Den nationella behöriga 
myndigheten ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta Esma om sitt beslut att 
återkalla auktorisationen för en leverantör 
av gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 277
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. All information – inklusive den 
marknadskommunikation som avses i 
artikel 19, från leverantörer av 

1. All information – inklusive den 
marknadskommunikation som avses i 
artikel 19, från leverantörer av 
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gräsrotsfinansieringstjänster till kunder 
eller presumtiva kunder om dem själva, om 
de kostnader och avgifter som avser 
gräsrotsfinansieringstjänster eller 
investeringar, om villkor för 
gräsrotsfinansiering inklusive 
urvalskriterier för 
gräsrotsfinansieringsprojekt, eller om arten 
av de risker som förknippas med 
gräsrotsfinansieringstjänster – ska vara 
tydlig, begriplig, fullständig och korrekt.

gräsrotsfinansieringstjänster till kunder 
eller presumtiva kunder om dem själva, om 
de kostnader och avgifter som avser 
gräsrotsfinansieringstjänster eller 
investeringar, om villkor för 
gräsrotsfinansiering inklusive 
urvalskriterier för 
gräsrotsfinansieringsprojekt, eller om arten 
av de risker som förknippas med 
gräsrotsfinansieringstjänster – ska vara 
rättvisande, tydlig, korrekt och inte 
vilseledande.

Or. en

Ändringsförslag 278
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. All information – inklusive den 
marknadskommunikation som avses i 
artikel 19, från leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster till kunder 
eller presumtiva kunder om dem själva, om 
de kostnader och avgifter som avser 
gräsrotsfinansieringstjänster eller 
investeringar, om villkor för 
gräsrotsfinansiering inklusive 
urvalskriterier för 
gräsrotsfinansieringsprojekt, eller om arten 
av de risker som förknippas med 
gräsrotsfinansieringstjänster – ska vara 
tydlig, begriplig, fullständig och korrekt.

1. All information – inklusive den 
marknadskommunikation som avses i 
artikel 19, från leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster till kunder 
eller presumtiva kunder om dem själva, om 
de kostnader, finansiella risker och 
avgifter som avser 
gräsrotsfinansieringstjänster eller 
investeringar, om villkor för 
gräsrotsfinansiering inklusive 
urvalskriterier för 
gräsrotsfinansieringsprojekt, eller om arten 
av de risker som förknippas med 
gräsrotsfinansieringstjänster – ska vara 
tydlig, begriplig, fullständig och korrekt.

Or. en

Ändringsförslag 279
Eva Kaili

Förslag till förordning
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Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska var 
sjätte månad offentliggöra 
fallissemangsandelen för 
gräsrotsfinansieringsprojekten på sin 
plattform för gräsrotsfinansiering under 
de senaste 48 månaderna eller från och 
med verksamhetens början, om 
plattformen verkat i mindre än fyra år. 
Fallissemangsandelen ska offentliggöras 
på ett synligt ställe på plattformens 
webbplats. Ett meddelande om 
fallissemangsandelen ska sändas till 
Esma var sjätte månad.

Or. en

Ändringsförslag 280
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 37 för 
att specificera metoden för beräkning av 
fallissemangsandelen för de projekt som 
erbjuds på plattformar för 
gräsrotsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 281
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Den information som avses i punkt 
1 ska lämnas till presumtiva kunder innan 
de inleder en 
gräsrotsfinansieringstransaktion.

2. Den information som avses i punkt 
1 ska vid lämplig tidpunkt vara tillgänglig 
för presumtiva kunder.

Or. en

Ändringsförslag 282
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a

Due diligence-krav

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska göra ett 
minimum av due diligence-granskning av 
de projektägare av 
gräsrotsfinansieringsprojekt som ansöker 
om finansiering via deras plattformar för 
gräsrotsfinansiering.

2. Det minimum av due diligence-
granskning som avses i punkt 1 ska 
omfatta följande:

(a) Bevis på att projektägaren är en 
person med gott anseende och besitter 
kunskaper och erfarenheter som är 
lämpliga för att ansöka om finansiering 
på en plattform för gräsrotsfinansiering.

(b) Bevis på att projektägaren inte 
förekommer i något kriminalregister med 
avseende på fällande domar eller 
påföljder enligt gällande nationell 
lagstiftning på områdena handelsrätt, 
insolvensrätt, lagstiftning om finansiella 
tjänster, lagstiftning om penningtvätt, 
bedrägeri eller yrkesmässigt ansvar.

3. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska 
offentliggöra de due diligence-kontroller 
som de har gjort av alla 
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gräsrotsfinansieringsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 283
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a

Offentliggörande av fallissemangsandel

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska var 
sjätte månad offentliggöra 
fallissemangsandelen för de 
gräsrotsfinansieringsprojekt som erbjudits 
på deras plattformar under de senaste 12 
månaderna. Fallissemangsandelen ska på 
ett tydligt sätt offentliggöras på 
gräsrotsfinansieringsplattformens 
webbplats.

2. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 37 
för att specificera metoden för beräkning 
av projektens fallissemangsandel.

Or. en

Ändringsförslag 284
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 14b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14b

Offentliggörande av fallissemangsandel

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska på 
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kvartalsbasis offentliggöra 
fallissemangsandelen för de 
gräsrotsfinansieringsprojekt som 
registrerats på plattformen för 
gräsrotsfinansiering under de senaste 36 
månaderna, eller från och med 
verksamhetens början, om plattformen 
verkat i mindre än tre år.

2. Fallissemangsandelen för de 
gräsrotsfinansieringsprojekt som 
registrerats på plattformen för 
gräsrotsfinansiering ska offentliggöras på 
ett synligt ställe på 
gräsrotsfinansieringsplattformens 
webbplats.

3. Kommissionen ska anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 37 för 
att specificera metoden för beräkning av 
fallissemangsandelen för de projekt som 
erbjuds på plattformar för 
gräsrotsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 285
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska innan de 
ger presumtiva investerare fullständigt 
tillträde till sina erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering bedöma huruvida och 
vilka gräsrotsfinansieringstjänster som 
erbjuds som är lämpliga för presumtiva 
investerare.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska bedöma 
huruvida och vilka 
gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds 
som är lämpliga för presumtiva investerare.

Or. en

Ändringsförslag 286
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Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska innan de 
ger presumtiva investerare fullständigt 
tillträde till sina erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering bedöma huruvida och 
vilka gräsrotsfinansieringstjänster som 
erbjuds som är lämpliga för presumtiva 
investerare.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska, innan de 
ger presumtiva investerare fullständigt 
tillträde till sina erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering och möjlighet att 
investera i dessa, bedöma huruvida och 
vilka gräsrotsfinansieringstjänster som 
erbjuds som är lämpliga för presumtiva 
investerare.

Or. fr

Motivering

Om den presumtiva investeraren inte lämnar tillräcklig information för att kunna slutföra 
transparens- och kunskapstestet, bör denne inte tillåtas att investera i ett erbjudande om 
gräsrotsfinansiering.

Ändringsförslag 287
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillgången till uppgifter om 
erbjudanden om gräsrotsfinansiering ska 
reserveras för presumtiva investerare som 
har tillhandahållit sina personuppgifter, 
läst på om de risker som är förenade med 
gräsrotsfinansiering och uttryckligen 
accepterat dem.

Or. fr

Motivering

Presumtiva investerare bör, innan de kan få tillgång till plattformens erbjudanden om 
gräsrotsfinansiering, ha accepterat riskerna i samband med gräsrotsfinansiering, såsom 
investeringsförluster och likviditetsbrist hos de mottagna värdepappren.
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Ändringsförslag 288
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av bedömningen 
i punkt 1 ska leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster begära 
information om den presumtiva 
investerarens grundläggande kunskaper
och förståelse av begreppet risk vid 
investeringar i allmänhet och i den typ av 
investeringar som erbjuds på 
gräsrotsfinansieringsplattformen, 
inbegripet information om följande:

2. Vid tillämpningen av bedömningen 
i punkt 1a ska leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster begära 
information om den presumtiva 
investerarens kunskaper, erfarenheter, 
investeringsmål, ekonomiska situation
och förståelse av begreppet risk vid 
investeringar i allmänhet och i den typ av 
investeringar som erbjuds på 
gräsrotsfinansieringsplattformen, 
inbegripet information om följande:

Or. fr

Motivering

Det inledande transparens- och kunskapstest som görs av de presumtiva investerarna bör 
stärkas för att bättre säkerställa investerarnas informerade samtycke i fråga om de risker som 
föreligger. Testet bör inte bara omfatta de presumtiva investerarnas kunskaper och 
erfarenheter utan även deras ekonomiska situation och investeringsmål.

Ändringsförslag 289
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Relevanta kunskaper och 
yrkesmässiga erfarenheter i samband med 
investeringar genom gräsrotsfinansiering.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 290
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Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om presumtiva investerare inte 
tillhandahåller den information som krävs 
enligt punkt 1, eller om leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av 
den information som erhållits enligt punkt 
1 anser att de presumtiva investerarna har 
otillräckliga kunskaper, ska leverantörerna 
av gräsrotsfinansieringstjänster informera 
dessa presumtiva investerare om att de 
tjänster som erbjuds på deras plattform kan 
vara olämpliga för dem, och ge dem en 
riskvarning. Informationen eller 
riskvarningen får inte hindra presumtiva 
investerare från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

4. Om leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av 
den information som erhållits enligt punkt 
1 anser att de presumtiva investerarna har 
otillräckliga kunskaper eller att tjänsterna 
inte är lämpliga för dem, ska 
leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster informera 
dessa presumtiva investerare om att de 
tjänster som erbjuds på deras plattform kan 
vara olämpliga för dem, och ge dem en 
riskvarning. Informationen eller 
riskvarningen får inte hindra presumtiva 
investerare från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt. Denna 
varning ska tydligt ange risken för att de 
investerade pengarna helt går förlorade.

Or. en

Ändringsförslag 291
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om presumtiva investerare inte 
tillhandahåller den information som 
krävs enligt punkt 1, eller om 
leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av 
den information som erhållits enligt punkt 
1 anser att de presumtiva investerarna har 
otillräckliga kunskaper, ska leverantörerna 
av gräsrotsfinansieringstjänster informera 
dessa presumtiva investerare om att de 
tjänster som erbjuds på deras plattform kan 
vara olämpliga för dem, och ge dem en 

4. Om leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av 
den information som erhållits enligt punkt 
1 anser att erbjudandet om 
gräsrotsfinansieringstjänster är olämpligt 
för de presumtiva investerarna, ska 
leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster informera 
dessa presumtiva investerare om att de 
tjänster som erbjuds på deras plattform kan 
vara olämpliga för dem, och ge dem en 
riskvarning. Informationen eller 
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riskvarning. Informationen eller 
riskvarningen får inte hindra presumtiva 
investerare från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

riskvarningen får inte hindra presumtiva 
investerare från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Or. fr

Motivering

Presumtiva investerare bör åläggas att göra kunskapstestet innan de investerar i 
gräsrotsfinansiering. Efter att plattformen informerat investeraren om resultatet, får 
investeraren, oberoende av om resultatet varit negativt eller positivt, investera i projektet. 
Investeraren bör under alla omständigheter slutföra kunskapstestet.

Ändringsförslag 292
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om presumtiva investerare inte 
tillhandahåller den information som krävs 
enligt punkt 1, eller om leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av 
den information som erhållits enligt punkt 
1 anser att de presumtiva investerarna har 
otillräckliga kunskaper, ska leverantörerna 
av gräsrotsfinansieringstjänster informera 
dessa presumtiva investerare om att de 
tjänster som erbjuds på deras plattform kan 
vara olämpliga för dem, och ge dem en 
riskvarning. Informationen eller 
riskvarningen får inte hindra presumtiva 
investerare från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

4. Om presumtiva investerare inte 
tillhandahåller den information som krävs 
enligt punkt 1, eller om leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av 
den information som erhållits enligt punkt 
1 anser att de presumtiva investerarna har 
otillräckliga kunskaper, ska leverantörerna 
av gräsrotsfinansieringstjänster informera 
dessa presumtiva investerare om att de 
tjänster som erbjuds på deras plattform är
olämpliga för dem, och uttryckligen hindra 
dem från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 293
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om presumtiva investerare inte 
tillhandahåller den information som krävs 
enligt punkt 1, eller om leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av 
den information som erhållits enligt punkt 
1 anser att de presumtiva investerarna har 
otillräckliga kunskaper, ska leverantörerna 
av gräsrotsfinansieringstjänster informera 
dessa presumtiva investerare om att de 
tjänster som erbjuds på deras plattform kan 
vara olämpliga för dem, och ge dem en 
riskvarning. Informationen eller 
riskvarningen får inte hindra presumtiva 
investerare från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

4. Om presumtiva investerare inte 
tillhandahåller den information som krävs 
enligt punkt 1, eller om leverantörerna av 
gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av 
den information som erhållits enligt punkt 
1 anser att de presumtiva investerarna har 
otillräckliga kunskaper, ska leverantörerna 
av gräsrotsfinansieringstjänster informera 
dessa presumtiva investerare om att de 
tjänster som erbjuds på deras plattform är
olämpliga för dem, och hindra dem från att 
investera i gräsrotsfinansieringsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 294
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska alltid 
erbjuda presumtiva investerare och 
investerare möjligheten att simulera sin 
förmåga att bära förluster, beräknat som 
10 % av deras nettoförmögenhet, baserat 
på följande information:

Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska alltid 
erbjuda presumtiva investerare och 
investerare möjligheten att simulera sin 
förmåga att bära förluster, beräknat som 
3 % av deras nettoförmögenhet, baserat på 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 295
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett resultatet av simuleringen får
presumtiva investerare och investerare 
inte hindras från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Investerare och presumtiva investerare 
ska hindras från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt om 
resultaten av simuleringen visar att den
presumtiva investeraren inte har 
tillräckliga ekonomiska resurser för att 
bära förlusterna.

Or. en

Ändringsförslag 296
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett resultatet av simuleringen får
presumtiva investerare och investerare inte 
hindras från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Presumtiva investerare och investerare 
ska hindras från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt om 
resultaten av simuleringen visar att den
presumtiva investeraren inte har 
tillräckliga ekonomiska resurser för att 
bära förlusterna. Under alla 
omständigheter ska investerare hindras 
från att investera mer än 3 000 EUR per 
erbjudande om gräsrotsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 297
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett resultatet av simuleringen får 
presumtiva investerare och investerare inte 
hindras från att investera i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

På basis av resultatet av simuleringen får 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster hindra 
presumtiva investerare och investerare från 
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att investera i gräsrotsfinansieringsprojekt. 
Investerarna ska dock fortfarande vara 
ansvariga för den fulla risken för att en 
investering görs.

Or. en

Ändringsförslag 298
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investerare får inte investera mer än 
4 000 EUR per 
gräsrotsfinansieringsprojekt och 
12 000 EUR årligen per plattform för 
gräsrotsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 299
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får i enlighet med 
artikel 37 anta delegerade akter för att 
specificera arrangemang som är 
nödvändiga för att

6. Kommissionen måste, senast sex 
månader efter ikraftträdandet av denna 
förordning, i enlighet med artikel 37 anta 
delegerade akter för att specificera 
arrangemang som är nödvändiga för att

Or. fr

Ändringsförslag 300
Ashley Fox

Förslag till förordning
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Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska förse 
investerare med faktablad med viktig 
investerarinformation, utformade av 
projektägaren för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Faktabladet med 
viktig investeringsinformation ska vara 
avfattat på minst ett av den berörda 
medlemsstatens officiella språk eller på ett 
språk som allmänt används i 
internationella finanskretsar.

1. Ett faktablad med viktig 
investerarinformation, utformade av 
projektägaren för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Faktabladet med 
viktig investeringsinformation ska vara 
avfattat på minst ett av den berörda 
medlemsstatens officiella språk eller på 
engelska.

Or. en

Ändringsförslag 301
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska förse 
investerare med faktablad med viktig 
investerarinformation, utformade av 
projektägaren för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Faktabladet med 
viktig investeringsinformation ska vara 
avfattat på minst ett av den berörda 
medlemsstatens officiella språk eller på ett 
språk som allmänt används i 
internationella finanskretsar.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska förse 
investerare med faktablad med viktig 
investerarinformation, utformade av 
projektägaren för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Faktabladet med 
viktig investeringsinformation ska vara 
avfattat på minst ett av den berörda 
medlemsstatens officiella språk och på 
engelska.

Or. en

Ändringsförslag 302
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska förse 
investerare med faktablad med viktig 
investerarinformation, utformade av 
projektägaren för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Faktabladet med 
viktig investeringsinformation ska vara 
avfattat på minst ett av den berörda 
medlemsstatens officiella språk eller på ett 
språk som allmänt används i 
internationella finanskretsar.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska förse 
investerare med faktablad med viktig 
investerarinformation, utformade av 
projektägaren för varje erbjudande om 
gräsrotsfinansiering. Faktabladet med 
viktig investeringsinformation ska vara 
avfattat på minst ett av den berörda 
medlemsstatens officiella språk eller på ett 
gemensamt språk som används i 
internationella finanskretsar.

Or. fr

Ändringsförslag 303
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
erbjuder de tjänster som avses i led i) i 
artikel 3.1 a i denna förordning ska förse 
investerare med följande:

Or. en

Ändringsförslag 304
Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta är ingen sparprodukt och du bör inte 
investera mer än 10 % av din 
nettoförmögenhet i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Detta är ingen sparprodukt och vi råder dig 
att inte investera mer än 10 % av din 
nettoförmögenhet i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.
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Or. en

Ändringsförslag 305
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta är ingen sparprodukt och du bör inte 
investera mer än 10 % av din 
nettoförmögenhet i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Detta är ingen sparprodukt och du bör inte 
investera mer än 3 % av din 
nettoförmögenhet i 
gräsrotsfinansieringsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 306
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Du kanske inte kommer att kunna sälja 
investeringsinstrumentet när du vill.

Du kanske inte kommer att kunna sälja 
investeringsinstrumentet när du vill. Om 
du kan sälja, kan du åsamkas förluster.

Or. en

Ändringsförslag 307
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det krav som anges i led a i punkt 
2 ska inte tillämpas på leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
erbjuder sådana tjänster som avses i led 
ii) i artikel 3.1 a i denna förordning. 
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Sådana leverantörer ska i stället utarbeta 
ett faktablad med viktig 
investeringsinformation om plattformen 
och som ska innehålla detaljerad 
information om plattformen, dess system 
och kontroller för riskhanteringen och 
finansieringsmodellen för erbjudandet om 
gräsrotsfinansiering, samt dess tidigare 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 308
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att säkerställa enkelhet och 
jämförbarhet är företagen när de har 
tillgängliga ekonomiska rapporter 
skyldiga att tillhandahålla ekonomiska 
nyckeltal för lönsamhet, effektivitet och 
likviditet, beräknade med hjälp av 
metoder som är erkända på marknaden. 
Plattformarna ska informera investerare 
och presumtiva investerare om dessa 
nyckeltal i ett format som möjliggör enkla 
jämförelser mellan företag. Plattformarna 
ska ange online med ett meddelande att de 
har kontrollerat beräkningen av 
nyckeltalen. Nyckeltalen ska justeras på 
halvårsbasis och plattformarna ska se till 
att de tillhandahåller förenklade 
tidsseriediagram som visar företagets 
finansiella dynamik. Plattformen kan ge 
en vägledande, icke marknadsbindande, 
uppskattning av värderingen av det 
företag som begär eller har mottagit 
finansiering.

Or. en
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Ändringsförslag 309
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört 
och tillämpa lämpliga förfaranden för att 
verifiera fullständigheten och tydligheten i 
uppgifterna i faktabladet med viktig 
investerarinformation.

5. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört 
och tillämpa lämpliga förfaranden för att 
verifiera fullständigheten, korrektheten
och tydligheten i uppgifterna i faktabladet 
med viktig investerarinformation.

Or. en

Ändringsförslag 310
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört 
och tillämpa lämpliga förfaranden för att 
verifiera fullständigheten och tydligheten i 
uppgifterna i faktabladet med viktig 
investerarinformation.

5. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört 
och tillämpa lämpliga förfaranden för att 
verifiera korrektheten, fullständigheten 
och tydligheten i uppgifterna i faktabladet 
med viktig investerarinformation.

Or. en

Ändringsförslag 311
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster upptäcker ett 
väsentligt utelämnande, ett väsentligt 
misstag eller en väsentlig oriktighet i 

6. Om en leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster upptäcker ett 
väsentligt utelämnande, ett väsentligt 
misstag eller en väsentlig oriktighet i 
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faktabladet med viktig 
investerarinformation ska projektägaren 
komplettera eller ändra informationen. Om 
det inte är möjligt att göra denna 
komplettering eller ändring ska 
leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster inte 
tillhandahålla erbjudandet om 
gräsrotsfinansiering eller avbryta det 
befintliga erbjudandet till dess att 
faktabladet med viktig 
investeringsinformation uppfyller kraven i 
denna artikel.

faktabladet med viktig 
investerarinformation ska projektägaren 
komplettera eller ändra informationen. Om 
denna komplettering eller ändring inte har 
gjorts ska leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster inte 
tillhandahålla erbjudandet om 
gräsrotsfinansiering eller avbryta det 
befintliga erbjudandet till dess att 
faktabladet med viktig 
investeringsinformation uppfyller kraven i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 312
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma får vid utarbetandet av förslag till 
standarder göra skillnad mellan de 
tjänster som avses i artikel 3.1 a i) och 
artikel 3.1 a ii).

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den [XXX].

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första punkten i enlighet med 
det förfarande som anges i artiklarna 10–
14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 313
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som gör det 
möjligt för investerare att kommunicera 
direkt med varandra för att köpa och sälja 
låneavtal eller överlåtbara värdepapper 
som ursprungligen har gräsrotsfinansierats 
på deras plattformar, ska upplysa sina 
kunder om att de inte tillhandahåller ett 
handelssystem och att köp- och 
försäljningsverksamhet på deras 
plattformar sker på grundval av kundens 
egen bedömning och eget ansvar.

1. Leverantörer av 
investeringsbaserade 
gräsrotsfinansieringstjänster som gör det 
möjligt för investerare att kommunicera 
direkt med varandra för att köpa och sälja 
överlåtbara värdepapper eller tokens som 
ursprungligen har gräsrotsfinansierats på 
deras plattformar, ska upplysa sina kunder 
om att de inte tillhandahåller ett 
handelssystem och att köp- och 
försäljningsverksamhet på deras 
plattformar sker på grundval av kundens 
egen bedömning och eget ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 314
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av lånebaserade 
gräsrotsfinansieringstjänster kan hjälpa 
sina investerare att sälja och köpa 
låneavtal enligt bindande och icke-
diskretionära regler, förutsatt att de är 
icke-diskriminerande och meddelas på ett 
transparent sätt. Kommissionen får i 
enlighet med artikel 37 i denna 
förordning anta delegerade akter som 
specificerar kraven.

Or. en

Ändringsförslag 315
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som anger ett 
referenspris för den köp- och 
försäljningsverksamhet som avses i punkt 1 
ska upplysa sina kunder om att det 
föreslagna referenspriset inte är bindande 
och motivera det föreslagna referenspriset.

2. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som uppger
ett referenspris för den köp- och 
försäljningsverksamhet som avses i punkt 1 
ska upplysa sina kunder om huruvida
referenspriset är bindande eller ej och 
motivera hur referenspriset har beräknats.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster att kunna konsolidera 
priserna (dvs. att värdepapper eller lån endast kan erhållas till referenspriset).

Ändringsförslag 316
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a

Offentligt register över projektägare 

Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska upprätta 
ett register över projektägare som 
registrerats på deras plattform. Registret 
ska vara tillgängligt för allmänheten på 
deras webbplats och uppdateras 
regelbundet. Registret ska ange namn, 
födelsemånad och födelseår samt 
projektägarens bosättningsland och 
nationalitet och det slutliga beloppet för 
den finansiering som samlats in för varje 
projekt, i enlighet med 
dataskyddsreglerna.

Or. en

Ändringsförslag 317
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Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska säkerställa 
att all marknadsföringskommunikation till 
investerare är tydligt identifierbar som 
sådan.

1. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska säkerställa 
att all deras 
marknadsföringskommunikation till 
investerare är tydligt identifierbar som 
sådan.

Or. en

Ändringsförslag 318
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ingen 
marknadsföringskommunikation ska 
omfatta marknadsföring av enskilda 
planerade eller pågående 
gräsrotsfinansieringsprojekt eller 
erbjudanden om gräsrotsfinansiering. 
Marknadsföringskommunikation får 
endast ange var och på vilket språk 
kunder kan få information om enskilda 
projekt och erbjudanden.

utgår

Or. en

Motivering

I den mån marknadsföringskommunikationen är transparent och inte vilseledande är detta en 
onödig begränsning av utvecklingen av marknadsföringsstrategier och förmågan att locka till 
sig investerare.

Ändringsförslag 319
Anne Sander
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ingen 
marknadsföringskommunikation ska 
omfatta marknadsföring av enskilda 
planerade eller pågående 
gräsrotsfinansieringsprojekt eller 
erbjudanden om gräsrotsfinansiering. 
Marknadsföringskommunikation får 
endast ange var och på vilket språk 
kunder kan få information om enskilda 
projekt och erbjudanden.

2. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster får rikta 
marknadsföringskommunikation till 
investerare som är registrerade på 
plattformen för gräsrotsfinansiering. 
Denna marknadsföringskommunikation 
ska ske på ett objektivt sätt som uppfyller 
de fastställda kriterierna och bör inte på 
ett oproportionerligt sätt avse planerade 
eller pågående 
gräsrotsfinansieringsprojekt eller 
gräsrotsfinansieringserbjudanden.

Or. fr

Motivering

Marknadsföringen av projekt måste utformas på ett sådant sätt att all diskriminering undviks. 
Så länge kommunikationen görs på ett objektivt sätt bör den dock tillåtas.

Ändringsförslag 320
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ingen 
marknadsföringskommunikation ska 
omfatta marknadsföring av enskilda 
planerade eller pågående 
gräsrotsfinansieringsprojekt eller 
erbjudanden om gräsrotsfinansiering. 
Marknadsföringskommunikation får 
endast ange var och på vilket språk 
kunder kan få information om enskilda 
projekt och erbjudanden.

2. Ingen 
marknadsföringskommunikation från 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska på ett 
oproportionerligt sätt rikta sig till enskilda 
planerade eller pågående 
gräsrotsfinansieringsprojekt eller 
erbjudanden om gräsrotsfinansiering.

Or. en
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Ändringsförslag 321
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska i sin 
marknadskommunikation använda ett eller 
flera av de officiella språken i den 
medlemsstat där leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster bedriver sin 
verksamhet eller ett språk som allmänt 
används i internationella finanskretsar.

3. Leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster ska i sin 
marknadskommunikation använda ett eller 
flera av de officiella språken i den 
medlemsstat där leverantören av 
gräsrotsfinansieringstjänster bedriver sin 
verksamhet och engelska.

Or. en

Ändringsförslag 322
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De nationella behöriga 
myndigheterna får inte kräva 
förhandsanmälan och 
förhandsgodkännande av 
marknadsföringskommunikation.

4. De nationella behöriga 
myndigheterna och Esma får inte kräva 
förhandsanmälan och 
förhandsgodkännande av 
marknadsföringskommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 323
Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma får utfärda riktlinjer eller 
rekommendationer till nationella behöriga 
myndigheter som anger bästa praxis för 

6. Esma ska utfärda riktlinjer eller 
rekommendationer till nationella behöriga 
myndigheter som anger bästa praxis för 
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marknadsföringskommunikation och för 
kontroll av 
marknadsföringskommunikation från 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

marknadsföringskommunikation och för 
kontroll av 
marknadsföringskommunikation från 
leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 324
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den tystnadsplikt som avses i artikel 76 i 
direktiv 2014/65/EU ska gälla Esma och 
alla personer som arbetar eller har arbetat 
för Esma eller för alla personer till vilka 
Esma har delegerat uppgifter, inbegripet av 
Esma anlitade revisorer och sakkunniga.

Den tystnadsplikt som avses i artikel 76 i 
direktiv 2014/65/EU ska gälla Esma och 
nationella behöriga myndigheter och alla 
personer som arbetar eller har arbetat för 
Esma eller nationella behöriga 
myndigheter och för alla personer till vilka 
Esma har delegerat uppgifter, inbegripet av 
Esma anlitade revisorer och sakkunniga.

Or. en

Ändringsförslag 325
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporten ska innehålla en 
bedömning av

2. Rapporten ska offentliggöras och 
innehålla en bedömning av

Or. en

Ändringsförslag 326
Marco Valli
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hur väl marknaden för leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster i unionen 
fungerar, inbegripet marknadsutveckling 
och trender, med beaktande av den 
tillsynserfarenhet som Esma förvärvat, 
antalet leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
auktoriserats av Esma och deras 
marknadsandel, och i synnerhet en 
utredning av om det finns behov av 
justeringar av de definitioner som anges i 
denna förordning och om det 
tillämpningsområde för tjänster som denna 
förordning omfattar fortfarande är lämpligt,

(a) hur väl marknaden för leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster i unionen 
fungerar, inbegripet marknadsutveckling 
och trender, med beaktande av nationella 
behöriga myndigheters tillsynserfarenhet
och tillsynspraxis, och i synnerhet en 
utredning av om det finns behov av 
justeringar av de definitioner som anges i 
denna förordning och om det 
tillämpningsområde för tjänster som denna 
förordning omfattar fortfarande är lämpligt,

Or. en

Ändringsförslag 327
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hur väl marknaden för leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster i unionen 
fungerar, inbegripet marknadsutveckling 
och trender, med beaktande av den 
tillsynserfarenhet som Esma förvärvat, 
antalet leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
auktoriserats av Esma och deras 
marknadsandel, och i synnerhet en 
utredning av om det finns behov av 
justeringar av de definitioner som anges i 
denna förordning och om det 
tillämpningsområde för tjänster som denna 
förordning omfattar fortfarande är lämpligt,

(a) hur väl marknaden för leverantörer 
av gräsrotsfinansieringstjänster i unionen 
fungerar, inbegripet marknadsutveckling 
och trender, med beaktande av den 
tillsynserfarenhet som Esma förvärvat, 
antalet leverantörer av 
gräsrotsfinansieringstjänster som 
auktoriserats av Esma och deras 
marknadsandel, och i synnerhet en 
utredning av om det finns behov av 
justeringar av de definitioner och 
tröskelvärden som anges i denna 
förordning och om det tillämpningsområde 
för tjänster som denna förordning omfattar 
fortfarande är lämpligt,

Or. en
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Ändringsförslag 328
Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) möjligheten att skapa incitament 
för att uppmuntra finansiering av 
hållbara projekt med positiv social och 
miljömässig avkastning och småföretag 
på området innovation, forskning och 
utveckling, inbegripet genom att inrätta 
särskilda program som gör det möjligt för 
dessa projekt att ta emot EIB-finansiering 
och andra EU-medel,

Or. en

Ändringsförslag 329
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den potentiella risken för 
snedvridning av konkurrensen och 
regelarbitrage i samband med 
tillämpningen i medlemsstaterna av två 
parallella system.

Or. fr

Motivering

Ett andra system leder till problem i de medlemsstater där det redan finns ett nationellt 
system, eftersom två parallella system skulle kunna leda till regelarbitrage.

Ändringsförslag 330
Marco Valli
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförandet av den tekniska 
utvecklingen inom sektorn för 
gräsrotsfinansiering, inbegripet 
tillämpningen av de nya innovativa 
affärsmodellerna och teknikerna,

(c) genomförandet av den tekniska 
utvecklingen inom sektorn för 
gräsrotsfinansiering, inbegripet 
tillämpningen av de nya innovativa 
affärsmodellerna och blockkedjeteknik för 
att öka transparensen, säkerheten och 
spårbarheten för data om 
gräsrotsfinansieringsprojekt och 
erbjudanden som förmedlas via 
gräsrotsfinansieringsplattformar, för att 
på ett effektivare sätt förebygga bedrägeri 
och ekonomisk brottslighet och för att 
minimera riskerna för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 331
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförandet av den tekniska 
utvecklingen inom sektorn för 
gräsrotsfinansiering, inbegripet 
tillämpningen av de nya innovativa 
affärsmodellerna och teknikerna,

(c) genomförandet av den tekniska 
utvecklingen inom sektorn för 
gräsrotsfinansiering, inbegripet 
tillämpningen av andra metoder för 
finansiering än bankfinansiering 
(inbegripet ICO:er), innovativa 
affärsmodeller och tekniker,

Or. en

Ändringsförslag 332
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) samarbetet mellan Esma och de 
nationella behöriga myndigheterna och 
Esma lämplighet som tillsynsmyndighet 
för denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 333
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 38a (ny)
Förordning (EU) 2017/1129
Artikel 1 – punkt 4 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a

Ändringar av förordning (EU) 2017/1129

I artikel 1.4 i förordning (EU) nr 
2017/1129 ska följande led läggas till:

(ka) Ett erbjudande om 
gräsrotsfinansiering av en europeisk 
leverantör av 
gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet 
med artikel 3.1 c i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) XXX / XXX, 
såvida det inte överstiger det tröskelvärde 
som fastställs i artikel 2.2 d i förordning 
(EU) XXX / XXX.”

Or. fr

Motivering

Denna ändring syftar till att ändra prospektförordningen för att göra det möjligt att höja 
tröskelvärdet till 8 miljoner euro och säkerställa att de nationella tröskelvärden som tillåts 
enligt prospektförordningen inte leder till motstridigheter med förordningen om 
gräsrotsfinansiering.

Ändringsförslag 334
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Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Bilaga II – Del A – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Länk till projektägarens senaste 
årsredovisning, om sådan finns.

(c) Viktiga siffror och nyckeltal för de 
senaste tre åren avseende projektägaren.

Or. fr

Motivering

De små och medelstora företagen är därmed inte skyldiga att offentliggöra sina räkenskaper i 
många medlemsstater. Detta dokument betraktas därför inte som en offentlig handling.
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