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Pozmeňujúci návrh  137 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Názov 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh 

NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY 

o európskych poskytovateľoch služieb 

kolektívneho financovania (ECSP) pre 

podnikanie 

(Text s významom pre EHP) 

Návrh 

NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY 

o európskych poskytovateľoch služieb 

financovania platforiem pre podnikanie 

(Text s významom pre EHP) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Kolektívne financovanie sa čoraz 

viac etabluje ako forma alternatívneho 

financovania pre malé a stredné podniky 

(MSP) v ranom štádiu rastu spoločnosti, 

ktoré sa spravidla spoliehajú na malé 

investície. Kolektívne financovanie 

predstavuje nový typ sprostredkovania, pri 

ktorom poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania komunikuje so svojimi 

klientmi prostredníctvom digitálnej 

platformy bez toho, aby podstupoval 

vlastné riziko s cieľom spárovať 

potenciálnych investorov s podnikmi, ktoré 

hľadajú financovanie, bez ohľadu na to, či 

financovanie vedie k dohode o úvere, 

majetkovému podielu alebo inému podielu 

založenému na prevoditeľných cenných 

papieroch. Je preto vhodné zahrnúť do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 

kolektívne požičiavanie aj kolektívne 

(1) Kolektívne požičiavanie 

a investície poskytované cez 

sprostredkovanie online platforiem sú 

čoraz viac etablované formy alternatívneho 

financovania pre malé a stredné podniky 

(MSP) v ranom štádiu rastu spoločnosti, 

ktoré sa spravidla spoliehajú na malé 

investície. Online platformy kolektívneho 

získavania financovania prostredníctvom 

úverov a kapitálu predstavujú nové typy 
sprostredkovania, pri ktorom poskytovateľ 

služieb kolektívneho financovania 

komunikuje so svojimi klientmi 

prostredníctvom digitálnej platformy bez 

toho, aby podstupoval vlastné riziko s 

cieľom spárovať potenciálnych investorov 

s podnikmi, ktoré hľadajú financovanie, 

bez ohľadu na to, či financovanie vedie k 

dohode o úvere, majetkovému podielu 

alebo inému podielu založenému na 
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investovanie, keďže ide o porovnateľné 

alternatívy podnikateľského 

financovania. 

prevoditeľných cenných papieroch. Rozsah 

pôsobnosti tohto nariadenia sa preto 

vzťahuje na kolektívne požičiavanie aj 

kolektívne kapitálové financovanie pre 

podniky. Nevzťahuje sa však na kampane 

kapitálového financovania, ktoré sú 

založené výlučne na daroch a 

nefinančných odmenách. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Kolektívne financovanie sa čoraz 

viac etabluje ako forma alternatívneho 

financovania pre malé a stredné podniky 

(MSP) v ranom štádiu rastu spoločnosti, 

ktoré sa spravidla spoliehajú na malé 

investície. Kolektívne financovanie 

predstavuje nový typ sprostredkovania, pri 

ktorom poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania komunikuje so svojimi 

klientmi prostredníctvom digitálnej 

platformy bez toho, aby podstupoval 

vlastné riziko s cieľom spárovať 

potenciálnych investorov s podnikmi, ktoré 

hľadajú financovanie, bez ohľadu na to, či 

financovanie vedie k dohode o úvere, 

majetkovému podielu alebo inému podielu 

založenému na prevoditeľných cenných 

papieroch. Je preto vhodné zahrnúť do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 

kolektívne požičiavanie aj kolektívne 

investovanie, keďže ide o porovnateľné 

alternatívy podnikateľského financovania. 

(1) Kolektívne financovanie je formou 

alternatívneho podnikateľského 

financovania pre startupy, ako aj malé a 

stredné podniky (MSP) v ranom štádiu 

rastu spoločnosti. Kolektívne financovanie 

predstavuje čoraz významnejší typ 

sprostredkovania, ako aj novej triedy aktív, 

pri ktorom poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania komunikuje so 

svojimi klientmi prostredníctvom digitálnej 

platformy bez toho, aby podstupoval 

vlastné riziko s cieľom spárovať 

potenciálnych investorov s podnikmi, ktoré 

hľadajú financovanie, bez ohľadu na to, či 

financovanie vedie k dohode o úvere, 

majetkovému podielu alebo inému podielu 

založenému na prevoditeľných cenných 

papieroch. Je preto vhodné zahrnúť do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 

kolektívne požičiavanie aj kolektívne 

investovanie, keďže ide o porovnateľné 

alternatívy podnikateľského financovania. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  140 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Pre malé a vznikajúce spoločnosti 

je náročné získať financovanie, najmä keď 

prechádzajú zo startupovej fázy do fázy 

expanzie. Kolektívne financovanie môže 

prispieť k poskytovaniu prístupu k 

financovaniu pre takéto spoločnosti a tým 

k dobudovaniu únie kapitálových trhov. 

Nedostatočný prístup k financovaniu pre 

takéto spoločnosti predstavuje problém 

dokonca aj v členských štátoch, kde 

prístup k bankovému financovaniu zostal 

stabilný počas celej finančnej krízy. 

Kolektívne financovanie vzniklo ako 

etablovaná prax financovania projektu 

alebo podniku, zvyčajne zo strany veľkého 

počtu ľudí alebo organizácií 

prostredníctvom online platforiem, na 

ktorých občania, organizácie a podniky 

vrátane startupov získavajú relatívne malé 

peňažné sumy. 

(2) Pre malé a vznikajúce spoločnosti 

je náročné získať financovanie, najmä keď 

prechádzajú zo startupovej fázy do fázy 

expanzie, najmä v inovatívnych 

technologických sektoroch. Kolektívne 

financovanie môže prispieť k poskytovaniu 

prístupu k financovaniu pre takéto 

spoločnosti a tým k dobudovaniu únie 

kapitálových trhov. Nedostatočný prístup k 

podnikateľskému financovaniu pre takéto 

spoločnosti predstavuje problém aj v 

členských štátoch so slabým odvetvím 

súkromného a rizikového kapitálu. 

Predstavuje tiež problém v prípadoch, keď 

tradičné inštitúcie finančného 

sprostredkovania, napríklad banky, 

fungujú efektívne. Kolektívne 

financovanie vzniklo ako etablovaná prax 

financovania projektu alebo podniku, 

zvyčajne zo strany veľkého počtu ľudí 

alebo organizácií prostredníctvom online 

platforiem, na ktorých občania, organizácie 

a podniky vrátane startupov získavajú 

relatívne malé peňažné sumy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Pre malé a vznikajúce spoločnosti 

je náročné získať financovanie, najmä keď 

prechádzajú zo startupovej fázy do fázy 

(2) Pre malé a vznikajúce spoločnosti 

je náročné získať financovanie, najmä keď 

prechádzajú zo startupovej fázy do fázy 
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expanzie. Kolektívne financovanie môže 

prispieť k poskytovaniu prístupu k 

financovaniu pre takéto spoločnosti a tým 

k dobudovaniu únie kapitálových trhov. 

Nedostatočný prístup k financovaniu pre 

takéto spoločnosti predstavuje problém 

dokonca aj v členských štátoch, kde prístup 

k bankovému financovaniu zostal stabilný 

počas celej finančnej krízy. Kolektívne 

financovanie vzniklo ako etablovaná prax 

financovania projektu alebo podniku, 

zvyčajne zo strany veľkého počtu ľudí 

alebo organizácií prostredníctvom online 

platforiem, na ktorých občania, organizácie 

a podniky vrátane startupov získavajú 

relatívne malé peňažné sumy. 

expanzie. Kolektívne financovanie môže 

prispieť k poskytovaniu prístupu k 

financovaniu pre takéto spoločnosti a tým 

k dobudovaniu únie kapitálových trhov. 

Nedostatočný prístup k financovaniu pre 

takéto spoločnosti predstavuje problém 

dokonca aj v členských štátoch, kde prístup 

k bankovému financovaniu zostal stabilný 

počas celej finančnej krízy. Kolektívne 

financovanie vzniklo ako etablovaná prax 

financovania projektu alebo podniku, 

zvyčajne zo strany veľkého počtu ľudí 

alebo organizácií prostredníctvom online 

platforiem, na ktorých občania, organizácie 

a podniky vrátane startupov získavajú 

relatívne malé peňažné sumy. Komisia by 

mohla v rámci únie kapitálových trhov a 

rozvoja alternatívneho financovania 

posúdiť potrebu navrhnúť samostatný 

európsky legislatívny rámec pre prvotné 

ponuky kryptomeny pri zohľadnení vývoja 

tohto postupu v členských štátoch, ale aj 

na medzinárodnej úrovni. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Poskytovanie služieb kolektívneho 

financovania sa vo všeobecnosti opiera o 

tri typy účastníkov: o vlastníka projektu, 

ktorý navrhuje projekt, ktorý sa má 

financovať, o investorov, ktorí financujú 

navrhovaný projekt, a to spravidla 

obmedzenými investíciami, a o 

sprostredkovateľskú organizáciu vo forme 

poskytovateľa služieb, ktorý spája 

vlastníkov projektov a investorov 

prostredníctvom online platformy. 

(3) Poskytovanie služieb kolektívneho 

financovania sa vo všeobecnosti opiera o 

tri typy účastníkov: o podnikateľa, ktorý 

navrhuje projekt, ktorý sa má financovať, o 

investorov, ktorí financujú navrhovaný 

projekt, a o sprostredkovateľskú 

organizáciu vo forme poskytovateľa 

služieb, ktorý spája podnikateľov a 

investorov alebo veriteľov 

prostredníctvom online platformy. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Poskytovanie služieb kolektívneho 

financovania sa vo všeobecnosti opiera o 

tri typy účastníkov: o vlastníka projektu, 

ktorý navrhuje projekt, ktorý sa má 

financovať, o investorov, ktorí financujú 

navrhovaný projekt, a to spravidla 

obmedzenými investíciami, a o 

sprostredkovateľskú organizáciu vo forme 

poskytovateľa služieb, ktorý spája 

vlastníkov projektov a investorov 

prostredníctvom online platformy. 

(3) Poskytovanie služieb kolektívneho 

financovania sa vo všeobecnosti opiera o 

tri typy účastníkov: o vlastníka projektu, 

ktorý navrhuje projekt, ktorý sa má 

financovať, o investorov, ktorí financujú 

navrhovaný projekt, a to spravidla 

obmedzenými investíciami alebo úvermi, a 

o sprostredkovateľskú organizáciu vo 

forme poskytovateľa služieb, ktorý spája 

vlastníkov projektov a investorov 

prostredníctvom online platformy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Okrem poskytnutia alternatívneho 

zdroja financovania vrátane rizikového 

kapitálu môže kolektívne financovanie 

ponúknuť spoločnostiam ďalšie výhody. 

Vlastníkovi projektu môže poskytnúť 

potvrdenie koncepcie a nápadu, umožniť 

prístup k veľkému počtu ľudí, ktorí 

podnikateľovi poskytnú náhľad a 

informácie, a môže byť marketingovým 

nástrojom, ak je kampaň kolektívneho 

financovania úspešná. 

(4) Okrem poskytnutia alternatívneho 

zdroja financovania vrátane rizikového 

kapitálu môže kolektívne financovanie 

ponúknuť spoločnostiam ďalšie výhody. 

Podniku alebo projektu môže poskytnúť 

potvrdenie koncepcie a nápadu, umožniť 

prístup k veľkému počtu ľudí, ktorí 

podnikateľovi poskytnú náhľad a 

informácie, a môže byť marketingovým 

nástrojom, ak je kampaň kolektívneho 

financovania úspešná. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Niekoľko členských štátov už 

zaviedlo vnútroštátne individualizované 

režimy kolektívneho financovania. 

Uvedené režimy sú prispôsobené 

charakteristikám a potrebám miestnych 

trhov a investorov. V dôsledku toho sa 

existujúce vnútroštátne pravidlá odlišujú, 

pokiaľ ide o podmienky činnosti platforiem 

kolektívneho financovania, rozsah 

povolených činností a požiadaviek na 

udelenie licencie. 

(5) Niekoľko členských štátov už 

zaviedlo vnútroštátne individualizované 

režimy kolektívneho financovania. 

Uvedené režimy sú prispôsobené 

charakteristikám a potrebám miestnych 

trhov a investorov. V dôsledku toho sa 

existujúce vnútroštátne pravidlá odlišujú, 

pokiaľ ide o podmienky činnosti platforiem 

kolektívneho financovania, rozsah 

povolených činností a požiadaviek na 

udelenie licencie. Na zabezpečenie 

rovnakých podmienok a hospodárskej 

efektívnosti v rámci únie kapitálových 

trhov je preto potrebný harmonizovaný 

prístup. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Rozdiely medzi existujúcimi 

vnútroštátnymi pravidlami bránia 

cezhraničnému poskytovaniu služieb 

kolektívneho financovania, a tak majú 

priamy účinok na fungovanie vnútorného 

trhu s takýmito službami. Najmä 

skutočnosť, že právny rámec je 

fragmentovaný podľa štátnych hraníc, 

vytvára značné náklady na dodržiavanie 

(6) Rozdiely medzi existujúcimi 

vnútroštátnymi pravidlami bránia 

cezhraničnému poskytovaniu služieb 

kolektívneho financovania, a tak majú 

priamy účinok na fungovanie vnútorného 

trhu s takýmito službami. Najmä 

skutočnosť, že právny rámec je 

fragmentovaný podľa štátnych hraníc, 

vytvára značné náklady na dodržiavanie 
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predpisov pre retailových investorov, ktorí 

pri určovaní pravidiel vzťahujúcich sa na 

cezhraničné služby kolektívneho 

financovania často čelia ťažkostiam, ktoré 

nie sú úmerné veľkosti ich investície. 

Takíto investori sú preto často odradení od 

cezhraničného investovania cez platformy 

kolektívneho financovania. Z rovnakých 

dôvodov sú poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania prevádzkujúci 

takéto platformy odradení od ponúkania 

svojich služieb v inom členskom štáte, ako 

je členský štát, v ktorom sú usadení. V 

dôsledku toho zostali činnosti v oblasti 

kolektívneho financovania až doteraz do 

veľkej miery vnútroštátne na úkor trhu v 

oblasti kolektívneho financovania na 

úrovni Únie, čím sa podnikom znemožňuje 

prístup k službám kolektívneho 

financovania. 

predpisov pre retailových investorov, ktorí 

pri určovaní pravidiel vzťahujúcich sa na 

cezhraničné služby kolektívneho 

financovania často čelia ťažkostiam, ktoré 

nie sú úmerné veľkosti ich investície. 

Takíto investori sú preto často odradení od 

cezhraničného investovania cez platformy 

kolektívneho financovania. Z rovnakých 

dôvodov sú poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania prevádzkujúci 

takéto platformy odradení od ponúkania 

svojich služieb v inom členskom štáte, ako 

je členský štát, v ktorom sú usadení. V 

dôsledku toho zostali činnosti v oblasti 

kolektívneho financovania až doteraz do 

veľkej miery vnútroštátne na úkor trhu v 

oblasti kolektívneho financovania na 

úrovni Únie, čím sa podnikom znemožňuje 

prístup k službám kolektívneho 

financovania, najmä v prípadoch, keď sa 

podnik nachádza v členských štátoch, 

ktoré nemajú „prístup k väčším 

kolektívom“ z dôvodu ich pomerne menšej 

populácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V záujme podpory cezhraničných 

činností v oblasti kolektívneho 

financovania a uľahčenia uplatňovania 

slobody poskytovať a prijímať takéto 

služby na vnútornom trhu pre 

poskytovateľov kolektívneho financovania 

je preto potrebné riešiť existujúce prekážky 

riadneho fungovania vnútorného trhu so 

službami kolektívneho financovania. 

Stanovenie jednotného súboru pravidiel o 

poskytovaní služieb kolektívneho 

(7) V záujme podpory cezhraničných 

činností v oblasti kolektívneho 

financovania a uľahčenia uplatňovania 

slobody poskytovať a prijímať takéto 

služby na vnútornom trhu pre 

poskytovateľov kolektívneho financovania 

je preto potrebné riešiť existujúce prekážky 

riadneho fungovania vnútorného trhu so 

službami kolektívneho financovania. 

Stanovenie jednotného súboru 

harmonizovaných a vzájomne uznávaných 
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financovania, ktoré poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania 

poskytnú možnosť požiadať o jediné 

povolenie na výkon svojej činnosti podľa 

uvedených pravidiel v celej Únii, je 

vhodným prvým krokom na podporu 

cezhraničných činností v oblasti 

kolektívneho financovania, a tým na 

zlepšenie fungovania jednotného trhu. 

pravidiel o poskytovaní služieb 

kolektívneho financovania, ktoré 

poskytovateľom služieb kolektívneho 

financovania poskytnú možnosť požiadať o 

jediné povolenie na výkon svojej činnosti 

podľa uvedených pravidiel v celej Únii, je 

vhodným prvým krokom na podporu 

cezhraničných činností v oblasti 

kolektívneho financovania, a tým na 

zlepšenie fungovania jednotného trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V súvislosti s kolektívnym 

investovaním je prevoditeľnosť cenného 

papiera dôležitou zárukou pre investorov, 

aby mohli vystúpiť zo svojej investície, 

pretože im poskytuje právnu možnosť 

odpredať svoj podiel na kapitálových 

trhoch. Toto nariadenie preto pokrýva a 

povoľuje služby kolektívneho investovania 

len vo vzťahu k prevoditeľným cenným 

papierom. Finančné nástroje iné ako 

prevoditeľné cenné papiere by však mali 

byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia, pretože uvedené cenné 

papiere predstavujú riziká pre investorov, 

ktoré nemôžu byť náležite riadené podľa 

tohto právneho rámca. 

(11) V súvislosti s kolektívnym 

investovaním je prevoditeľnosť cenného 

papiera dôležitou zárukou pre investorov, 

aby mohli vystúpiť zo svojej investície, 

pretože im poskytuje právnu možnosť 

odpredať svoj podiel na kapitálových 

trhoch. Toto nariadenie preto pokrýva a 

povoľuje služby kolektívneho investovania 

len vo vzťahu k prevoditeľným cenným 

papierom vrátane niektorých typov 

udalostí kolektívneho financovania 

vytvárajúcich tokeny a vylučuje finančné 
nástroje, ktoré predstavujú riziká pre 

retailových investorov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 11 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a) Udalosti kolektívneho 

financovania vytvárajúce tokeny, takisto 

označované aj ako prvotné ponuky 

kryptomeny (ICO), poskytujú inovatívny 

zdroj financovania pre podniky. Tokeny 

vydávajú firmy na účely získavania peňazí 

a kupujúci získavaním tokenov nakupujú 

nároky na vlastníctvo vydávajúcej firmy 

(kapitálové tokeny) alebo nároky na 

budúci peňažný tok vydávajúcej firmy 

(vkladové tokeny). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Pokiaľ ide o prvotné ponuky 

kryptomeny (ICO), charakteristiky 

takéhoto nástroja sa značne líšia od 

kolektívneho financovania obsiahnutého 

v tomto nariadení. Prvotné ponuky 

kryptomeny zvyčajne nepoužívajú 

sprostredkovateľov, ako napríklad 

platformy kolektívneho financovania, a 

často získavajú finančné prostriedky 

presahujúce 1 000 000 EUR. Začlenením 

prvotných ponúk kryptomeny do tohto 

nariadenia by sa holisticky problémy 

spojené s prvotnými ponukami 

kryptomeny nevyriešili. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  151 
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Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11b) Prvotné ponuky kryptomeny môžu 

vytvárať značné riziká pre investorov v 

oblasti trhu, podvodov a kybernetickej 

bezpečnosti, a preto by poskytovatelia 

služieb, ktorí chcú ponúkať prvotné 

ponuky kryptomeny prostredníctvom 

svojej platformy, mali spĺňať osobitné 

dodatočné požiadavky podľa tohto 

nariadenia. Prvotné ponuky kryptomeny, 

ktoré nevyužívajú protistranu, nepatria do 

rozsahu pôsobnosti týchto požiadaviek. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Vzhľadom na riziká súvisiace s 

kolektívnymi investíciami je v záujme 

účinnej ochrany investorov vhodné 

stanoviť limit pre maximálnu protihodnotu 

pre každú ponuku kolektívneho 

financovania. Uvedený limit by mal byť 

stanovená na 1 000 000 EUR, pretože 

tento limit zodpovedá limitu stanovenému 

v nariadení Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/1129l9 pre povinné 

vypracovanie a schválenie prospektu nad 

uvedenou prahovou hodnotou. 

(12) Vzhľadom na riziká súvisiace s 

kolektívnymi investíciami je v záujme 

účinnej ochrany investorov a poskytovania 

mechanizmu trhovej disciplíny vhodné 

stanoviť limit pre maximálnu protihodnotu 

pre každú ponuku kolektívneho 

financovania. Uvedený limit by mal byť 

stanovený na 8 000 000 EUR, čo je 

maximálny limit, do ktorého môžu členské 

štáty oslobodiť verejné ponuky cenných 

papierov od povinnosti zverejniť prospekt 

v súlade s článkom 3 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2017/1129l9. Táto prahová hodnota sa 

takisto vzťahuje na prípad udalostí 

kolektívneho financovania vytvárajúcich 

tokeny (ICO). 
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_________________ _________________ 

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o 

prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo 

ich prijatí na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a o zrušení smernice 

2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 

12). 

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o 

prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo 

ich prijatí na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a o zrušení smernice 

2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 

12). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Vzhľadom na riziká súvisiace s 

kolektívnymi investíciami je v záujme 

účinnej ochrany investorov vhodné 

stanoviť limit pre maximálnu protihodnotu 

pre každú ponuku kolektívneho 

financovania. Uvedený limit by mal byť 

stanovená na 1 000 000 EUR, pretože 

tento limit zodpovedá limitu stanovenému 

v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/11299 pre povinné 

vypracovanie a schválenie prospektu nad 

uvedenou prahovou hodnotou. 

(12) Vzhľadom na riziká súvisiace s 

kolektívnymi investíciami je v záujme 

účinnej ochrany investorov vhodné 

stanoviť limit pre maximálnu protihodnotu 

pre každú ponuku kolektívneho 

financovania. Uvedený limit by mal byť 

stanovený na 8 000 000 EUR, pretože 

tento limit zodpovedá limitu stanovenému 

v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/11299 pre povinné 

vypracovanie a schválenie prospektu nad 

uvedenou prahovou hodnotou. V tomto 

nariadení sa vymedzuje obsah dokumentu 

s kľúčovými informáciami o investíciách, 

ktoré sa majú poskytnúť potenciálnym 

investorom pre každú ponuku 

kolektívneho financovania. Keďže je tento 

dokument s kľúčovými informáciami o 

investíciách navrhnutý tak, aby bol 

prispôsobený osobitostiam ponuky 

kolektívneho financovania a 

informačným požiadavkám investorov, 

mal by nahradiť prospekt požadovaný 

nariadením (EÚ) 2017/1129 v prípade 

verejnej ponuky cenných papierov. Z 

rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 
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2017/1129 je preto vhodné vylúčiť ponuky 

kolektívneho financovania v rámci tohto 

nariadenia. Nariadenie (EÚ) 2017/1129 

by sa preto malo zmeniť. 

_________________ _________________ 

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o 

prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo 

ich prijatí na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a o zrušení smernice 

2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 

12). 

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o 

prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo 

ich prijatí na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a o zrušení smernice 

2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 

12). 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje vylúčenie ponúk kolektívneho financovania vo 

výške menej ako 8 miliónov EUR z požiadaviek na prospekty. Miesto toho sa poskytne 

dokument s kľúčovými informáciami. 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Vzhľadom na riziká súvisiace s 

kolektívnymi investíciami je v záujme 

účinnej ochrany investorov vhodné 

stanoviť limit pre maximálnu protihodnotu 

pre každú ponuku kolektívneho 

financovania. Uvedený limit by mal byť 

stanovená na 1 000 000 EUR, pretože 

tento limit zodpovedá limitu stanovenému 

v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/11299 pre povinné 

vypracovanie a schválenie prospektu nad 

uvedenou prahovou hodnotou. 

(12) Vzhľadom na riziká súvisiace s 

kolektívnymi investíciami je v záujme 

účinnej ochrany investorov vhodné 

stanoviť limit pre maximálnu protihodnotu 

pre každú ponuku kolektívneho 

financovania. Uvedený limit by mal byť 

stanovený na 8 000 000 EUR, pretože 

tento limit zodpovedá limitu stanovenému 

v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/11299 pre povinné 

vypracovanie a schválenie prospektu nad 

uvedenou prahovou hodnotou. 

_________________ _________________ 

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o 

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o 
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prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo 

ich prijatí na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a o zrušení smernice 

2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 

12). 

prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo 

ich prijatí na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a o zrušení smernice 

2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 

12). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Vzhľadom na riziká súvisiace s 

kolektívnymi investíciami je v záujme 

účinnej ochrany investorov vhodné 

stanoviť limit pre maximálnu protihodnotu 

pre každú ponuku kolektívneho 

financovania. Uvedený limit by mal byť 

stanovená na 1 000 000 EUR, pretože 

tento limit zodpovedá limitu stanovenému 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/11299 pre povinné 

vypracovanie a schválenie prospektu nad 

uvedenou prahovou hodnotou. 

(12) Vzhľadom na riziká súvisiace s 

kolektívnymi investíciami je v záujme 

účinnej ochrany investorov vhodné 

stanoviť limit pre maximálnu protihodnotu 

pre každú ponuku kolektívneho 

financovania. Uvedený limit by mal byť 

stanovený na 8 000 000 EUR, čo je 

maximálny limit stanovený v nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2017/11299 pre povinné vypracovanie a 

schválenie prospektu nad uvedenou 

prahovou hodnotou. 

_________________ _________________ 

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o 

prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo 

ich prijatí na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a o zrušení smernice 

2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 

12). 

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o 

prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo 

ich prijatí na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a o zrušení smernice 

2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 

12). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Eva Kaili 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) Aby sa zabezpečilo, že kolektívne 

financovanie nepovedie k vysokému 

objemu finančnej expozície retailových 

investorov, mali by sa uplatňovať 

maximálne prahové hodnoty v prípade 

retailových investorov vo výške 4 000 

EUR na podnikateľský projekt a na 

12 000 EUR ročne. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12b) S cieľom zabezpečiť dôveru 

verejnosti voči platformám kolektívneho 

financovania a umožniť udržateľný rast 

investícií kolektívneho financovania je 

nevyhnutné, aby platformy mali 

primerané úrovne regulačného kapitálu. 

S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky v 

EÚ a predchádzať regulatórnej arbitráži 

sa na získanie licencie sa vyžaduje od 

platformy kolektívneho financovania 

minimálne 60 000 EUR minimálneho 

základného imania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 12 c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12c) Kolektívne financovanie môže byť 

cenným zdrojom mobilizácie kapitálu do 

porovnateľne rizikovejších projektov, 

takže možnosti spojenia kampaní 

kolektívneho financovania s inými 

tradičnými zdrojmi financovania môžu 

byť prínosom pre vyhliadky rastu EÚ a jej 

dlhodobú konkurenčnú výhodu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom zabrániť regulatórnej 

arbitráži a zaistiť účinný dohľad nad 

poskytovateľmi služieb kolektívneho 

financovania by sa malo poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania zakázať 

prijímať vklady alebo iné návratné zdroje 

od verejnosti, pokiaľ im nebolo udelené 

povolenie na výkon činnosti úverovej 

inštitúcie v súlade s článkom 8 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2013/36/EÚ10. 

(13) S cieľom zabrániť regulatórnej 

arbitráži a zaistiť účinný dohľad nad 

poskytovateľmi služieb kolektívneho 

financovania by sa malo poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania zakázať 

prijímať vklady alebo iné návratné zdroje 

od verejnosti alebo konať ako správcovia, 

pokiaľ im nebolo udelené povolenie na 

výkon činnosti úverovej inštitúcie v súlade 

s článkom 8 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2013/36/EÚ10. 

_________________ _________________ 

10 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o 

prístupe k činnosti úverových inštitúcií a 

prudenciálnom dohľade nad úverovými 

inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 

o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 

smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 

EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338). 

10 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o 

prístupe k činnosti úverových inštitúcií a 

prudenciálnom dohľade nad úverovými 

inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 

o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 

smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 

EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  160 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) S cieľom umožniť 

konkurencieschopný rámec Únie by sa 

malo poskytovateľom služieb 

kolektívneho financovania umožniť 

získavanie kapitálu prostredníctvom 

svojich platforiem pomocou tokenov. 

Prvotné ponuky kryptomeny (ICO) 

ponúkajú nové a inovatívne spôsoby 

financovania, ale môžu investorom 

priniesť aj riziká, pokiaľ ide o trh, 

podvody a kybernetickú bezpečnosť. 

Poskytovatelia služieb, ktorí chcú 

ponúkať prvotné ponuky kryptomeny 

prostredníctvom svojej platformy, by preto 

mali spĺňať osobitné dodatočné 

požiadavky podľa tohto nariadenia. Kým 

vlastníci projektov sa môžu stále 

rozhodnúť pre súkromné umiestnenie 

prvotnej ponuky kryptomeny alebo použiť 

prospekt pre prvotnú ponuku kryptomeny, 

toto nariadenie sa vzťahuje iba na tých, 

ktorí sa rozhodli využiť poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania ako 

sprostredkovateľa. Okrem toho by prvotné 

ponuky kryptomeny, ktoré by sa zvýšili na 

sumu 8 000 000 EUR, alebo prvotné 

ponuky kryptomeny, ktoré nevyužívajú 

centralizovaného emitenta, nemali patriť 

do pôsobnosti tohto 

nariadenia. Nariadenie sa vzťahuje iba 

na tokeny, ktoré predstavujú buď úver, 

alebo prevoditeľný cenný papier a ktoré 

majú centrálneho emitenta, ktorý preberá 

zodpovednosť za vydanie tokenov. 

Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania, ktorí ponúkajú prvotné 

ponuky kryptomeny prostredníctvom 

svojej platformy, by mali zabezpečiť, aby 
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sa v súlade s týmto nariadením vykonali 

všetky potrebné kontroly náležitej 

starostlivosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) S cieľom zvýšiť možnosti 

financovania európskych MSP a 

startupov a umožniť vytvorenie 

integrovaného a homogénneho trhu pre 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania v rámci celej EÚ by každý 

projekt alebo ponuka kolektívneho 

financovania poskytovaná každou 

platformou kolektívneho financovania 

mali byť verejne prístupné pre všetkých 

investorov prostredníctvom 

centralizovaného registra zriadeného 

orgánom ESMA. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Z rovnakého dôvodu by mali byť 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania, ktorí používajú prvotné 

ponuky kryptomeny (ICO) na svojej 

platforme, vylúčení z tohto nariadenia. V 

záujme dosiahnutia efektívnej regulácie 
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tejto vznikajúcej technológie by Komisia 

mohla v budúcnosti navrhnúť komplexné 

právne predpisy na úrovni EÚ založené 

na dôkladnom posúdení vplyvu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  163 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť 

priame investície a zabrániť vytvoreniu 

príležitostí pre regulatórnu arbitráž pre 

finančných sprostredkovateľov 

regulovaných podľa iných právnych 

predpisov Únie, najmä pravidiel Únie 

týkajúcich sa správcov aktív. Využívanie 

právnych štruktúr vrátane účelovo 

vytvorených subjektov stojacich medzi 

projektom kolektívneho financovania a 

investormi by preto malo byť prísne 

regulované a povolené len v odôvodnených 

prípadoch. 

(17) Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť 

priame investície a zabrániť vytvoreniu 

príležitostí pre regulatórnu arbitráž pre 

finančných sprostredkovateľov 

regulovaných podľa iných právnych 

predpisov Únie, najmä pravidiel Únie 

týkajúcich sa správcov aktív. Využívanie 

právnych štruktúr vrátane účelovo 

vytvorených subjektov stojacich medzi 

projektom kolektívneho financovania a 

investormi by preto malo byť prísne 

regulované a povolené len oprávneným 

protistranám alebo voliteľným 

profesionálnym investorom, ako sa 

vymedzuje v smernici 2014/65/EÚ 

(MiFID). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Alternatívne investičné nástroje, 

ako napríklad prvotné ponuky 
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kryptomeny, majú potenciál financovať 

MSP, inovatívne startupy a scaleupy a 

urýchľovať prenos technológií a môžu 

byť nevyhnutnou súčasťou únie 

kapitálových trhov. Právna istota 

regulačného rámca môže napomôcť pri 

zvyšovaní ochrany investorov a 

spotrebiteľov a pri znižovaní rizík 

vyplývajúcich z asymetrických informácií, 

podvodného správania, nezákonných 

činností, ako je pranie špinavých peňazí a 

daňové úniky. Preto je vhodné, aby 

Komisia vo svojej revíznej správe 

analyzovala potrebu právneho rámca pre 

prvotné ponuky kryptomeny alebo iné 

alternatívne investičné nástroje a aby bola 

táto správa sprevádzaná legislatívnym 

návrhom, ak sa to bude pokladať za 

vhodné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Online technológie, ako napríklad 

distribuovaná databáza transakcií (DLT), 

označovaná aj ako blockchain, by mali 

byť monitorované Komisiou s cieľom 

hľadať ich možné využitie v postupoch a 

procesoch kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania by mali pôsobiť ako neutrálni 

sprostredkovatelia medzi klientmi na ich 

platforme kolektívneho financovania. S 

cieľom predchádzať konfliktom záujmov 

by sa mali stanoviť určité požiadavky, 

pokiaľ ide o poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania a manažérov a 

zamestnancov alebo o akúkoľvek osobu, 

ktorá ich priamo alebo nepriamo ovláda. 

Malo by sa zabrániť najmä tomu, aby 

mali poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania na svojich platformách 

kolektívneho financovania akúkoľvek 

finančnú účasť na ponukách kolektívneho 

financovania. Okrem toho by akcionári 

vlastniaci aspoň 20 % základného imania 

alebo hlasovacích práv, manažéri a 

zamestnanci ani žiadna osoba, ktorá 

priamo alebo nepriamo ovláda platformy 

kolektívneho financovania, nemali 

vystupovať ako klienti vo vzťahu k 

službám kolektívneho financovania 

ponúkaným na uvedenej platforme 

kolektívneho financovania. 

(19) Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania by mali pôsobiť ako neutrálni 

sprostredkovatelia medzi klientmi na ich 

platforme kolektívneho financovania. S 

cieľom predchádzať konfliktom záujmov 

by sa mali stanoviť určité požiadavky, 

pokiaľ ide o poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania a manažérov a 

zamestnancov alebo o akúkoľvek osobu, 

ktorá ich priamo alebo nepriamo ovláda. 

Nemalo by sa však brániť tomu, aby mali 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania na svojich platformách 

kolektívneho financovania akúkoľvek 

finančnú účasť na ponukách kolektívneho 

financovania, keďže to poskytne 

ekonomické signály a stimuly na 

zosúladenie ich záujmov so záujmami 

investorov. Okrem toho by akcionári 

vlastniaci aspoň 10 % základného imania 

alebo hlasovacích práv, manažéri a 

zamestnanci ani žiadna osoba, ktorá 

priamo alebo nepriamo ovláda platformy 

kolektívneho financovania, nemali 

vystupovať ako klienti vo vzťahu k 

službám kolektívneho financovania 

ponúkaným na uvedenej platforme 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  167 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania by mali pôsobiť ako neutrálni 

sprostredkovatelia medzi klientmi na ich 

platforme kolektívneho financovania. S 

(19) Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania by mali pôsobiť ako neutrálni 

sprostredkovatelia medzi klientmi na ich 

platforme kolektívneho financovania. S 
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cieľom predchádzať konfliktom záujmov 

by sa mali stanoviť určité požiadavky, 

pokiaľ ide o poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania a manažérov a 

zamestnancov alebo o akúkoľvek osobu, 

ktorá ich priamo alebo nepriamo ovláda. 

Malo by sa zabrániť najmä tomu, aby mali 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania na svojich platformách 

kolektívneho financovania akúkoľvek 

finančnú účasť na ponukách kolektívneho 

financovania. Okrem toho by akcionári 

vlastniaci aspoň 20 % základného imania 

alebo hlasovacích práv, manažéri a 

zamestnanci ani žiadna osoba, ktorá 

priamo alebo nepriamo ovláda platformy 

kolektívneho financovania, nemali 

vystupovať ako klienti vo vzťahu k 

službám kolektívneho financovania 

ponúkaným na uvedenej platforme 

kolektívneho financovania. 

cieľom predchádzať konfliktom záujmov 

by sa mali stanoviť určité požiadavky, 

pokiaľ ide o poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania a manažérov a 

zamestnancov alebo o akúkoľvek osobu, 

ktorá ich priamo alebo nepriamo ovláda. 

Ak sa nezverejnia finančné účasti 

vykonané v projektoch alebo ponukách 

ponúkaných na ich webovom sídle, malo 
by sa zabrániť tomu, aby mali 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania na svojich platformách 

kolektívneho financovania akúkoľvek 

finančnú účasť na ponukách kolektívneho 

financovania. Okrem toho by akcionári 

vlastniaci aspoň 20 % základného imania 

alebo hlasovacích práv, manažéri a 

zamestnanci ani žiadna osoba, ktorá 

priamo alebo nepriamo ovláda platformy 

kolektívneho financovania, nemali 

vystupovať ako klienti vo vzťahu k 

službám kolektívneho financovania 

ponúkaným na uvedenej platforme 

kolektívneho financovania. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je umožniť platformám investovať do projektov, ktoré 

navrhujú. Cieľom je tiež zosúladiť záujmy platforiem a ich zákazníkov. Od platforiem sa 

okrem toho vyžaduje, aby zverejnili dôvody ich neinvestovania do určitých projektov, aby sa 

nevytvoril fenomén arbitráže. 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Ako sa zdôrazňuje v správe 

Komisie Európskemu parlamentu a Rade o 

posudzovaní rizík spojených s praním 

špinavých peňazí a financovaním 

(24) Ako sa zdôrazňuje v správe 

Komisie Európskemu parlamentu a Rade o 

posudzovaní rizík spojených s praním 

špinavých peňazí a financovaním 
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terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný 

trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou12, 

kolektívne financovanie môže byť 

vystavené rizikám, ktoré sa týkajú prania 

špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

Preto by sa mali zaviesť záruky, ktoré 

upravujú a zabezpečujú podmienky pre 

udelenie povolenia, posudzovanie dobrej 

povesti manažmentu, poskytovanie 

platobných služieb len prostredníctvom 

oprávnených subjektov, ktoré podliehajú 

požiadavkám v oblasti boja proti praniu 

špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

S cieľom ďalej zabezpečiť finančnú 

stabilitu prostredníctvom zabránenia rizík 

prania špinavých peňazí a financovania 

terorizmu, Komisia by mala posúdiť 

potrebu a primeranosť toho, aby 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania podliehali povinnostiam 

týkajúcim sa dodržiavania súladu s 

vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa 

vykonáva smernica (EÚ) 2015/849, pokiaľ 

ide o pranie špinavých peňazí alebo 

financovanie terorizmu, ako aj aby títo 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania boli doplnení do zoznamu 

povinných subjektov na účely smernice 

(EÚ) 2015/849. 

terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný 

trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou12, 

kolektívne financovanie môže byť 

vystavené rizikám, ktoré sa týkajú prania 

špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

Preto by sa mali zaviesť záruky, ktoré 

upravujú a zabezpečujú podmienky pre 

udelenie povolenia, posudzovanie dobrej 

povesti manažmentu, poskytovanie 

platobných služieb len prostredníctvom 

oprávnených subjektov, ktoré podliehajú 

požiadavkám v oblasti boja proti praniu 

špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

S cieľom ďalej zabezpečiť finančnú 

stabilitu prostredníctvom zabránenia rizík 

prania špinavých peňazí a financovania 

terorizmu a zohľadniť maximálnu 

hranicu finančných prostriedkov, ktoré 

môžu byť poskytnuté prostredníctvom 

ponuky kolektívneho financovania 

v súlade s týmto nariadením, Komisia by 

mala posúdiť potrebu a primeranosť toho, 

aby poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania podliehali povinnostiam 

týkajúcim sa dodržiavania súladu s 

vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa 

vykonáva smernica (EÚ) 2015/849, pokiaľ 

ide o pranie špinavých peňazí alebo 

financovanie terorizmu, ako aj aby títo 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania boli doplnení do zoznamu 

povinných subjektov na účely smernice 

(EÚ) 2015/849. 

_________________ _________________ 

12 COM(2017) 340 final, správa Komisie 

Európskemu parlamentu a Rade o 

posudzovaní rizík spojených s praním 

špinavých peňazí a financovaním 

terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný 

trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou. 

12 COM(2017) 340 final, správa Komisie 

Európskemu parlamentu a Rade o 

posudzovaní rizík spojených s praním 

špinavých peňazí a financovaním 

terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný 

trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

Marco Valli 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (24a) Na účely boja proti praniu 

špinavých peňazí a financovaniu 

terorizmu, ako aj na minimalizáciu rizík 

finančnej trestnej činnosti a podvodov by 

Komisia mala preskúmať potenciálne 

uplatňovanie technológií blockchain v 

odvetví kolektívneho financovania s 

cieľom uľahčiť overovanie údajov a 

informácií týkajúcich sa na projektov 

a ponúk kolektívneho financovania 

sprostredkovaných na platforme 

kolektívneho financovania a s cieľom 

zlepšiť ich vysledovateľnosť 

a bezpečnosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) S cieľom umožniť poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania pôsobiť 

cezhranične bez toho, aby čelili rozdielnym 

pravidlám, a tým uľahčiť financovanie 

projektov v celej Únii investormi z rôznych 

členských štátov by sa členským štátom 

nemalo povoliť stanovenie dodatočných 

požiadaviek na poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania, ktorým orgán 

ESMA udelil povolenie. 

(25) S cieľom umožniť poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania pôsobiť 

cezhranične bez toho, aby čelili rozdielnym 

pravidlám, a tým uľahčiť financovanie 

projektov v celej Únii investormi z rôznych 

členských štátov by sa členským štátom 

nemalo povoliť stanovenie dodatočných 

požiadaviek na poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania, ktorým sa 

povolenie udelilo podľa tohto nariadenia. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  171 

Jonás Fernández 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Na to, aby potenciálni investori 

jasne pochopili povahu, riziká, náklady a 

poplatky týkajúce sa služieb kolektívneho 

financovania, by poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania mali svojim 

klientom poskytnúť primerané informácie. 

(29) Na to, aby potenciálni investori 

jasne pochopili povahu, riziká, náklady a 

poplatky týkajúce sa služieb kolektívneho 

financovania, by poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania mali svojim 

klientom poskytnúť jasné a rozčlenené 

informácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Investície do produktov 

predávaných na platformách kolektívneho 

financovania nie sú porovnateľné s 

tradičnými investičnými produktmi alebo 

sporiacimi produktmi a ako také by sa 

nemali predávať. Avšak na zabezpečenie 

toho, aby potenciálni investori porozumeli 

úrovni rizika spojeného s investíciami v 

oblasti kolektívneho financovania, by mali 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania vykonať vstupný test znalostí 

svojich potenciálnych investorov na 

zistenie ich znalostí o investovaní. 

Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania by mali výslovne upozorniť 

potenciálnych investorov vždy, keď sa 

domnievajú, že poskytované služby 

kolektívneho financovania sú pre nich 

nevhodné. 

(30) Investície do produktov 

predávaných na platformách kolektívneho 

financovania nie sú porovnateľné s 

tradičnými investičnými produktmi alebo 

sporiacimi produktmi a ako také by sa 

nemali predávať. Avšak na zabezpečenie 

toho, aby potenciálni investori porozumeli 

úrovni rizika spojeného s investíciami v 

oblasti kolektívneho financovania, je 

povinné, aby poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania vykonali 

vstupný test znalostí svojich potenciálnych 

investorov na zistenie ich znalostí o 

investovaní. Poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania by mali 

výslovne upozorniť potenciálnych 

investorov vždy, keď sa domnievajú, že 

poskytované služby kolektívneho 

financovania sú pre nich nevhodné. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  173 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov by mal 

zohľadňovať aj osobitné znaky a riziká 

spojené so spoločnosťami v ranom štádiu a 

mal by sa zameriavať na dôležité 

informácie o vlastníkoch projektov, 

právach a poplatkoch investorov, type 

ponúkaných cenných papierov a dohodách 

o úveroch. Keďže dotknutý vlastník 

projektu môže najlepšie poskytnúť uvedené 

informácie, dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov by mal 

vypracovať uvedený vlastník projektu. Ale 

keďže poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania sú zodpovední za 

poskytovanie informácií svojim 

potenciálnym investorom, mali by 

zabezpečiť, aby bol dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov úplný. 

(32) Dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov by mal 

zohľadňovať aj osobitné znaky a riziká 

spojené so spoločnosťami v ranom štádiu a 

mal by sa zameriavať na dôležité 

informácie o vlastníkoch projektov, 

právach a poplatkoch investorov, type 

ponúkaných cenných papierov a dohodách 

o úveroch. Porovnateľnosť je pre 

potenciálnych investorov prínosom, preto 

by sa mali poskytnúť určité finančné 

ukazovatele (namiesto finančných 

výkazov), ktoré popisujú ziskovosť, 

prevádzkovú efektívnosť a likviditu 

podniku. Keďže dotknutý vlastník projektu 

môže najlepšie poskytnúť uvedené 

informácie, dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov by mal 

vypracovať uvedený vlastník projektu. Ale 

keďže poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania sú zodpovední za 

poskytovanie informácií svojim 

potenciálnym investorom, mali by 

zabezpečiť, aby bol dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov úplný a aby 

vykonali minimálnu náležitú starostlivosť, 

aby boli poskytnuté informácie pravdivé a 

nezaujaté. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

Anne Sander 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 37 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) S cieľom zabezpečiť spravodlivé a 

nediskriminačné zaobchádzanie s 

investormi by poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania, ktorí propagujú 

svoje služby prostredníctvom 

marketingovej komunikácie, nemali so 

žiadnym konkrétnym projektom 

zaobchádzať priaznivejšie tým, že ho 

vyberú spomedzi iných projektov 

ponúkaných na ich platforme. V 

marketingovej komunikácii platformy 

kolektívneho financovania by sa preto 

nemali uvádzať žiadne otvorené ani 

plánované projekty. Poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania by sa 

však nemalo brániť, aby spomenuli 

úspešne ukončené ponuky, do ktorých už 

nie je možné investovať prostredníctvom 

platformy. 

(37) S cieľom zabezpečiť spravodlivé a 

nediskriminačné zaobchádzanie s 

investormi by poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania, ktorí propagujú 

svoje služby prostredníctvom 

marketingovej komunikácie, nemali so 

žiadnym konkrétnym projektom 

zaobchádzať priaznivejšie, pokiaľ nie je 

výber tohto projektu alebo ponuky 

uskutočnený na objektívnom základe, 

najmä v súvislosti s rizikovým profilom, 

ktorý vymedzil investor. Poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania by sa 

však nemalo brániť, aby spomenuli 

úspešne ukončené ponuky, do ktorých už 

nie je možné investovať prostredníctvom 

platformy. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Platformy musia byť schopné oznámiť svojim zákazníkom projekty, ktoré ponúkajú. Toto 

oznámenie musí byť uskutočnené na objektívnom základe (t. j. spĺňať požiadavky/preferencie 

vyjadrené investorom pri vymedzení svojho profilu investora). 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 37 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) S cieľom zabezpečiť spravodlivé a 

nediskriminačné zaobchádzanie s 

investormi by poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania, ktorí propagujú 

svoje služby prostredníctvom 

marketingovej komunikácie, nemali so 

(37) S cieľom zabezpečiť spravodlivé a 

nediskriminačné zaobchádzanie s 

investormi by poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania, ktorí propagujú 

svoje služby prostredníctvom 

marketingovej komunikácie, nemali so 
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žiadnym konkrétnym projektom 

zaobchádzať priaznivejšie tým, že ho 

vyberú spomedzi iných projektov 

ponúkaných na ich platforme. V 

marketingovej komunikácii platformy 

kolektívneho financovania by sa preto 

nemali uvádzať žiadne otvorené ani 

plánované projekty. Poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania by sa 

však nemalo brániť, aby spomenuli 
úspešne ukončené ponuky, do ktorých už 

nie je možné investovať prostredníctvom 

platformy. 

žiadnym konkrétnym projektom 

zaobchádzať priaznivejšie než iné projekty 

ponúkané na ich platforme. 

Poskytovateľom služieb kolektívneho 

financovania by sa malo umožniť 

spomenúť úspešne ukončené ponuky, do 

ktorých už nie je možné investovať 

prostredníctvom platformy s cieľom 

umožniť porovnateľnosť výsledkov 

projektov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 37 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) S cieľom zabezpečiť spravodlivé a 

nediskriminačné zaobchádzanie s 

investormi by poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania, ktorí propagujú 

svoje služby prostredníctvom 

marketingovej komunikácie, nemali so 

žiadnym konkrétnym projektom 

zaobchádzať priaznivejšie tým, že ho 

vyberú spomedzi iných projektov 

ponúkaných na ich platforme. V 

marketingovej komunikácii platformy 

kolektívneho financovania by sa preto 

nemali uvádzať žiadne otvorené ani 

plánované projekty. Poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania by sa 

však nemalo brániť, aby spomenuli 

úspešne ukončené ponuky, do ktorých už 

nie je možné investovať prostredníctvom 

platformy. 

(37) S cieľom zabezpečiť spravodlivé a 

nediskriminačné zaobchádzanie s 

investormi by poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania, ktorí propagujú 

svoje služby prostredníctvom 

marketingovej komunikácie, nemali so 

žiadnym konkrétnym projektom 

zaobchádzať priaznivejšie tým, že ho 

vyberú spomedzi iných projektov 

ponúkaných na ich platforme. 

Poskytovateľom služieb kolektívneho 

financovania by sa však nemalo brániť, aby 

spomenuli úspešne ukončené ponuky, do 

ktorých už nie je možné investovať 

prostredníctvom platformy. Rovnakým 

spôsobom by platformy kolektívneho 

financovania mali informovať investorov 

o mierach zlyhania ich platformy. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  177 

Neena Gill 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 40 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) Je dôležité účinne a efektívne 

zabezpečiť súlad s požiadavkami na 

udeľovanie povolení a na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania v súlade 

s týmto nariadením. Orgánu ESMA by sa 

preto mali zveriť právomoci na 

udeľovanie povolenia a vykonávanie 

dohľadu. Aby orgán ESMA mohol plniť 

uvedený mandát dohľadu, mala by sa mu 

udeliť právomoc požiadať o informácie, 

vykonávať všeobecné vyšetrovania a 

kontroly na mieste, vydávať verejné 

oznámenia a upozornenia a ukladať 

sankcie. Orgán ESMA by mal využívať 

svoje právomoci na vykonávanie dohľadu 

a ukladanie sankcií primeraným spôsobom. 

(40) Je dôležité účinne a efektívne 

zabezpečiť súlad s požiadavkami na 

udeľovanie povolení a na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania v súlade 

s týmto nariadením. Aby orgán ESMA 

mohol plniť uvedený mandát dohľadu, 

mala by sa mu udeliť právomoc požiadať o 

informácie, vykonávať všeobecné 

vyšetrovania a kontroly na mieste, vydávať 

verejné oznámenia a upozornenia a ukladať 

sankcie. Orgán ESMA by mal využívať 

svoje právomoci na vykonávanie dohľadu 

a ukladanie sankcií primeraným spôsobom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  178 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 40 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) Je dôležité účinne a efektívne 

zabezpečiť súlad s požiadavkami na 

udeľovanie povolení a na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania v súlade 

s týmto nariadením. Orgánu ESMA by sa 

preto mali zveriť právomoci na udeľovanie 

povolenia a vykonávanie dohľadu. Aby 

orgán ESMA mohol plniť uvedený 

mandát dohľadu, mala by sa mu udeliť 

(40) Je dôležité účinne a efektívne 

zabezpečiť súlad s požiadavkami na 

udeľovanie povolení a na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania v súlade 

s týmto nariadením. Príslušnému 

vnútroštátnemu orgánu by sa preto mali 

zveriť právomoci na udeľovanie povolenia 

a vykonávanie dohľadu. Príslušnému 

vnútroštátnemu orgánu by sa mala udeliť 
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právomoc požiadať o informácie, 

vykonávať všeobecné vyšetrovania a 

kontroly na mieste, vydávať verejné 

oznámenia a upozornenia a ukladať 

sankcie. Orgán ESMA by mal využívať 

svoje právomoci na vykonávanie dohľadu 

a ukladanie sankcií primeraným spôsobom. 

právomoc požiadať o informácie, 

vykonávať všeobecné vyšetrovania a 

kontroly na mieste, vydávať verejné 

oznámenia a upozornenia a ukladať 

sankcie. Príslušný vnútroštátny orgán by 

mal využívať svoje právomoci na 

vykonávanie dohľadu a ukladanie sankcií 

primeraným spôsobom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  179 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 40 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) Je dôležité účinne a efektívne 

zabezpečiť súlad s požiadavkami na 

udeľovanie povolení a na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania v súlade 

s týmto nariadením. Orgánu ESMA by sa 

preto mali zveriť právomoci na udeľovanie 

povolenia a vykonávanie dohľadu. Aby 

orgán ESMA mohol plniť uvedený mandát 

dohľadu, mala by sa mu udeliť právomoc 

požiadať o informácie, vykonávať 

všeobecné vyšetrovania a kontroly na 

mieste, vydávať verejné oznámenia a 

upozornenia a ukladať sankcie. Orgán 

ESMA by mal využívať svoje právomoci 

na vykonávanie dohľadu a ukladanie 

sankcií primeraným spôsobom. 

(40) Je dôležité účinne a efektívne 

zabezpečiť súlad s požiadavkami na 

udeľovanie povolení a na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania v súlade 

s týmto nariadením. Orgánu ESMA by sa 

preto mali zveriť právomoci na udeľovanie 

povolenia a vykonávanie dohľadu. Aby 

orgán ESMA mohol plniť uvedený mandát 

dohľadu, mala by sa mu udeliť právomoc 

požiadať o informácie, vykonávať 

všeobecné vyšetrovania a kontroly na 

mieste, vydávať verejné oznámenia a 

upozornenia a ukladať sankcie. Orgán 

ESMA by mal využívať svoje právomoci 

na vykonávanie dohľadu a ukladanie 

sankcií primeraným spôsobom a mal by 

úzko spolupracovať s príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  180 

Neena Gill 

 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 41 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Udelenie týchto právomocí orgánu 

ESMA umožňuje efektívnejšie a centrálne 

riadené udeľovanie povolení, čím sa 

generujú úspory z rozsahu. Takýto 

centrálny režim dohľadu je prínosný pre 

účastníkov trhu z hľadiska väčšej 

transparentnosti, ochrany investorov a 

efektívnosti trhu. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  181 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Udelenie týchto právomocí orgánu 

ESMA umožňuje efektívnejšie a centrálne 

riadené udeľovanie povolení, čím sa 

generujú úspory z rozsahu. Takýto 

centrálny režim dohľadu je prínosný pre 

účastníkov trhu z hľadiska väčšej 

transparentnosti, ochrany investorov a 

efektívnosti trhu. 

(41) Udelenie týchto právomocí orgánu 

ESMA umožňuje efektívnejšie a centrálne 

riadené udeľovanie povolení, čím sa 

generujú úspory z rozsahu. Takýto 

centrálny režim dohľadu predchádza 

rozdielom v rámci Únie a je prínosný pre 

účastníkov trhu z hľadiska väčšej 

transparentnosti, ochrany investorov a 

efektívnosti trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  182 

Neena Gill 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 42 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(42) Orgán ESMA by mal účtovať 

poplatky priamo dohliadaným subjektom 

vypúšťa sa 
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na pokrytie svojich nákladov vrátane 

režijných nákladov. Výška poplatku by 

mala byť úmerná veľkosti priamo 

dohliadaného subjektu so zreteľom na 

rané štádium vývoja odvetvia kolektívneho 

financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  183 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 42 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(42) Orgán ESMA by mal účtovať 

poplatky priamo dohliadaným subjektom 

na pokrytie svojich nákladov vrátane 

režijných nákladov. Výška poplatku by 

mala byť úmerná veľkosti priamo 

dohliadaného subjektu so zreteľom na rané 

štádium vývoja odvetvia kolektívneho 

financovania. 

(42) Príslušný vnútroštátny orgán by 

mal účtovať poplatky priamo dohliadaným 

subjektom na pokrytie svojich nákladov 

vrátane režijných nákladov. Výška 

poplatku by mala byť úmerná veľkosti 

priamo dohliadaného subjektu so zreteľom 

na rané štádium vývoja odvetvia 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  184 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) činnosť a organizáciu 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania; 

a) činnosť a organizáciu 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

požičiavania a kapitálového kolektívneho 

financovania; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  185 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) udeľovanie povolení 

poskytovateľom služieb kolektívneho 

financovania a dohľad nad nimi; 

b) udeľovanie povolení 

poskytovateľom služieb kolektívneho 

požičiavania a kapitálového kolektívneho 

financovania a dohľad nad nimi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  186 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) transparentnosť a marketingovú 

komunikáciu v súvislosti s poskytovaním 

služieb kolektívneho financovania v Únii. 

c) transparentnosť a marketingovú 

komunikáciu v súvislosti s poskytovaním 

služieb kolektívneho požičiavania 

a kapitálového kolektívneho financovania 

v Únii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  187 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 

právnické osoby, ktoré sa rozhodnú 

požiadať o povolenie v súlade s článkom 

10, a na poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania, ktorým bolo 

udelené povolenie v súlade s uvedeným 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 

právnické osoby, ktoré sa rozhodnú 

požiadať o povolenie v súlade s článkom 

10, a na poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania, ktorým bolo 

udelené povolenie v súlade s uvedeným 



 

AM\1162839SK.docx 35/107 PE627.793v01-00 

 SK 

článkom v súvislosti s poskytovaním 

služieb kolektívneho financovania. 

článkom v súvislosti s poskytovaním 

služieb kolektívneho financovania. Tieto 

právnické osoby musia byť skutočne a 

stabilne usadené v členskom štáte Únie, 

aby boli oprávnené požiadať o povolenie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  188 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) služby kolektívneho financovania, 

ktoré poskytujú fyzické alebo právnické 

osoby v súlade s vnútroštátnym právom; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  189 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) služby kolektívneho financovania, 

ktoré poskytujú fyzické alebo právnické 

osoby v súlade s vnútroštátnym právom; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  190 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) žiadne právne predpisy členských 

štátov týkajúce sa požiadaviek na 

udeľovanie povolení týkajúce sa 

vlastníkov projektov alebo investorov im 

nebránia využívať služby kolektívneho 

financovania, ktoré poskytujú 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania podľa a v zmysle tohto 

nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  191 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 1 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 

súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 8 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 

súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  192 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 1 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 8 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 
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súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  193 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 1 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 

súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 8 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 

súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zvýšiť prahovú hodnotu, na základe ktorej platforma 

vydáva prospekt. Prahová hodnota 1 milión EUR by bola v nadchádzajúcich rokoch 

potenciálne obmedzujúca. 

 

Pozmeňujúci návrh  194 

Brian Hayes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 1 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 

súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 8 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 

súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

Or. en 



 

PE627.793v01-00 38/107 AM\1162839SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  195 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 1 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 

súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

d) ponuky kolektívneho financovania 

s protihodnotou viac ako 8 000 000 EUR 

na ponuku kolektívneho financovania, 

ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v 

súvislosti s konkrétnym projektom 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  196 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania, ktorí 

uľahčujú získavanie kapitálu 

prostredníctvom svojich platforiem cez 

prvotnú ponuku kryptomeny (ICO), ktoré 

vydávajú tokeny, ktoré nemajú 

centralizovaného emitenta. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  197 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 aa) poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania, ktorí 

používajú prvotné ponuky kryptomeny 

(ICO) na svojom platformách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  198 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Právne predpisy členských štátov 

týkajúce sa požiadaviek na udeľovanie 

povolení týkajúce sa vlastníkov projektov 

alebo investorov im nebránia využívať 

služby kolektívneho financovania, ktoré 

poskytujú poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania podľa a v 

zmysle tohto nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  199 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) „služba kolektívneho financovania“ 

je spárovanie záujmu investorov a 

vlastníkov projektov o podnikateľské 

financovanie prostredníctvom využívania 
platformy kolektívneho financovania a 

ktorá pozostáva z ktorejkoľvek z týchto 

činností: 

a) „služba kolektívneho financovania“ 

je poskytovanie platformy kolektívneho 

financovania, ktorá umožňuje ktorúkoľvek 

z týchto činností: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  200 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) „služba kolektívneho financovania“ 

je spárovanie záujmu investorov a 

vlastníkov projektov o podnikateľské 

financovanie prostredníctvom využívania 

platformy kolektívneho financovania a 

ktorá pozostáva z ktorejkoľvek z týchto 

činností: 

a) „služba kolektívneho financovania“ 

je spárovanie investorov alebo veriteľov, 

ktorých cieľom je poskytnúť kapitál pre 

podniky na jednej strane, a podnikov 

alebo vlastníkov projektov na druhej 

strane, prostredníctvom využívania 

platformy kolektívneho financovania a 

ktorá pozostáva z ktorejkoľvek z týchto 

činností: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  201 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod i 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) uľahčenie poskytovania úverov; i) služba kolektívneho financovania 

priamej ponuky: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  202 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod i 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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i) uľahčenie poskytovania úverov; i) uľahčenie poskytovania úverov, 

označované aj ako kolektívne 

požičiavanie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  203 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod i – písmeno a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 a) uľahčenie spárovania investora 

len s vlastníkom alebo vlastníkmi projektu 

a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  204 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod i – písmeno b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b) uľahčenie spárovania vlastníka 

projektu len s investorom alebo 

investormi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  205 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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ii) umiestnenie bez pevného záväzku 

uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k 

smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s 

prevoditeľnými cennými papiermi 

vydanými vlastníkmi projektov a 

prijímanie a postupovanie pokynov 

klientov uvedené v bode 1 oddielu A 

prílohy I k smernici 2014/65 v súvislosti s 

uvedenými prevoditeľnými cennými 

papiermi; 

ii) sprostredkovateľská služba 

kolektívneho financovania: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  206 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) umiestnenie bez pevného záväzku 

uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k 

smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s 

prevoditeľnými cennými papiermi 

vydanými vlastníkmi projektov a 

prijímanie a postupovanie pokynov 

klientov uvedené v bode 1 oddielu A 

prílohy I k smernici 2014/65 v súvislosti s 

uvedenými prevoditeľnými cennými 

papiermi; 

ii) umiestnenie bez pevného záväzku 

uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k 

smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s 

prevoditeľnými cennými papiermi vrátane 

tokenov z ICO vydanými podnikmi a 

vlastníkmi projektov a prijímanie a 

postupovanie pokynov klientov uvedené v 

bode 1 oddielu A prílohy I k smernici 

2014/65 v súvislosti s uvedenými 

prevoditeľnými cennými papiermi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  207 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) umiestnenie bez pevného záväzku 

uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k 

ii) umiestnenie bez pevného záväzku 

uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k 
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smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s 

prevoditeľnými cennými papiermi 

vydanými vlastníkmi projektov a 

prijímanie a postupovanie pokynov 

klientov uvedené v bode 1 oddielu A 

prílohy I k smernici 2014/65 v súvislosti s 

uvedenými prevoditeľnými cennými 

papiermi; 

smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s 

prevoditeľnými cennými papiermi 

vydanými vlastníkmi projektov a 

prijímanie a postupovanie pokynov 

klientov uvedené v bode 1 oddielu A 

prílohy I k smernici 2014/65 v súvislosti s 

uvedenými prevoditeľnými cennými 

papiermi, označované aj ako kapitálové 

kolektívne financovanie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  208 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod ii – písmeno a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 a) uľahčenie spárovania investora s 

vlastníkom alebo vlastníkmi projektu a 

stanovenie ceny a balenia ponúk a/alebo 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  209 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod ii – písmeno b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b) uľahčenie zosúladenia vlastníka 

projektu s investorom alebo investormi a 

stanovenie ceny ponúk. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  210 

Ashley Fox 
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Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod ii a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iia) Za služby uvedené v bode ii) sa 

považujú aspoň tieto činnosti (okrem 

iného): 

 a) umiestnenie bez pevného záväzku 

uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k 

smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s 

prevoditeľnými cennými papiermi 

vydanými vlastníkmi projektov; 

 b) ponuka investičného poradenstva 

uvedená v bode 5 oddielu A prílohy I k 

smernici 2014/65 v súvislosti s uvedenými 

prevoditeľnými cennými papiermi a 

 c) prijímanie a postupovanie pokynov 

klientov uvedené v bode č1 oddielu A 

prílohy I k smernici 2014/65 v súvislosti s 

uvedenými prevoditeľnými cennými 

papiermi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  211 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod ii a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iia) uľahčenie ponúk investorov 

subjektu, ktorý vydáva tokeny 

prostredníctvom prvotných ponúk 

kryptomeny (ICO) prostredníctvom 

zmluvnej strany; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  212 
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Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania“ je právnická osoba, ktorá 

poskytuje služby kolektívneho 

financovania a na tento účel jej Európsky 

orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) 

udelil povolenie v súlade s článkom 11 

tohto nariadenia; 

c) „poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania“ je právnická osoba, ktorá 

poskytuje služby kolektívneho 

požičiavania a kapitálového kolektívneho 
financovania a na tento účel jej Európsky 

orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) 

udelil povolenie v súlade s článkom 11 

tohto nariadenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  213 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) „Prvotná ponuka kryptomeny 

alebo ICO“ je akákoľvek verejná ponuka 

spoločnosťou vydávajúcou tokeny, ktorá 

predstavuje: 

 a) právny nárok na vlastníctvo 

vydávajúcej spoločnosti, ktorý je 

rovnocenný s akciami v spoločnostiach 

(kapitálové tokeny); 

 b) právny nárok na budúci peňažný tok 

vydávajúcej spoločnosti, ktorý je 

rovnocenný s dlhopismi (vkladové 

tokeny). 

 Táto charakteristika označuje tokeny za 

„prevoditeľné cenné papiere“, ako sa 

uvádza v bode i) tohto odseku. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  214 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ia) „prvotná ponuka kryptomeny 

alebo ICO“ je udalosť kolektívneho 

financovania vytvárajúca tokeny, ktoré 

vydáva a predáva podnikateľský subjekt, 

ktorý dáva kupujúcemu právo požadovať 

vlastníctvo kapitálu na vydávajúcej 

spoločnosti (kapitálový token) alebo nárok 

na budúci peňažný tok spoločnosti 

(vkladový token). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  215 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ib) „úver“ je zmluva, na základe 

ktorej je suma jedného alebo viacerých 

klientov k dispozícii jednému alebo 

viacerým klientom prostredníctvom 

platformy kolektívneho financovania, 

ktorá je splatná alebo vratná; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  216 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno l a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 



 

AM\1162839SK.docx 47/107 PE627.793v01-00 

 SK 

 la) „prvotná ponuka kryptomeny“ 

alebo „ICO“ je metóda získavania 

finančných prostriedkov od verejnosti s 

využitím tokenov, ktoré sú uvedené na 

predaj podnikom alebo jednotlivcom 

výmenou za príkaz alebo kryptomeny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  217 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno l b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 lb) „token“ je akákoľvek forma 

digitálneho platidla, digitálnej účtovnej 

jednotky a/alebo uchovávateľa hodnoty, 

ktorá sa používa na to, aby slúžila ako 

aktívum; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  218 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno l c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 lc) „kryptomena“ je matematická 

decentralizovaná konvertibilná virtuálna 

mena, ktorá je chránená kryptografiou, 

závisí od verejných a súkromných kľúčov 

na prenos hodnoty od jednej osoby 

k druhej a môže byť kryptograficky 

podpísaná pri každom prevode; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  219 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 38 s 

cieľom spresniť ďalšie technické prvky 

vymedzenia pojmov stanovených v odseku 

1 s cieľom zohľadniť vývoj na trhu, 

technologický vývoj a skúsenosti s 

prevádzkovaním platforiem kolektívneho 

financovania a s poskytovaním služieb 

kolektívneho financovania. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 38 s 

cieľom spresniť ďalšie technické a právne 

prvky vymedzenia pojmov stanovených v 

odseku 1 s cieľom zohľadniť vývoj na trhu, 

technologický vývoj a skúsenosti s 

prevádzkovaním platforiem kolektívneho 

financovania a s poskytovaním služieb 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  220 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Služby kolektívneho financovania 

poskytujú len právnické osoby, ktoré majú 

skutočné a stále miesto podnikateľskej 

činnosti v členskom štáte Únie a ktorým 

bolo udelené povolenie na výkon činnosti 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania v súlade s článkom 11 tohto 

nariadenia. 

1. Služby kolektívneho financovania 

poskytujú len právnické osoby, ktoré majú 

skutočné a stále miesto podnikateľskej 

činnosti v členskom štáte Únie a ktorým 

bolo udelené povolenie na výkon činnosti 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania v súlade s článkom 10 tohto 

nariadenia. Právnické osoby usadené 

v tretej krajine preto nemôžu žiadať 

o povolenie ako poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania v súlade s 

týmto nariadením. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  221 
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Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania nevyplatia ani neprijmú 

žiadnu odmenu, zľavu či nepeňažnú 

výhodu za smerovanie pokynov investorov 

ku konkrétnej ponuke kolektívneho 

financovania ponúknutej na ich platforme 

ani ku konkrétnej ponuke kolektívneho 

financovania poskytnutej na platforme 

tretej strany. 

3. (Nemá vplyv na slovenskú verziu.) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  222 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Pokiaľ ide o využívanie účelovo 

vytvorených subjektov na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania, 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania majú právo previesť na 

účelovo vytvorený subjekt len jedno 

aktívum s cieľom umožniť investorom 

získať expozíciu pre uvedené aktívum 

prostredníctvom nadobudnutia cenných 

papierov. Rozhodnutie získať expozíciu 

pre uvedené podkladové aktívum prináleží 

výlučne investorom. 

5. Pokiaľ ide o využívanie 

investičných nástrojov, a to účelovo 

vytvorených subjektov na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania 

investorom, ktorí sú oprávnenými 

protistranami alebo voliteľnými 

profesionálnymi investormi, ako sa 

vymedzuje v smernici 2014/65/EÚ, 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania majú právo previesť na 

účelovo vytvorený subjekt len jedno alebo 

viacero aktív s cieľom umožniť investorom 

získať expozíciu pre uvedené aktíva 

prostredníctvom nadobudnutia cenných 

papierov. Rozhodnutie získať expozíciu 

pre uvedené podkladové aktívum prináleží 

výlučne investorom. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  223 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Pokiaľ ide o využívanie účelovo 

vytvorených subjektov na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania, 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania majú právo previesť na 

účelovo vytvorený subjekt len jedno 

aktívum s cieľom umožniť investorom 

získať expozíciu pre uvedené aktívum 

prostredníctvom nadobudnutia cenných 

papierov. Rozhodnutie získať expozíciu 

pre uvedené podkladové aktívum prináleží 

výlučne investorom. 

5. Pokiaľ ide o využívanie účelovo 

vytvorených subjektov na poskytovanie 

služieb kolektívneho financovania pre 

investorov, ktorí nie sú oprávnenými 

protistranami, poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania majú právo 

previesť na účelovo vytvorený subjekt len 

jedno aktívum s cieľom umožniť 

investorom získať expozíciu pre uvedené 

aktívum prostredníctvom nadobudnutia 

cenných papierov. Rozhodnutie získať 

expozíciu pre uvedené podkladové aktívum 

prináleží výlučne investorom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  224 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4 a 

 Poskytovanie prvotných ponúk 

kryptomeny 

 1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania oprávnených v súlade s 

článkom 10, ktorí umožňujú prvotné 

ponuky kryptomeny, ktoré patria do 

rozsahu pôsobnosti tohto článku 4a. 

 2. Toto nariadenie sa vzťahuje iba na 

prvotné ponuky kryptomeny tokenov v 
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prípade centralizovaného emitenta 

tokenov. 

 3. Toto nariadenie sa vzťahuje len na 

prvotné ponuky kryptomeny tokenov, 

ktorými sú buď úvery, alebo prevoditeľné 

cenné papiere. 

 4. Toto nariadenie sa vzťahuje len na 

primárne vydanie alebo predaj tokenov a 

nie na sekundárne obchodovanie s 

takýmito tokenmi. 

 5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

súkromné umiestňovanie tokenov. 

 6. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

prvotné ponuky kryptomeny s hodnotou 

viac ako 8 000 000 EUR na emisiu v 

prvotnej ponuke kryptomeny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  225 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4 a 

 Poskytovanie prvotných ponúk 

kryptomeny 

 1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania, ktorí ponúkajú služby 

uvedené v článku 3 ods. 1 písm. ia) bod 

iv), patria do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia pod podmienkou, že spĺňajú 

kritériá článku 10. 

 2. Toto nariadenie sa vzťahuje len na 

primárny predaj tokenov. 

 3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

súkromné umiestňovanie tokenov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  226 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 5 a 

 Požiadavky na náležitú starostlivosť 

 1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania vykonávajú minimálnu 

úroveň náležitej starostlivosti vlastníkov 

projektov, ktorí navrhujú financovanie 

projektu na svojej platforme kolektívneho 

financovania. 

 2. Minimálna úroveň náležitej 

starostlivosti uvedená v odseku 1 zahŕňa: 

 a) žiadny záznam vedený v registri trestov, 

pokiaľ ide o odsúdenia alebo sankcie za 

porušenie platných vnútroštátnych 

predpisov v oblasti obchodného práva, 

konkurzného práva, právnych predpisov o 

finančných službách, právnych predpisov 

v oblasti prania špinavých peňazí, 

podvodov alebo zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone povolania;  

 b) dôkaz o tom, že vlastník projektu alebo 

spoločnosť, ktorí sa usilujú 

o financovanie prostredníctvom platformy 

kolektívneho financovania, nie sú usadení 

v jurisdikciách uvedených v príslušnej 

politike EÚ o nespolupracujúcich 

jurisdikciách, alebo ktorí sú označení ako 

tretie krajiny s vysokým rizikom podľa 

článku 9 ods. 2 ) smernice Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, alebo 

ktoré účinne nedodržiavajú daňové normy 

Únie alebo medzinárodne dohodnuté 

daňové normy v oblasti transparentnosti a 

výmeny informácií.  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  227 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania stanovia a uchovávajú účinné 

a transparentné postupy na promptné, 

spravodlivé a jednotné vybavovanie 

sťažností prijatých od klientov. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania zavedú, uchovávajú a verejne 

popíšu účinné a transparentné postupy na 

promptné, spravodlivé a jednotné 

vybavovanie sťažností prijatých od 

klientov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  228 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania stanovia a uchovávajú účinné 

a transparentné postupy na promptné, 

spravodlivé a jednotné vybavovanie 

sťažností prijatých od klientov. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania stanovia a uchovávajú účinné, 

transparentné a štandardizované postupy 

na promptné, spravodlivé a jednotné 

vybavovanie sťažností prijatých od 

klientov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  229 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania nesmú mať žiadnu finančnú 

účasť na žiadnej ponuke kolektívneho 

financovania ponúkanej na ich platformách 

kolektívneho financovania. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania nesmú mať žiadnu finančnú 

účasť na žiadnej ponuke kolektívneho 

financovania ponúkanej na ich platformách 

kolektívneho financovania, pokiaľ tieto 

informácie náležitým spôsobom zverejnia 

potenciálnym investorom a investorom 

registrovaným na platforme. 

Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania stanovujú jasné a 

transparentné výberové postupy. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Platformy musia byť schopné oznámiť svojim zákazníkom projekty, ktoré ponúkajú. Toto 

oznámenie musí byť uskutočnené na objektívnom základe. Keď investori upresnia svoj 

rizikový profil, je zaujímavé, že platforma im môže ponúkať najmä projekty, ktoré sú v súlade 

s tým, čo hľadajú. 

 

Pozmeňujúci návrh  230 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania nesmú mať žiadnu finančnú 

účasť na žiadnej ponuke kolektívneho 

financovania ponúkanej na ich platformách 

kolektívneho financovania. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania nesmú mať žiadnu finančnú 

účasť na žiadnej ponuke kolektívneho 

financovania ponúkanej na ich platformách 

kolektívneho financovania okrem 

prípadov, keď je táto finančná účasť 

určená na to, aby vo všetkých ponukách 

systematicky zabezpečila zosúladenie 

záujmov medzi poskytovateľmi služieb 

kolektívneho investovania a investormi, 

alebo ako prostriedok intervencie na 

zabezpečenie integrity trhu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  231 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania nesmú mať žiadnu finančnú 

účasť na žiadnej ponuke kolektívneho 

financovania ponúkanej na ich platformách 

kolektívneho financovania. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania nesmú mať žiadnu finančnú 

účasť na žiadnej ponuke kolektívneho 

financovania ponúkanej na ich platformách 

kolektívneho financovania okrem 

prípadov, keď sa finančná účasť týka 

všetkých projektov alebo ponúk 

systematickým a nediskriminačným 

spôsobom, s cieľom zabezpečiť 

zosúladenie záujmov medzi investormi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  232 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania neprijmú za svojich klientov 

žiadneho zo svojich akcionárov, ktorí 

vlastnia aspoň 20 % základného imania 

alebo hlasovacích práv, žiadneho zo 

svojich manažérov alebo zamestnancov ani 

žiadnu osobu priamo alebo nepriamo 

prepojenú s takýmito akcionármi, 

manažérmi a zamestnancami 

prostredníctvom ovládania vymedzeného v 

článku 4 ods. 1 bode 35 písm. b) smernice 

2014/65/EÚ. 

2. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania neprijmú za svojich klientov 

žiadneho zo svojich akcionárov, ktorí 

vlastnia aspoň 20 % základného imania 

alebo hlasovacích práv, žiadneho zo 

svojich manažérov alebo zamestnancov ani 

žiadnu osobu, ktorá uplatňuje alebo je v 

pozícii, že môže uplatňovať významný 

vplyv alebo kontrolu nad projektmi a 

ponukami kolektívneho financovania 

poskytovanými na platforme kolektívneho 

financovania. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  233 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania neprijmú za svojich klientov 

žiadneho zo svojich akcionárov, ktorí 

vlastnia aspoň 20 % základného imania 

alebo hlasovacích práv, žiadneho zo 

svojich manažérov alebo zamestnancov ani 

žiadnu osobu priamo alebo nepriamo 

prepojenú s takýmito akcionármi, 

manažérmi a zamestnancami 

prostredníctvom ovládania vymedzeného v 

článku 4 ods. 1 bode 35 písm. b) smernice 

2014/65/EÚ. 

2. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania neprijmú za svojich klientov 

žiadneho zo svojich akcionárov, ktorí 

vlastnia aspoň 10 % základného imania 

alebo hlasovacích práv, žiadneho zo 

svojich manažérov alebo zamestnancov ani 

žiadnu osobu priamo alebo nepriamo 

prepojenú s takýmito akcionármi, 

manažérmi a zamestnancami 

prostredníctvom ovládania vymedzeného v 

článku 4 ods. 1 bode 35 písm. b) smernice 

2014/65/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  234 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania oboznámia svojich klientov a 

potenciálnych klientov so všeobecnou 

povahou a zdrojmi konfliktov záujmov a s 

opatreniami prijatými na zmiernenie 

uvedených rizík, keď to považujú za 

potrebné na to, aby boli opatrenia prijaté 

v súlade s vnútornými pravidlami 

uvedenými v odseku 3 účinné. 

5. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania oboznámia svojich klientov a 

potenciálnych klientov so všeobecnou 

povahou a zdrojmi konfliktov záujmov a s 

opatreniami prijatými na zmiernenie 

uvedených rizík. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  235 
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Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7a 

 Zosúladenie záujmov platformy s 

investormi 

 1. S cieľom zabezpečiť zosúladenie 

stimulov platforiem so stimulmi 

investorov je potrebné podporovať 

stimulačné mechanizmy. 

 2. Platformy kolektívneho financovania sa 

môžu zúčastňovať na financovaní 

projektu. Táto účasť nepresahuje 2 % 

kapitálu nahromadeného na projekt; 

 3. Odmena pre prípad úspechu sa môže 

udeliť poskytovateľovi služieb 

kolektívneho financovania, keď projekt 

úspešne opustí platformu. 

 4. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania pred vydaním povolenia 

popíšu orgánu ESMA zosúladenie politiky 

záujmov, ktorú plánujú použiť, a 

požiadajú o jej schválenie. 

 5. Platformy môžu upravovať zosúladenie 

politiky záujmov každé tri roky. Každá 

zmena podlieha schváleniu orgánu 

ESMA. 

 6. Platformy explicitne opíšu svoje 

zosúladenie politiky záujmov na svojom 

webovom sídle na poprednom mieste. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  236 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Outsourcing prevádzkových funkcií 

nesmie podstatne narušiť kvalitu vnútornej 

kontroly poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania a schopnosť 

orgánu ESMA monitorovať súlad 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania so všetkými povinnosťami 

stanovenými v tomto nariadení. 

2. Outsourcing prevádzkových funkcií 

nesmie podstatne narušiť kvalitu vnútornej 

kontroly poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania a schopnosť 

príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
monitorovať súlad poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania so všetkými 

povinnosťami stanovenými v tomto 

nariadení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  237 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Outsourcing prevádzkových funkcií 

nesmie podstatne narušiť kvalitu vnútornej 

kontroly poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania a schopnosť 

orgánu ESMA monitorovať súlad 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania so všetkými povinnosťami 

stanovenými v tomto nariadení. 

2. Outsourcing prevádzkových funkcií 

nesmie narušiť kvalitu vnútornej kontroly 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania a schopnosť orgánu ESMA 

monitorovať súlad poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania so všetkými 

povinnosťami stanovenými v tomto 

nariadení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  238 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania alebo poskytovatelia, ktorí sú 

treťou stranou, konajúci v ich mene nemajú 

2. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania alebo poskytovatelia, ktorí sú 

treťou stranou, konajúci v ich mene nemajú 
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v držbe finančné prostriedky klientov ani 

neposkytujú platobné služby, pokiaľ takéto 

finančné prostriedky nie sú určené na 

poskytovanie platobných služieb 

týkajúcich sa služieb kolektívneho 

financovania a pokiaľ poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania alebo 

poskytovateľ, ktorý je treťou stranou, 

konajúci v jeho mene nie je platobná 

inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 11 

smernice (EÚ) 2015/2366. 

v držbe finančné prostriedky klientov ani 

neposkytujú platobné služby alebo konajú 

ako depozitári, pokiaľ takéto finančné 

prostriedky nie sú určené na poskytovanie 

platobných služieb týkajúcich sa služieb 

kolektívneho financovania a pokiaľ 

poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania alebo poskytovateľ, ktorý je 

treťou stranou, konajúci v jeho mene nie je 

platobná inštitúcia vymedzená v článku 4 

ods. 11 smernice (EÚ) 2015/2366. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  239 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania neposkytujú 

platobné služby alebo nemajú v držbe a 

úschove finančné prostriedky vo vzťahu k 

službám kolektívneho financovania buď 

sami, alebo prostredníctvom tretej strany, 

takíto poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania zavedú a zachovávajú 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 

vlastníci projektu prijímali financovanie 

ponúk kolektívneho financovania alebo 

akúkoľvek platbu len prostredníctvom 

poskytovateľa platobných služieb 

vymedzeného v článku 4 ods. 11 smernice 

(EÚ) 2015/2366. 

4. Ak poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania neposkytujú 

platobné služby alebo nemajú v držbe a 

úschove finančné prostriedky vo vzťahu k 

službám kolektívneho financovania buď 

sami, alebo prostredníctvom tretej strany, 

takíto poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania zavedú a zachovávajú 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 

vlastníci projektu prijímali financovanie 

ponúk kolektívneho financovania alebo 

akúkoľvek platbu len prostredníctvom 

poskytovateľa platobných služieb alebo 

zástupcu poskytovateľa platobných 

služieb vymedzeného v článku 4 ods. 11 

a článku 19 smernice (EÚ) 2015/2366. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Platformy by mali byť schopné poskytovať platobnú službu prostredníctvom tretích strán, t. j. 

podľa článku 19 smernice o platobných službách. 
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Pozmeňujúci návrh  240 

Brian Hayes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Právnická osoba, ktorá má v 

úmysle poskytovať služby kolektívneho 

financovania, požiada orgán ESMA o 

povolenie na výkon činnosti 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania. 

1. Akákoľvek právnická osoba, ktorá 

má v úmysle stať sa poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania v súlade 

s týmto nariadením, požiada príslušný 

vnútroštátny orgán členského štátu, v 

ktorom je usadený, o povolenie 

poskytovať služby kolektívneho 

financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  241 

Neena Gill 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Právnická osoba, ktorá má v 

úmysle poskytovať služby kolektívneho 

financovania, požiada orgán ESMA o 

povolenie na výkon činnosti 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania. 

1.  Akákoľvek právnická osoba, ktorá 

má v úmysle stať sa poskytovateľom 

služieb kolektívneho financovania, požiada 

príslušný vnútroštátny orgán členského 

štátu, v ktorom je usadený, o povolenie 

poskytovať služby kolektívneho 

financovania.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  242 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Právnická osoba, ktorá má v 

úmysle poskytovať služby kolektívneho 

financovania, požiada orgán ESMA o 

povolenie na výkon činnosti poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania. 

1. Právnická osoba, ktorá má v 

úmysle poskytovať služby kolektívneho 

financovania, požiada príslušný 

vnútroštátny orgán členského štátu, v 

ktorom je usadený, o povolenie na výkon 

činnosti poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  243 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Právnická osoba, ktorá má v 

úmysle poskytovať služby kolektívneho 

financovania, požiada orgán ESMA o 

povolenie na výkon činnosti poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania. 

1. Právnická osoba, ktorá má v 

úmysle poskytovať služby kolektívneho 

financovania, požiada orgán ESMA o 

povolenie na výkon činnosti poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania. Orgán 

ESMA informuje príslušný vnútroštátny 

orgán, keď dostane žiadosť o povolenie. 

Príslušný vnútroštátny orgán môže voči 

žiadateľovi predložiť oznámenie, v 

ktorom uvedie prípadné námietky alebo 

pripomienky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  244 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Právnická osoba, ktorá má v 

úmysle poskytovať služby kolektívneho 

1. Právnická osoba, ktorá má v 

úmysle poskytovať služby kolektívneho 
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financovania, požiada orgán ESMA o 

povolenie na výkon činnosti poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania. 

financovania, požiada orgán ESMA o 

povolenie na výkon činnosti poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania. Orgán 

ESMA informuje príslušný vnútroštátny 

orgán, keď dostane žiadosť o povolenie. 

Príslušný vnútroštátny orgán môže 

predložiť orgánu ESMA námietky voči 

žiadateľovi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  245 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno g 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) opis opatrení potenciálneho 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania týkajúcich sa zabezpečenia 

kontinuity činností; 

g) opis opatrení potenciálneho 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania týkajúcich sa zabezpečenia 

kontinuity činností, aby sa zabezpečilo, že 

sa splácanie úverov a investície budú aj 

naďalej spravovať pre investorov v 

prípade platobnej neschopnosti platformy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  246 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno j 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) opis vnútorných pravidiel 

potenciálneho poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania na 

predchádzanie tomu, aby sa jeho akcionári, 

ktorí vlastnia aspoň 20 % základného 

imania alebo hlasovacích práv, jeho 

manažéri alebo zamestnanci alebo 

j) opis vnútorných pravidiel 

potenciálneho poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania na 

predchádzanie tomu, aby sa jeho akcionári, 

ktorí vlastnia aspoň 10 % základného 

imania alebo hlasovacích práv, jeho 

manažéri alebo zamestnanci alebo 
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akákoľvek osoba, ktorá je s nimi priamo 

alebo nepriamo prepojená prostredníctvom 

ovládania, zapojili do transakcií 

kolektívneho financovania, ktoré ponúka 

potenciálny poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania; 

akákoľvek osoba, ktorá je s nimi priamo 

alebo nepriamo prepojená prostredníctvom 

ovládania, zapojili do transakcií 

kolektívneho financovania, ktoré ponúka 

potenciálny poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  247 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno j a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ja) výpis z účtu o dostupnosti 

základného imania vo výške 60 000 EUR 

požadované pre licenciu alebo prípadne 

poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 

tejto sumy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  248 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno m a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ma) poistenie zodpovednosti za škodu. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o organizáciu dodávateľov, v prípade neexistencie minimálnych kapitálových 

požiadaviek by sa v návrhu mala ustanoviť povinnosť poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania kedykoľvek preukázať existenciu poistnej zmluvy pokrývajúcej peňažné dôsledky 

v prípade porušenia ich profesionálnych povinností. 



 

PE627.793v01-00 64/107 AM\1162839SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  249 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Všetci poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania majú 

počiatočný kapitál 50 000 EUR. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  250 

Neena Gill 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Orgán ESMA do 20 pracovných 

dní od doručenia žiadosti uvedenej v 

odseku 1 posúdi, či je uvedená žiadosť 

úplná. Ak žiadosť nie je úplná, orgán 

ESMA stanoví termín, do ktorého má 

potenciálny poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania poskytnúť 

chýbajúce informácie. 

4. Príslušný vnútroštátny orgán do 

30 pracovných dní od doručenia žiadosti 

uvedenej v odseku 1 posúdi, či je uvedená 

žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, 

príslušný vnútroštátny orgán stanoví 

termín, do ktorého má potenciálny 

poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania poskytnúť chýbajúce 

informácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  251 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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4. Orgán ESMA do 20 pracovných 

dní od doručenia žiadosti uvedenej v 

odseku 1 posúdi, či je uvedená žiadosť 

úplná. Ak žiadosť nie je úplná, orgán 

ESMA stanoví termín, do ktorého má 

potenciálny poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania poskytnúť 

chýbajúce informácie. 

4. Príslušný vnútroštátny orgán do 

20 pracovných dní od doručenia žiadosti 

uvedenej v odseku 1 v úzkej spolupráci s 

orgánom ESMA posúdi, či je uvedená 

žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, 

príslušný vnútroštátny orgán stanoví 

termín, do ktorého má potenciálny 

poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania poskytnúť chýbajúce 

informácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  252 

Brian Hayes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Orgán ESMA do 20 pracovných 

dní od doručenia žiadosti uvedenej v 

odseku 1 posúdi, či je uvedená žiadosť 

úplná. Ak žiadosť nie je úplná, orgán 

ESMA stanoví termín, do ktorého má 

potenciálny poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania poskytnúť 

chýbajúce informácie. 

4. Príslušný vnútroštátny orgán do 

20 pracovných dní od doručenia žiadosti 

uvedenej v odseku 1 posúdi, či je uvedená 

žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, 

príslušný vnútroštátny orgán stanoví 

termín, do ktorého má potenciálny 

poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania poskytnúť chýbajúce 

informácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  253 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ak je žiadosť uvedená v odseku 1 

úplná, orgán ESMA o tom bezodkladne 

5. Ak je žiadosť uvedená v odseku 1 

úplná, príslušný vnútroštátny orgán o tom 

bezodkladne informuje potenciálneho 



 

PE627.793v01-00 66/107 AM\1162839SK.docx 

SK 

informuje potenciálneho poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania. 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  254 

Brian Hayes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ak je žiadosť uvedená v odseku 1 

úplná, orgán ESMA o tom bezodkladne 

informuje potenciálneho poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania. 

5. Ak je žiadosť uvedená v odseku 1 

úplná, príslušný vnútroštátny orgán o tom 

bezodkladne informuje potenciálneho 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  255 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Orgán ESMA do dvoch mesiacov 

od doručenia úplnej žiadosti posúdi, či 

potenciálny poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania spĺňa 

požiadavky stanovené v tomto nariadení, a 

prijme plne zdôvodnené rozhodnutie o 

udelení alebo zamietnutí povolenia na 

výkon činnosti poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania. Orgán ESMA 

má právo zamietnuť povolenie, ak existujú 

objektívne a preukázateľné dôvody 

domnievať sa, že manažment 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania môže predstavovať hrozbu 

pre jeho účinné, spoľahlivé a obozretné 

6. Príslušný vnútroštátny orgán do 

dvoch mesiacov od doručenia úplnej 

žiadosti v úzkej spolupráci s orgánom 

ESMA posúdi, či potenciálny poskytovateľ 

služieb kolektívneho financovania spĺňa 

požiadavky stanovené v tomto nariadení, a 

prijme plne zdôvodnené rozhodnutie o 

udelení alebo zamietnutí povolenia na 

výkon činnosti poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania. Príslušný 

vnútroštátny orgán má právo zamietnuť 

povolenie, ak existujú objektívne a 

preukázateľné dôvody domnievať sa, že 

manažment poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania môže 
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riadenie a kontinuitu činností a pre 

primerané zohľadňovanie záujmov jeho 

klientov a integritu trhu. 

predstavovať hrozbu pre jeho účinné, 

spoľahlivé a obozretné riadenie a 

kontinuitu činností a pre primerané 

zohľadňovanie záujmov jeho klientov a 

integritu trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  256 

Neena Gill 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Orgán ESMA do dvoch mesiacov 

od doručenia úplnej žiadosti posúdi, či 

potenciálny poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania spĺňa 

požiadavky stanovené v tomto nariadení, a 

prijme plne zdôvodnené rozhodnutie o 

udelení alebo zamietnutí povolenia na 

výkon činnosti poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania. Orgán ESMA 

má právo zamietnuť povolenie, ak existujú 

objektívne a preukázateľné dôvody 

domnievať sa, že manažment 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania môže predstavovať hrozbu 

pre jeho účinné, spoľahlivé a obozretné 

riadenie a kontinuitu činností a pre 

primerané zohľadňovanie záujmov jeho 

klientov a integritu trhu. 

6. Príslušný vnútroštátny orgán do 

troch mesiacov od doručenia úplnej 

žiadosti posúdi, či potenciálny 

poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania spĺňa požiadavky stanovené v 

tomto nariadení, a prijme plne zdôvodnené 

rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí 

povolenia na výkon činnosti poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania. 

Príslušný vnútroštátny orgán má právo 

zamietnuť povolenie, ak existujú 

objektívne a preukázateľné dôvody 

domnievať sa, že manažment 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania môže predstavovať hrozbu 

pre jeho účinné, spoľahlivé a obozretné 

riadenie a kontinuitu činností a pre 

primerané zohľadňovanie záujmov jeho 

klientov a integritu trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  257 

Brian Hayes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Orgán ESMA do dvoch mesiacov 

od doručenia úplnej žiadosti posúdi, či 

potenciálny poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania spĺňa 

požiadavky stanovené v tomto nariadení, a 

prijme plne zdôvodnené rozhodnutie o 

udelení alebo zamietnutí povolenia na 

výkon činnosti poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania. Orgán ESMA 

má právo zamietnuť povolenie, ak existujú 

objektívne a preukázateľné dôvody 

domnievať sa, že manažment 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania môže predstavovať hrozbu 

pre jeho účinné, spoľahlivé a obozretné 

riadenie a kontinuitu činností a pre 

primerané zohľadňovanie záujmov jeho 

klientov a integritu trhu. 

6. Príslušný vnútroštátny orgán do 

troch mesiacov od doručenia úplnej 

žiadosti posúdi, či potenciálny 

poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania spĺňa požiadavky stanovené v 

tomto nariadení, a prijme plne zdôvodnené 

rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí 

povolenia na výkon činnosti poskytovateľa 

služieb kolektívneho financovania. 

Príslušný vnútroštátny orgán má právo 

zamietnuť povolenie, ak existujú 

objektívne a preukázateľné dôvody 

domnievať sa, že manažment 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania môže predstavovať hrozbu 

pre jeho účinné, spoľahlivé a obozretné 

riadenie a kontinuitu činností a pre 

primerané zohľadňovanie záujmov jeho 

klientov a integritu trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  258 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Príslušný vnútroštátny orgán 

oznámi orgánu ESMA svoje rozhodnutie 

o udelení alebo zamietnutí povolenia. 

Orgán ESMA môže požiadať o posúdenie 

súladu s požiadavkami na povolenie a 

dôvodmi, ktoré toto povolenie 

opodstatňujú. Ak orgán ESMA nesúhlasí 

s rozhodnutím príslušného vnútroštátneho 

orgánu, uvedie svoje dôvody a vysvetlí a 

odôvodní každú podstatnú odchýlku. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  259 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Orgán ESMA oznámi 

potenciálnemu poskytovateľovi služieb 

kolektívneho financovania svoje 

rozhodnutie do piatich pracovných dní od 

prijatia uvedeného rozhodnutia. 

7. Príslušný vnútroštátny orgán 

bezodkladne oznámi potenciálnemu 

poskytovateľovi služieb kolektívneho 

financovania svoje rozhodnutie od prijatia 

uvedeného rozhodnutia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  260 

Neena Gill 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Orgán ESMA oznámi 

potenciálnemu poskytovateľovi služieb 

kolektívneho financovania svoje 

rozhodnutie do piatich pracovných dní od 

prijatia uvedeného rozhodnutia. 

7. Príslušný vnútroštátny orgán 

oznámi potenciálnemu poskytovateľovi 

služieb kolektívneho financovania svoje 

rozhodnutie do dvoch pracovných dní od 

prijatia uvedeného rozhodnutia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  261 

Brian Hayes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Orgán ESMA oznámi 

potenciálnemu poskytovateľovi služieb 

kolektívneho financovania svoje 

7. Príslušný vnútroštátny orgán 

oznámi potenciálnemu poskytovateľovi 

služieb kolektívneho financovania svoje 
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rozhodnutie do piatich pracovných dní od 

prijatia uvedeného rozhodnutia. 

rozhodnutie do dvoch pracovných dní od 

prijatia uvedeného rozhodnutia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  262 

Brian Hayes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10 a 

 Povolenie poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania tretej krajiny 

 1. Poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania, ktorý je usadený v tretej 

krajine, môže v Únii poskytovať služby 

kolektívneho financovania za 

predpokladu, že sú splnené tieto 

podmienky: 

 a) Komisia prijala vykonávací akt v súlade 

s odsekom 2 tohto článku, ktorý 

predstavuje rozhodnutie o rovnocennosti, 

pokiaľ ide o krajinu usadenia 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania; 

 b) poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania je oprávnený poskytovať 

služby kolektívneho financovania a 

podlieha dohľadu v príslušnej tretej 

krajine; c) ustanovenia o spolupráci 

uvedené v odseku 3 boli zavedené a 

fungujú. 

 Po splnení podmienok uvedených v prvom 

pododseku poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania zaregistruje v 

orgáne ESMA svoj zámer poskytovať 

služby v Únii. 

 2. Komisia môže prijať vykonávací akt, v 

ktorom sa uzná, že právny rámec a 
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postupy dohľadu tretej krajiny 

zabezpečujú, že: 

 a) poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania s povolením v tejto tretej 

krajine dodržiavajú toto nariadenie alebo 

spĺňajú právne záväzné požiadavky 

vnútroštátnych právnych predpisov tejto 

tretej krajiny, ktoré sú rovnocenné s 

požiadavkami platného práva Únie; 

 b) záväzné požiadavky podliehajú 

účinnému dohľadu a presadzovaniu na 

priebežnom základe v tejto tretej krajine. 

 Uvedený vykonávací akt sa prijme v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 37a ods. 2. 

 3. Orgán ESMA ustanoví dohody o 

spolupráci s príslušnými orgánmi tretích 

krajín, ktorých právny rámec a postupy 

dohľadu boli uznané za rovnocenné v 

súlade s odsekom 2. 

 V takýchto dohodách sa ustanoví 

prinajmenšom: a) mechanizmus výmeny 

informácií medzi orgánom ESMA a 

príslušnými orgánmi dotknutých tretích 

krajín vrátane prístupu k všetkým 

relevantným informáciám týkajúcim sa 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania oprávnených v tejto tretej 

krajine, o ktoré požiada orgán ESMA; 

 b) mechanizmus rýchleho oznamovania 

orgánu ESMA, ak príslušný orgán tretej 

krajiny usúdi, že poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania v tejto tretej 

krajine a pod jeho dohľadom porušil 

podmienky jeho povolenia alebo iné 

vnútroštátne právne predpisy v tejto tretej 

krajine; 

 c) postupy týkajúce sa koordinácie 

činností dohľadu. 

 4. Orgán ESMA vypracuje návrh 

regulačných technických predpisov na 

určenie minimálneho obsahu dohôd o 

spolupráci uvedených v odseku 3 s cieľom 

zabezpečiť, aby príslušné orgány a orgán 
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ESMA mohli vykonávať všetky svoje 

dozorné právomoci podľa tohto 

nariadenia. 

 Orgán ESMA predloží tento návrh 

regulačných technických predpisov 

Komisii do ... [XX mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia]. 

 Komisii sa deleguje právomoc na 

doplnenie tohto nariadenia prijatím 

regulačných technických predpisov 

uvedených v prvom pododseku v súlade s 

postupom uvedeným v článkoch 10 až 14 

nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  263 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10a 

 Poistenie 

 1. Poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania musí byť schopný 

kedykoľvek preukázať existenciu poistnej 

zmluvy, ktorá sa vzťahuje na 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania, pre prípad finančných 

následkov jeho odbornej 

občianskoprávnej zodpovednosti za 

porušenie odborných povinností, ktoré sú 

vymedzené v tomto nariadení. 

 2. Do [vložiť 6 mesiacov pred dátumom 

nadobudnutia účinnosti] Komisia prijme 

delegovaný akt v súlade s článkom 37 

s cieľom upresniť ustanovenia potrebné 

pre zabezpečenie poistenia uvedené v 

odseku 1. 
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Or. fr 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o organizáciu dodávateľov, v prípade neexistencie minimálnych kapitálových 

požiadaviek by sa v návrhu mala ustanoviť povinnosť poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania kedykoľvek preukázať existenciu poistnej zmluvy pokrývajúcej peňažné dôsledky 

v prípade porušenia ich profesionálnych povinností. 

 

Pozmeňujúci návrh  264 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Register poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania 

Centralizovaný register poskytovateľov 

služieb kolektívneho financovania a ponúk 

kolektívneho financovania 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  265 

Brian Hayes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Orgán ESMA zriadi register 

všetkých poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania. Uvedený 

register bude verejne dostupný na jeho 

webovom sídle a bude sa pravidelne 

aktualizovať. 

1. Orgán ESMA zriadi register 

všetkých poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania povolených 

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v 

súlade s článkom 10 a osobitne aj register 

všetkých poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania v tretej krajine, 

ktorí sú registrovaní v orgáne ESMA v 

súlade s článkom 10a. Uvedený register 

bude verejne dostupný na jeho webovom 

sídle a bude sa pravidelne aktualizovať. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  266 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Orgán ESMA zriadi register 

všetkých poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania. Uvedený 

register bude verejne dostupný na jeho 

webovom sídle a bude sa pravidelne 

aktualizovať. 

1. Orgán ESMA zriadi centralizovaný 

register všetkých poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania povolených v 

súlade s článkom 10, ktorí poskytujú 

prístup k individuálnym projektom alebo 

ponukám poskytovaným každou 

platformou kolektívneho financovania. 

Uvedený register bude verejne dostupný na 

jeho webovom sídle a bude sa pravidelne 

aktualizovať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  267 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) aktualizované informácie o 

individuálnych projektoch alebo 

ponukách kolektívneho financovania 

poskytovaných každou platformou služieb 

kolektívneho financovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  268 

Brian Hayes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania poskytujú svoje 

služby pod dohľadom orgánu ESMA. 

1. Poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania poskytuje svoje služby pod 

dohľadom príslušného vnútroštátneho 

orgánu členského štátu, v ktorom 

poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania dostal povolenie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  269 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania poskytujú svoje služby pod 

dohľadom orgánu ESMA. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania poskytujú svoje služby pod 

dohľadom príslušných vnútroštátnych 

orgánov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  270 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Každý členský štát určí jeden alebo 

viacero príslušných vnútroštátnych 

orgánov, ktoré budú zodpovedné za 

udeľovanie povolenia a vykonávanie 

dozorných právomocí nad poskytovateľmi 

služieb kolektívneho financovania. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  271 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Orgán ESMA posúdi, či 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania spĺňajú podmienky stanovené 

v tomto nariadení. 

3. Príslušný vnútroštátny orgán 

posúdi, či poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania spĺňajú 

podmienky stanovené v tomto nariadení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  272 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Orgán ESMA posúdi, či 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania spĺňajú podmienky stanovené 

v tomto nariadení. 

3. Orgán ESMA v spolupráci 

s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

posúdi, či poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania spĺňajú 

podmienky stanovené v tomto nariadení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  273 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania bez zbytočného odkladu 

oznámia orgánu ESMA akékoľvek dôležité 

zmeny podmienok pre povolenie a na 

požiadanie poskytnú informácie potrebné 

4. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania bez zbytočného odkladu 

oznámia príslušnému vnútroštátnemu 

orgánu akékoľvek dôležité zmeny 

podmienok pre povolenie a na požiadanie 
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na posúdenie ich súladu s týmto 

nariadením. 

poskytnú informácie potrebné na 

posúdenie ich súladu s týmto nariadením. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  274 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Orgán ESMA má právomoc odňať 

povolenie poskytovateľovi služieb 

kolektívneho financovania v ktorejkoľvek 

z týchto situácií, keď poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania: 

1. Príslušný vnútroštátny orgán má 

právomoc odňať povolenie 

poskytovateľovi služieb kolektívneho 

financovania v ktorejkoľvek z týchto 

situácií, keď poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  275 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Orgán ESMA odníme povolenie na 

výkon činnosti poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania v prípade, že sa 

domnieva, že skutočnosti uvedené v 

odseku 2 písm. a) a b) majú vplyv na dobrú 

povesť manažmentu poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania alebo poukazujú 

na zlyhanie mechanizmov riadenia a 

vnútornej kontroly alebo postupov 

uvedených v článku 5. 

3. Príslušný vnútroštátny orgán 

odníme povolenie na výkon činnosti 

poskytovateľa služieb kolektívneho 

financovania v prípade, že príslušný 

vnútroštátny orgán v konzultácii 

s orgánom ESMA dospeje k záveru, že 

skutočnosti uvedené v odseku 2 písm. a) a 

b) majú vplyv na dobrú povesť 

manažmentu poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania alebo poukazujú 

na zlyhanie mechanizmov riadenia a 

vnútornej kontroly alebo postupov 

uvedených v článku 5. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  276 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Orgán ESMA bez zbytočného 

odkladu informuje príslušný vnútroštátny 

orgán členského štátu, v ktorom je 

poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania usadený, o svojom 

rozhodnutí odňať povolenie 

poskytovateľovi služieb kolektívneho 

financovania. 

4. Príslušný vnútroštátny orgán bez 

zbytočného odkladu informuje orgán 

ESMA o svojom rozhodnutí odňať 

povolenie poskytovateľovi služieb 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  277 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všetky informácie vrátane 

marketingovej komunikácie uvedenej v 

článku 19, ktoré poskytujú poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

klientom alebo potenciálnym klientom o 

sebe, o nákladoch a poplatkoch týkajúcich 

sa služieb alebo investícií v oblasti 

kolektívneho financovania, o podmienkach 

kolektívneho financovania vrátane kritérií 

pre výber projektov kolektívneho 

financovania alebo o povahe ich služieb 

kolektívneho financovania alebo rizikách 

spojených s ich službami kolektívneho 

financovania, musia byť jednoznačné, 

zrozumiteľné, úplné a presné. 

1. Všetky informácie vrátane 

marketingovej komunikácie uvedenej v 

článku 19, ktoré poskytujú poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

klientom alebo potenciálnym klientom o 

sebe, o nákladoch a poplatkoch týkajúcich 

sa služieb alebo investícií v oblasti 

kolektívneho financovania, o podmienkach 

kolektívneho financovania vrátane kritérií 

pre výber projektov kolektívneho 

financovania alebo o povahe ich služieb 

kolektívneho financovania alebo rizikách 

spojených s ich službami kolektívneho 

financovania, musia byť spravodlivé, 

jednoznačné, presné a nezavádzajúce. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  278 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všetky informácie vrátane 

marketingovej komunikácie uvedenej v 

článku 19, ktoré poskytujú poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

klientom alebo potenciálnym klientom o 

sebe, o nákladoch a poplatkoch týkajúcich 

sa služieb alebo investícií v oblasti 

kolektívneho financovania, o podmienkach 

kolektívneho financovania vrátane kritérií 

pre výber projektov kolektívneho 

financovania alebo o povahe ich služieb 

kolektívneho financovania alebo rizikách 

spojených s ich službami kolektívneho 

financovania, musia byť jednoznačné, 

zrozumiteľné, úplné a presné. 

1. Všetky informácie vrátane 

marketingovej komunikácie uvedenej v 

článku 19, ktoré poskytujú poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

klientom alebo potenciálnym klientom o 

sebe, o nákladoch, finančných rizikách a 

poplatkoch týkajúcich sa služieb alebo 

investícií v oblasti kolektívneho 

financovania, o podmienkach kolektívneho 

financovania vrátane kritérií pre výber 

projektov kolektívneho financovania alebo 

o povahe ich služieb kolektívneho 

financovania alebo rizikách spojených s ich 

službami kolektívneho financovania, musia 

byť jednoznačné, zrozumiteľné, úplné a 

presné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  279 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania zverejňujú raz 

za polrok mieru zlyhania projektov 

kolektívneho financovania svojej 

platformy kolektívneho financovania za 

posledných 48 mesiacov alebo, ak je 

platforma v prevádzke menej ako štyri 

roky, od jej začatia. Miera zlyhania sa 
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zverejní on-line na poprednom mieste na 

webovom sídle platformy. Oznámenie o 

miere zlyhania sa orgánu ESMA zasiela 

raz za polrok. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  280 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Európska komisia prijme 

delegovaný akt v súlade s článkom 37 

s cieľom určiť metodiku výpočtu miery 

zlyhania projektov ponúkaných na 

platforme kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  281 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 

poskytnú potenciálnym klientom pred tým, 

ako uzatvoria transakciu kolektívneho 

financovania. 

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 

sprístupnia potenciálnym klientom 

v primeranom čase. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  282 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 
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Článok 14 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 14 a 

 Požiadavky na náležitú starostlivosť 

 1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania vykonávajú minimálnu 

úroveň náležitej starostlivosti o vlastníkov 

projektov kolektívneho financovania, 

ktorí sa usilujú o financovanie 

prostredníctvom ich platformy 

kolektívneho financovania. 

 2. Minimálna náležitá starostlivosť 

uvedená v odseku 1 zahŕňa všetko 

z nasledujúceho: 

 a) dôkaz o tom, že vlastník projektu je 

osoba s dobrou povesťou a má dostatočné 

vedomosti a skúsenosti na to, aby sa 

usilovala o získanie investícií na 

platforme kolektívneho financovania; 

 b) dôkaz o tom, že vlastník projektu nemá 

žiadny záznam vedený v registri trestov, 

pokiaľ ide o odsúdenia alebo sankcie za 

porušenie platných vnútroštátnych 

predpisov v oblasti obchodného práva, 

konkurzného práva, právnych predpisov o 

finančných službách, právnych predpisov 

v oblasti prania špinavých peňazí, 

podvodov alebo zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone povolania. 

 3. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania zverejnia kontroly náležitej 

starostlivosti, ktoré boli vykonané na 

akomkoľvek projekte kolektívneho 

financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  283 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 
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Článok 14 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 14 a 

 Zverejňovanie miery zlyhania 

 1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania musia každých šesť 

mesiacov verejne zverejňovať mieru 

zlyhania projektov kolektívneho 

financovania, ktoré ponúkajú na svojich 

platformách v priebehu posledných 12 

mesiacov. Miera zlyhania sa jasne 

zverejní na webovom sídle platformy 

kolektívneho financovania. 

 2. Komisia prijme delegované akty v 

súlade s článkom 37 s cieľom určiť 

metodiku výpočtu miery zlyhania 

projektov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  284 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 14b 

 Zverejňovanie miery zlyhania 

 1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania raz za štvrťrok zverejňujú 

mieru zlyhania projektov kolektívneho 

financovania registrovaných na platforme 

kolektívneho financovania za posledných 

36 mesiacov alebo od začiatku svojej 

prevádzky, ak je platforma v prevádzke 

menej ako tri roky. 

 2. Miera zlyhania projektov kolektívneho 

financovania registrovaných na platforme 

kolektívneho financovania sa zverejní na 
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poprednom mieste na webovom sídle 

platformy kolektívneho financovania. 

 3. Európska komisia prijme delegovaný 

akt v súlade s článkom 37 s cieľom určiť 

metodiku výpočtu miery zlyhania 

projektov ponúkaných na platforme 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  285 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania pred úplným sprístupnením 

svojich ponúk kolektívneho financovania 

potenciálnym investorom posúdia, či sú 

ponúkané služby kolektívneho 

financovania pre potenciálnych investorov 

vhodné a ktoré z týchto služieb sú pre nich 

vhodné. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania posúdia, či sú ponúkané 

služby kolektívneho financovania pre 

potenciálnych investorov vhodné a ktoré z 

týchto služieb sú pre nich vhodné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  286 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania pred úplným sprístupnením 

svojich ponúk kolektívneho financovania 

potenciálnym investorom posúdia, či sú 

ponúkané služby kolektívneho 

financovania pre potenciálnych investorov 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania pred úplným sprístupnením 

svojich ponúk kolektívneho financovania 

potenciálnym investorom a pred 

investovaním do týchto ponúk posúdia, či 

sú ponúkané služby kolektívneho 

financovania pre potenciálnych investorov 
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vhodné a ktoré z týchto služieb sú pre nich 

vhodné. 

vhodné a ktoré z týchto služieb sú pre nich 

vhodné. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Ak potenciálny investor neposkytne dostatok informácií na dokončenie overenia 

transparentnosti a vedomostí, nemalo by sa mu umožniť investovať do ponuky kolektívneho 

financovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  287 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Prístup k podrobným informáciám 

o ponukách kolektívneho financovania je 

obmedzený na potenciálnych investorov, 

ktorí poskytli svoje osobné informácie, 

prečítali si riziká spojené s kolektívnym 

financovaním a výslovne ich prijali. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Potenciálny investor, predtým, ako môže získať prístup k ponukám platformy kolektívneho 

financovania, musí akceptovať riziká súvisiace s kolektívnym financovaním, ako je strata 

investícií a nelikvidita prijatých cenných papierov. 

 

Pozmeňujúci návrh  288 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na účely posúdenia podľa odseku 1 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania požiadajú o informácie o 

2. Na účely posúdenia podľa odseku 

1a poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania požiadajú o informácie o 
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základných znalostiach potenciálneho 

investora a o jeho porozumení rizikám 

týkajúcim sa investovania vo všeobecnosti 

a typov investícií ponúkaných na platforme 

kolektívneho financovania vrátane 

informácií o: 

znalostiach potenciálneho investora, jeho 

skúsenostiach, investičných cieľoch, 

finančnej situácii a o jeho porozumení 

rizikám týkajúcim sa investovania vo 

všeobecnosti a typov investícií ponúkaných 

na platforme kolektívneho financovania 

vrátane informácií o: 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Podobne by sa mal posilniť test transparentnosti a znalosti vstupu potenciálnych investorov s 

cieľom lepšie zaručiť informovaný súhlas investora, pokiaľ ide o vzniknuté riziká. Rozsah 

testu by mal zahŕňať nielen znalosti a skúsenosti potenciálneho investora, ale aj jeho finančnú 

situáciu a investičné ciele. 

 

Pozmeňujúci návrh  289 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) všetkých príslušných znalostiach 

alebo odborných skúsenostiach v súvislosti 

s investíciami v oblasti kolektívneho 

financovania. 

b) všetkých príslušných znalostiach a 

odborných skúsenostiach v súvislosti s 

investíciami v oblasti kolektívneho 

financovania. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  290 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Keď potenciálni investori 

neposkytnú informácie požadované v 

odseku 1 alebo keď sa poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania na 

základe informácií prijatých podľa odseku 

4. Keď sa poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania na základe 

informácií prijatých podľa odseku 1 

domnievajú, že potenciálni investori 

nemajú dostatočné znalosti alebo ak tieto 
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1 domnievajú, že potenciálni investori 

nemajú dostatočné znalosti, poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

informujú uvedených potenciálnych 

investorov, že služby ponúkané na ich 

platformách môžu byť pre nich nevhodné, 

a upozornia ich na riziko. Uvedené 

informácie alebo upozornenie na riziko 

nebránia potenciálnym investorom v 

investovaní do projektov kolektívneho 

financovania. 

služby pre ich nie sú vhodné, 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania informujú uvedených 

potenciálnych investorov, že služby 

ponúkané na ich platformách môžu byť pre 

nich nevhodné, a upozornia ich na riziko. 

Uvedené informácie alebo upozornenie na 

riziko nebránia potenciálnym investorom v 

investovaní do projektov kolektívneho 

financovania. V tomto upozornení sa jasne 

uvedie riziko úplnej straty investovaných 

peňažných prostriedkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  291 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Keď potenciálni investori 

neposkytnú informácie požadované v 

odseku 1 alebo keď sa poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania na 

základe informácií prijatých podľa odseku 

1 domnievajú, že potenciálni investori 

nemajú dostatočné znalosti, 
poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania informujú uvedených 

potenciálnych investorov, že služby 

ponúkané na ich platformách môžu byť pre 

nich nevhodné, a upozornia ich na riziko. 

Uvedené informácie alebo upozornenie na 

riziko nebránia potenciálnym investorom v 

investovaní do projektov kolektívneho 

financovania. 

4. Keď sa poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania na základe 

informácií prijatých podľa odseku 1 

domnievajú, že ponuka služieb 

kolektívneho financovania nevyhovuje 

potenciálnemu investorovi, poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

informujú uvedených potenciálnych 

investorov, že služby ponúkané na ich 

platformách môžu byť pre nich nevhodné, 

a upozornia ich na riziko. Uvedené 

informácie alebo upozornenie na riziko 

nebránia potenciálnym investorom v 

investovaní do projektov kolektívneho 

financovania. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Od potenciálnych investorov by sa malo vyžadovať, aby zložili znalostný test skôr, ako 

investujú do ponúk kolektívneho financovania. Bez ohľadu na to, či je test negatívny alebo 
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pozitívny, môže investor v každom prípade po tom, čo bol informovaný o výsledku testu 

platformou, investovať do projektu. V každom prípade sa zdá byť nevyhnutné, aby investor zo 

znalostného testu vyvodil dôsledky. 

 

Pozmeňujúci návrh  292 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Keď potenciálni investori 

neposkytnú informácie požadované v 

odseku 1 alebo keď sa poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania na 

základe informácií prijatých podľa odseku 

1 domnievajú, že potenciálni investori 

nemajú dostatočné znalosti, poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

informujú uvedených potenciálnych 

investorov, že služby ponúkané na ich 

platformách môžu byť pre nich nevhodné, 

a upozornia ich na riziko. Uvedené 

informácie alebo upozornenie na riziko 

nebránia potenciálnym investorom v 

investovaní do projektov kolektívneho 

financovania. 

4. Keď potenciálni investori 

neposkytnú informácie požadované v 

odseku 1 alebo keď sa poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania na 

základe informácií prijatých podľa odseku 

1 domnievajú, že potenciálni investori 

nemajú dostatočné znalosti, poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

informujú uvedených potenciálnych 

investorov, že služby ponúkané na ich 

platformách sú pre nich nevhodné, a 

výslovne im bránia v investovaní do 

projektov kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  293 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Keď potenciálni investori 

neposkytnú informácie požadované v 

odseku 1 alebo keď sa poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania na 

základe informácií prijatých podľa odseku 

1 domnievajú, že potenciálni investori 

4. Keď potenciálni investori 

neposkytnú informácie požadované v 

odseku 1 alebo keď sa poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania na 

základe informácií prijatých podľa odseku 

1 domnievajú, že potenciálni investori 
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nemajú dostatočné znalosti, poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

informujú uvedených potenciálnych 

investorov, že služby ponúkané na ich 

platformách môžu byť pre nich nevhodné, 

a upozornia ich na riziko. Uvedené 

informácie alebo upozornenie na riziko 

nebránia potenciálnym investorom v 

investovaní do projektov kolektívneho 

financovania. 

nemajú dostatočné znalosti, poskytovatelia 

služieb kolektívneho financovania 

informujú uvedených potenciálnych 

investorov, že služby ponúkané na ich 

platformách sú pre nich nevhodné, a 

bránia im v investovaní do projektov 

kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  294 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania vždy ponúknu potenciálnym 

investorom a investorom možnosť 

simulovať svoju schopnosť znášať stratu 

vypočítanú ako 10 % ich čistého majetku 

na základe týchto informácií: 

Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania vždy ponúknu potenciálnym 

investorom a investorom možnosť 

simulovať svoju schopnosť znášať stratu 

vypočítanú ako 3 % ich čistého majetku na 

základe týchto informácií: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  295 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 5 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez ohľadu na výsledky simulácie sa 
potenciálnym investorom a investorom 

nebude brániť v investovaní do projektov 

kolektívneho financovania. 

Investorom a potenciálnym investorom sa 

bude brániť v investovaní do projektov 

kolektívneho financovania, ak výsledky 

simulácie dokazujú, že potenciálny 

investor nemá dostatočné finančné 

prostriedky na znášanie strát. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  296 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 5 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez ohľadu na výsledky simulácie sa 

potenciálnym investorom a investorom 

nebude brániť v investovaní do projektov 

kolektívneho financovania. 

Potenciálnym investorom a investorom sa 

bude brániť v investovaní do projektov 

kolektívneho financovania, ak výsledky 

simulácie dokazujú, že potenciálny 

investor nemá dostatočné finančné 

prostriedky na znášanie strát. Investorom 

sa v každom prípade bude brániť 

investovať viac ako 3 000 EUR na jednu 

ponuku kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  297 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 5 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez ohľadu na výsledky simulácie sa 

potenciálnym investorom a investorom 

nebude brániť v investovaní do projektov 

kolektívneho financovania. 

Na základe výsledkov simulácie môžu 

poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania brániť potenciálnym 

investorom a investorom v investovaní do 

projektov kolektívneho financovania. 

Investori sú však aj naďalej a v plnej 

miere zodpovední za riziko investície. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  298 

Eva Kaili 
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Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 5 – pododsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Investori nemôžu investovať viac ako 4 

000 EUR na projekt kolektívneho 

financovania a 12 000 EUR ročne na 

platformu kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  299 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 6 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia môže prijímať delegované 

akty v súlade s článkom 37 na spresnenie 

opatrení potrebných na: 

6. Komisia musí do šiestich mesiacov 

od nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia prijímať delegované akty v 

súlade s článkom 37 na spresnenie opatrení 

potrebných na: 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  300 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania poskytnú 

potenciálnym investorom dokument s 

kľúčovými informáciami pre investorov, 

ktorý vypracuje vlastník projektu pre 

každú ponuku kolektívneho financovania. 

Dokument s kľúčovými informáciami pre 

investorov sa vypracuje aspoň v jednom z 

úradných jazykov dotknutého členského 

1. Vlastník projektu vypracuje 

dokument s kľúčovými informáciami pre 

každú ponuku kolektívneho financovania. 

Dokument s kľúčovými informáciami pre 

investorov sa vypracuje aspoň v jednom z 

úradných jazykov dotknutého členského 

štátu a v anglickom jazyku. 
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štátu alebo v jazyku bežne používanom v 

oblasti medzinárodných financií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  301 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania poskytnú potenciálnym 

investorom dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov, ktorý 

vypracuje vlastník projektu pre každú 

ponuku kolektívneho financovania. 

Dokument s kľúčovými informáciami pre 

investorov sa vypracuje aspoň v jednom z 

úradných jazykov dotknutého členského 

štátu alebo v jazyku bežne používanom v 

oblasti medzinárodných financií. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania poskytnú potenciálnym 

investorom dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov, ktorý 

vypracuje vlastník projektu pre každú 

ponuku kolektívneho financovania. 

Dokument s kľúčovými informáciami pre 

investorov sa vypracuje aspoň v jednom z 

úradných jazykov dotknutého členského 

štátu a v angličtine. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  302 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania poskytnú potenciálnym 

investorom dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov, ktorý 

vypracuje vlastník projektu pre každú 

ponuku kolektívneho financovania. 

Dokument s kľúčovými informáciami pre 

investorov sa vypracuje aspoň v jednom z 

úradných jazykov dotknutého členského 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania poskytnú potenciálnym 

investorom dokument s kľúčovými 

informáciami pre investorov, ktorý 

vypracuje vlastník projektu pre každú 

ponuku kolektívneho financovania. 

Dokument s kľúčovými informáciami pre 

investorov sa vypracuje aspoň v jednom z 

úradných jazykov dotknutého členského 
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štátu alebo v jazyku bežne používanom v 

oblasti medzinárodných financií. 

štátu alebo v spoločnom jazyku 

používanom v oblasti medzinárodných 

financií. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  303 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1 (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania, ktorí ponúkajú služby 

uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) bod i) 

tohto nariadenia, poskytujú potenciálnym 

investorom: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  304 

Jonás Fernández 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c 

. 

. 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Toto nie je sporiaci produkt a do projektov 

kolektívneho financovania by ste nemali 

investovať viac ako 10 % vášho čistého 

majetku. 

Toto nie je sporiaci produkt a odporúčame 

vám, aby ste do projektov kolektívneho 

financovania neinvestovali viac ako 10 % 

vášho čistého majetku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  305 

Marco Valli 
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Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c 

. 

. 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Toto nie je sporiaci produkt a do projektov 

kolektívneho financovania by ste nemali 

investovať viac ako 10 % vášho čistého 

majetku. 

Toto nie je sporiaci produkt a do projektov 

kolektívneho financovania by ste nemali 

investovať viac ako 3 % vášho čistého 

majetku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  306 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c 

. 

. 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Možno nebudete schopní predať investičné 

nástroje, keď tak budete chcieť urobiť. 

Možno nebudete schopní predať investičné 

nástroje, keď tak budete chcieť urobiť. Ak 

ich budete schopní predať, môžete 

podliehať stratám. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  307 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Požiadavka uvedená v odseku 2 

písm. a) sa nevzťahuje na poskytovateľov 

služieb kolektívneho financovania, ktorí 

ponúkajú služby uvedené v článku 3 ods. 

1 písm. a) bod ii) tohto nariadenia. Takíto 

poskytovatelia namiesto toho vypracujú 
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dokument s kľúčovými informáciami o 

investíciách týkajúcich sa platformy, ktorý 

obsahuje podrobné informácie o 

platforme, jej systémoch, kontrole 

riadenia rizík, finančnom modelovaní 

ponuky kolektívneho financovania a o jej 

historických výkonnostných parametroch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  308 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. S cieľom zabezpečiť jednoduchosť 

a porovnateľnosť, ak majú podniky k 

dispozícii finančné výkazy, sú povinné 

poskytovať finančné ukazovatele 

ziskovosti, efektívnosti a likvidity 

vypočítané trhom uznávanými metódami. 

Platformy informujú investorov a 

potenciálnych investorov o týchto 

ukazovateľoch vo formáte, ktorý 

umožňuje jednoduchú porovnateľnosť 

medzi spoločnosťami. Platformy zverejnia 

online poznámku, že overili výpočet 

ukazovateľov. Tieto ukazovatele sa menia 

raz za polroka a platformy zabezpečia, aby 

poskytovali zjednodušené grafy časových 

radov, ktoré zobrazujú finančnú 

dynamiku firmy. Platforma môže 

poskytnúť orientačný, nie trhovo záväzný 

odhad oceňovania firmy, ktorá o 

financovanie požiadala alebo 

financovanie získala. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  309 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 
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Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania zavedie a uplatňuje primerané 

postupy s cieľom overiť úplnosť a 

zrozumiteľnosť informácií uvedených v 

dokumente s kľúčovými informáciami pre 

investorov. 

5. Poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania zavedie a uplatňuje primerané 

postupy s cieľom overiť úplnosť, 

správnosť a zrozumiteľnosť informácií 

uvedených v dokumente s kľúčovými 

informáciami pre investorov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  310 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania zavedie a uplatňuje primerané 

postupy s cieľom overiť úplnosť a 

zrozumiteľnosť informácií uvedených v 

dokumente s kľúčovými informáciami pre 

investorov. 

5. Poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania zavedie a uplatňuje primerané 

postupy s cieľom overiť správnosť, 

úplnosť a zrozumiteľnosť informácií 

uvedených v dokumente s kľúčovými 

informáciami pre investorov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  311 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania zistí podstatné 

vynechanie informácií, podstatnú chybu 

alebo podstatnú nepresnosť v dokumente s 

kľúčovými informáciami pre investorov, 

6. Ak poskytovateľ služieb 

kolektívneho financovania zistí podstatné 

vynechanie informácií, podstatnú chybu 

alebo podstatnú nepresnosť v dokumente s 

kľúčovými informáciami pre investorov, 
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vlastník projektu uvedenú informáciu 

doplní alebo zmení. Ak nie je možné 

vykonať takúto zmenu alebo doplnenie, 

poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania nepredloží ponuku 

kolektívneho financovania alebo zruší 

existujúcu ponuku, pokiaľ nebude 

dokument s kľúčovými informáciami pre 

investorov v súlade s požiadavkami tohto 

článku. 

vlastník projektu uvedenú informáciu 

doplní alebo zmení. Ak sa takáto zmena 

alebo doplnenie nevykoná, poskytovateľ 

služieb kolektívneho financovania 

nepredloží ponuku kolektívneho 

financovania alebo zruší existujúcu 

ponuku, pokiaľ nebude dokument s 

kľúčovými informáciami pre investorov v 

súlade s požiadavkami tohto článku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  312 

Ashley Fox 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 9 – pododsek 1 (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Pri vypracúvaní predpisov môže orgán 

ESMA rozlišovať medzi službami 

uvedenými v článku 3 ods. 1 písm. a) bod 

i) a v článku 3 ods. 1 písm. a) bod ii). 

 ESMA predloží tento návrh regulačných 

technických predpisov Komisii do [XXX] 

 Komisii sa deleguje právomoc na prijatie 

regulačných technických predpisov 

uvedených v prvom pododseku v súlade s 

postupom uvedeným v článkoch 10 až 14 

nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  313 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania, ktorí umožnia svojim 

investorom medzi sebou priamo 

komunikovať s cieľom predávať a kupovať 

dohody o úvere alebo prevoditeľné cenné 

papiere, ktoré boli pôvodne kolektívne 

financované na ich platformách, informujú 

svojich klientov, že neprevádzkujú systém 

obchodovania a že takáto nákupná a 

predajná činnosť na ich platformách je na 

vlastnom uvážení klienta a na jeho 

zodpovednosť. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania na základe investícií, ktorí 

umožnia svojim investorom medzi sebou 

priamo komunikovať s cieľom predávať a 

kupovať prevoditeľné cenné papiere alebo 

tokeny, ktoré boli pôvodne kolektívne 

financované na ich platformách, informujú 

svojich klientov, že neprevádzkujú systém 

obchodovania a že takáto nákupná a 

predajná činnosť na ich platformách je na 

vlastnom uvážení klienta a na jeho 

zodpovednosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  314 

Eva Kaili 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Poskytovatelia služieb 

kolektívneho požičiavania môžu svojim 

investorom uľahčiť predaj a kúpu 

úverových zmlúv na základe záväzných a 

nediskrečných pravidiel za predpokladu, 

že sú nediskriminačné a transparentne 

oznámené. Komisia môže prijať 

delegované akty s cieľom špecifikovať 

požiadavky v súlade s článkom 37 tohto 

nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  315 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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2. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania, ktorí navrhnú referenčnú 

cenu na kúpu a predaj, ktoré sú uvedené v 

odseku 1, informujú svojich klientov, že 

navrhnutá referenčná cena nie je záväzná, 

a navrhnutú referenčnú cenu zdôvodnia. 

2. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania, ktorí poskytujú referenčnú 

cenu na kúpu a predaj, ktoré sú uvedené v 

odseku 1, informujú svojich klientov, či je 

navrhnutá referenčná cena záväzná alebo 

nie a zdôvodnia základ, na ktorom bola 

táto referenčná cena vypočítaná. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby poskytovateľ služieb kolektívneho financovania mohol pristúpiť ku 

konsolidácii cien (to znamená, že cenné papiere alebo úvery môžu byť obchodované len za 

referenčnú cenu). 

 

Pozmeňujúci návrh  316 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 17 a 

 Verejný register vlastníkov projektov 

 Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania zriadia register vlastníkov 

projektov registrovaných na ich 

platforme. Register je verejne prístupný 

na ich webovom sídle a je neustále 

aktualizovaný. V registri sa uvedie meno, 

mesiac a rok narodenia a krajina pobytu a 

štátna príslušnosť vlastníka projektu, ako 

aj konečná výška finančných prostriedkov 

zozbieraných na projekt v súlade s 

pravidlami v oblasti ochrany údajov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  317 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck 
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Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania zabezpečia, aby bola celá 

marketingová komunikácia s investormi 

ako taká jasne identifikovateľná. 

1. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania zabezpečia, aby bola celá ich 

marketingová komunikácia s investormi 

ako taká jasne identifikovateľná. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  318 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Žiadna marketingová 

komunikácia nesmie obsahovať 

marketing jednotlivých plánovaných alebo 

prebiehajúcich projektov alebo ponúk 

kolektívneho financovania. V 

marketingovej komunikácii je možné 

uviesť iba to, kde a v akom jazyku môžu 

klienti získať informácie o jednotlivých 

projektoch alebo ponukách. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pokiaľ je marketingová komunikácia transparentná a nezavádzajúca, ide o zbytočné 

obmedzenie vypracúvania marketingových stratégií a schopnosti prilákať investorov. 

 

Pozmeňujúci návrh  319 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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2. Žiadna marketingová komunikácia 

nesmie obsahovať marketing jednotlivých 

plánovaných alebo prebiehajúcich 

projektov alebo ponúk kolektívneho 

financovania. V marketingovej 

komunikácii je možné uviesť iba to, kde a 

v akom jazyku môžu klienti získať 

informácie o jednotlivých projektoch 

alebo ponukách. 

2. Poskytovatelia služieb 

kolektívneho financovania môžu zasielať 

marketingovú komunikáciu investorom 

registrovaným na platforme kolektívneho 

financovania. Táto marketingová 

komunikácia musí byť vypracovaná 

objektívne po splnení vymedzených 

kritérií a nesmie sa neprimerane 

zameriavať na plánované alebo 

prebiehajúce projekty kolektívneho 

financovania. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Podpora projektov musí byť navrhnutá tak, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii. Pokiaľ 

sa však komunikácia vykonáva objektívnym spôsobom, mala by byť povolená. 

 

Pozmeňujúci návrh  320 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Žiadna marketingová komunikácia 

nesmie obsahovať marketing jednotlivých 

plánovaných alebo prebiehajúcich 

projektov alebo ponúk kolektívneho 

financovania. V marketingovej 

komunikácii je možné uviesť iba to, kde a 

v akom jazyku môžu klienti získať 

informácie o jednotlivých projektoch 

alebo ponukách. 

2. Žiadna marketingová komunikácia 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania sa nesmie neprimerane 

zameriavať na jednotlivé plánované alebo 

prebiehajúce projekty alebo ponuky 
kolektívneho financovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  321 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania použijú na svoju 

marketingovú komunikáciu jeden alebo 

viaceré úradné jazyky členského štátu, v 

ktorých poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania vykonáva činnosť, alebo 

jazyk bežne používaný v oblasti 

medzinárodných financií. 

3. Poskytovatelia služieb kolektívneho 

financovania použijú na svoju 

marketingovú komunikáciu jeden alebo 

viaceré úradné jazyky členského štátu, v 

ktorých poskytovateľ služieb kolektívneho 

financovania vykonáva činnosť a v 

angličtine. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  322 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Príslušné vnútroštátne orgány 

nesmú vyžadovať oznámenie ex ante a 

schválenie marketingovej komunikácie. 

4. Príslušné vnútroštátne orgány a 

orgán ESMA nesmú vyžadovať oznámenie 

ex ante a schválenie marketingovej 

komunikácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  323 

Jonás Fernández 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Orgán ESMA môže vydať 

usmernenia alebo odporúčania určené 

príslušným vnútroštátnym orgánom, v 

ktorých sa spresňujú najlepšie postupy 

marketingovej komunikácie a overuje sa 

marketingová komunikácia poskytovateľov 

služieb kolektívneho financovania. 

6. Orgán ESMA vydáva usmernenia 

alebo odporúčania určené príslušným 

vnútroštátnym orgánom, v ktorých sa 

spresňujú najlepšie postupy marketingovej 

komunikácie a overuje sa marketingová 

komunikácia poskytovateľov služieb 

kolektívneho financovania. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  324 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Povinnosť služobného tajomstva uvedená v 

článku 76 smernice 2014/65/EÚ sa 

vzťahuje na orgán ESMA a na všetky 

osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre 

orgán ESMA alebo pre akúkoľvek inú 

osobu, na ktorú orgán ESMA delegoval 

úlohy, vrátane audítorov a odborníkov, 

ktorých si najal orgán ESMA. 

Povinnosť služobného tajomstva uvedená v 

článku 76 smernice 2014/65/EÚ sa 

vzťahuje na orgán ESMA a príslušné 

vnútroštátne orgány a na všetky osoby, 

ktoré pracujú alebo pracovali pre orgán 

ESMA alebo príslušné vnútroštátne 

orgány a pre akúkoľvek inú osobu, na 

ktorú orgán ESMA delegoval úlohy, 

vrátane audítorov a odborníkov, ktorých si 

najal orgán ESMA. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  325 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V správe sa posúdia tieto 

skutočnosti: 

2. Správa sa zverejní a posúdia sa v 

nej tieto skutočnosti: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  326 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) fungovanie trhu pre poskytovateľov 

služieb kolektívneho financovania v Únii 

vrátane vývoja trhu a trendov s 

prihliadnutím na skúsenosť s dohľadom 

získanú orgánom ESMA, na počet 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania, ktorým orgán ESMA udelil 

povolenie, a na ich podiel na trhu, a 

najmä na preskúmanie toho, či sú potrebné 

nejaké úpravy vymedzenia pojmov 

stanovených v tomto nariadení a či rozsah 

služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, zostáva primeraný; 

a) fungovanie trhu pre poskytovateľov 

služieb kolektívneho financovania v Únii 

vrátane vývoja trhu a trendov s 

prihliadnutím na skúsenosť s dohľadom 

a postupy príslušných vnútroštátnych 

orgánov, a najmä na preskúmanie toho, či 

sú potrebné nejaké úpravy vymedzenia 

pojmov stanovených v tomto nariadení a či 

rozsah služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, zostáva primeraný; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  327 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) fungovanie trhu pre poskytovateľov 

služieb kolektívneho financovania v Únii 

vrátane vývoja trhu a trendov s 

prihliadnutím na skúsenosť s dohľadom 

získanú orgánom ESMA, na počet 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania, ktorým orgán ESMA udelil 

povolenie, a na ich podiel na trhu, a najmä 

na preskúmanie toho, či sú potrebné nejaké 

úpravy vymedzenia pojmov stanovených v 

tomto nariadení a či rozsah služieb, na 

ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, zostáva 

primeraný; 

a) fungovanie trhu pre poskytovateľov 

služieb kolektívneho financovania v Únii 

vrátane vývoja trhu a trendov s 

prihliadnutím na skúsenosť s dohľadom 

získanú orgánom ESMA, na počet 

poskytovateľov služieb kolektívneho 

financovania, ktorým orgán ESMA udelil 

povolenie, a na ich podiel na trhu, a najmä 

na preskúmanie toho, či sú potrebné nejaké 

úpravy vymedzenia pojmov a prahových 

hodnôt stanovených v tomto nariadení a či 

rozsah služieb, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, zostáva primeraný; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  328 

Marco Valli 
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Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) príležitosť poskytnúť stimuly na 

podporu financovania udržateľných 

projektov s pozitívnou sociálnou a 

environmentálnou návratnosťou a 

malých podnikov v oblasti inovácií, 

výskumu a vývoja, a to aj prostredníctvom 

vytvorenia osobitných programov, ktoré 

umožnia, aby tieto projekty boli 

oprávnené na financovanie EIB a iných 

fondov EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  329 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) potenciálne riziká narušenia 

hospodárskej súťaže a arbitráže spojené s 

uplatňovaním dvoch paralelných režimov 

v členských štátoch; 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Existencia 28. režimu spôsobuje problém v tých členských štátoch, v ktorých už existuje 

vnútroštátny systém, a to v dôsledku súbežnej existencie dvoch režimov, čo by mohlo viesť k 

arbitráži. 

 

Pozmeňujúci návrh  330 

Marco Valli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) vykonávanie technologických 

inovácií v sektore kolektívneho 

financovania vrátane uplatňovania nových 

obchodných modelov a technológií; 

c) vykonávanie technologických 

inovácií v sektore kolektívneho 

financovania vrátane uplatňovania nových 

inovatívnych obchodných modelov a 

blockchain technológií na zvýšenie 

transparentnosti, bezpečnosti 

a vysledovateľnosti údajov súvisiacich s 

projektmi a ponukami kolektívneho 

financovania sprostredkovanými na 

platformách kolektívneho financovania s 

cieľom účinnejšie predchádzať podvodom 

a finančným trestným činom, ako aj 

minimalizovať riziká prania špinavých 

peňazí alebo financovania terorizmu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  331 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) vykonávanie technologických 

inovácií v sektore kolektívneho 

financovania vrátane uplatňovania nových 

obchodných modelov a technológií; 

c) vykonávanie technologických 

inovácií v sektore kolektívneho 

financovania vrátane uplatňovania 

nebankových finančných metód (vrátane 

prvotnej ponuky kryptomeny), 

inovatívnych obchodných modelov a 

technológií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  332 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 – písmeno g a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) spolupráca medzi orgánom ESMA 

a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a 

primeranosť orgánu ESMA ako orgánu 

dohľadu nad týmto nariadením; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  333 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2017/1129 

Článok 1 – odsek 4 – písmeno k a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 38a 

 Zmena nariadenia (EÚ) 2017/1129 

 V článku 1 ods. 4 nariadenia (EÚ) 

2017/1129 sa vkladá tento bod: 

 „ka) ponuka kolektívneho financovania 

zo strany poskytovateľa služieb 

kolektívneho financovania v zmysle 

článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

XXX / XXX, pokiaľ neprekračuje prahovú 

hodnotu stanovenú v článku 2 ods. 2 

písm. d) nariadenia (EÚ) XXX/XXX.“ 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť nariadenie o prospekte s cieľom umožniť 

zvýšenie prahovej hodnoty na 8 miliónov EUR a zabezpečiť, aby vnútroštátne prahové 

hodnoty povolené nariadením o prospekte nemohli viesť k zasahovaniu do nariadenia o 

kolektívnom financovaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  334 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 
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Návrh nariadenia 

Príloha II – časť A – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) Hypertextový odkaz na najnovší 

finančný výkaz vlastníka projektu, ak je k 

dispozícii; 

c) Sumy a kľúčové finančné 

ukazovatele vlastníka projektu za posledné 

tri roky.  

Or. fr 

Odôvodnenie 

Malé a stredné podniky nie sú teda povinné zverejňovať svoje účty vo viacerých členských 

štátoch. Tento dokument sa preto nepovažuje za verejný údaj. 

 


