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Forslag til beslutning
Punkt 17 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. fremhæver sin bekymring over 
kryptominingens indvirkning på miljøet; 
understreger behovet for løsninger, der har 
til formål at mindske det økologiske 
fodaftryk af almindelige kryptoaktiver; 
opfordrer Kommissionen til at tage 
hensyn hertil i alle kommende 
reguleringsmæssige initiativer og til at 
tage hensyn til EU's forpligtelse i forhold 
til verdensmålene for bæredygtig 
udvikling og den fornødne omstilling til et 
klimaneutralt samfund senest i 2050;

17. fremhæver sin bekymring over 
kryptominingens indvirkning på miljøet; 
understreger behovet for løsninger, der har 
til formål at mindske det økologiske 
fodaftryk af almindelige kryptoaktiver;
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Forslag til beslutning
Punkt 18 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er nødvendigt at 
udvikle en omfattende paneuropæisk 
klassifikation for nye produkter såsom 
kryptoaktiver som et skridt i retning af at 
fremme en fælles forståelse, lette 
samarbejdet på tværs af jurisdiktioner og 
skabe større retssikkerhed for 
markedsdeltagere, der opererer på tværs af 
grænserne; anbefaler, at der tages hensyn 
til de eksisterende nationale regulerings- og 
tilsynsrammer; noterer sig betydningen af 
internationalt samarbejde og globale 
initiativer for så vidt angår EU's ramme for 
kryptoaktiver, idet der navnlig tages 
hensyn til deres grænseløse karakter;

18. mener, at det er nødvendigt at 
udvikle en omfattende klassifikation for 
nye produkter såsom kryptoaktiver som et 
skridt i retning af at fremme en fælles 
forståelse, lette samarbejdet på tværs af 
jurisdiktioner og skabe større retssikkerhed 
for markedsdeltagere, der opererer på tværs 
af grænserne; anbefaler, at der tages 
hensyn til de eksisterende nationale 
regulerings- og tilsynsrammer; noterer sig 
betydningen af internationalt samarbejde 
og globale initiativer for så vidt angår en 
ramme for kryptoaktiver, idet der navnlig 
tages hensyn til deres grænseløse karakter;
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Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at det bør være mere 
hensigtsmæssigt at udvikle en åben 
klassificeringsmodel på EU-niveau, som 
tager hensyn til, at der er et 
markedssegment under udvikling, og at en 
sådan model bør tjene som grundlag for 
passende lovgivningsmæssige eller 
reguleringsmæssige tiltag; mener dog, at 
der ikke findes en løsning, som passer til 
alle, når det kommer til juridiske 
kvalificering af kryptoaktiver, og at det 
derfor er vigtigt med en ramme, som gør 
det muligt for de tilsynsførende at 
overvåge og tilpasse dem;

19. mener, at det bør være mere 
hensigtsmæssigt at udvikle en åben 
klassificeringsmodel, som tager hensyn til, 
at der er et markedssegment under 
udvikling, og at en sådan model bør tjene 
som grundlag for passende 
lovgivningsmæssige eller 
reguleringsmæssige tiltag; mener dog, at 
der ikke findes en løsning, som passer til 
alle, når det kommer til juridiske 
kvalificering af kryptoaktiver, og at det 
derfor er vigtigt med en ramme, som gør 
det muligt for de tilsynsførende at 
overvåge og tilpasse dem;
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Punkt 67 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

67a. minder samtidig om, at open 
banking og åben finansiering i høj grad 
er baseret på udveksling af kundedata, 
både uforarbejdede og forarbejdede, 
mellem tjenesteudbydere og kan derfor 
give anledning til problemer med 
databeskyttelse og datasikkerhed, hvis de 
ikke gennemføres korrekt; bemærker, at 
gennemførelsen af direktiv (EU) 
2015/2366 om betalingstjenester (PSD2) 
har skabt uro blandt borgerne med 
hensyn til deling af deres data og 
resulteret i en kompleks 
gennemførelsesproces for alle berørte 
parter; mener, at en mulig overgang fra 
open banking til åben finansiering bør 
tage hensyn til de indhøstede erfaringer 
fra PSD2;

Or. en


