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Tarkistus 1
Derk Jan Eppink
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – 
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
2020/2034(INL)

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. tuo esiin huolensa 
kryptovaluuttojen louhinnan 
ympäristövaikutuksista; painottaa, että 
tarvitaan ratkaisuja pääasiallisten 
kryptovarojen ekologisen jalanjäljen 
pienentämiseksi; kehottaa komissiota 
ottamaan tämän huomioon tulevissa 
sääntelyaloitteissa ja pitämään mielessä 
EU:n sitoutumisen kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ja tarpeelliseen siirtymiseen 
ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä;

17. tuo esiin huolensa 
kryptovaluuttojen louhinnan 
ympäristövaikutuksista; painottaa, että 
tarvitaan ratkaisuja pääasiallisten 
kryptovarojen ekologisen jalanjäljen 
pienentämiseksi;
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Tarkistus 2
Derk Jan Eppink
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – 
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
2020/2034(INL)

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että kryptovarojen 
kaltaisille uusille tuotteille on tarpeen 
kehittää kattava yleiseurooppalainen 
luokitusjärjestelmä, sillä se edistäisi 
yhteistä tulkintaa, helpottaisi 
oikeudenkäyttöalueiden välistä yhteistyötä 
ja lisäisi oikeusvarmuutta rajat ylittävää 
toimintaa harjoittaville 
markkinatoimijoille; suosittaa, että otetaan 
huomioon olemassa olevat kansalliset 
sääntely- ja valvontakehykset; panee 
merkille kansainvälisen yhteistyön ja 
maailmanlaajuisten aloitteiden merkityksen 
kryptovaroja koskevan unionin kehyksen 
osalta ottaen erityisesti huomioon, etteivät 
ne tunne rajoja;

18. katsoo, että kryptovarojen 
kaltaisille uusille tuotteille on tarpeen 
kehittää kattava luokitusjärjestelmä, sillä se 
edistäisi yhteistä tulkintaa, helpottaisi 
oikeudenkäyttöalueiden välistä yhteistyötä 
ja lisäisi oikeusvarmuutta rajat ylittävää 
toimintaa harjoittaville 
markkinatoimijoille; suosittaa, että otetaan 
huomioon olemassa olevat kansalliset 
sääntely- ja valvontakehykset; panee 
merkille kansainvälisen yhteistyön ja 
maailmanlaajuisten aloitteiden merkityksen 
kryptovaroja koskevan kehyksen osalta 
ottaen erityisesti huomioon, etteivät ne 
tunne rajoja;
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Tarkistus 3
Derk Jan Eppink
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – 
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
2020/2034(INL)

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että saattaa olla 
asianmukaisempaa kehittää tälle 
kehittyvälle markkinasegmentille unionin 
tason luokitusjärjestelmä, jolle ei aseteta 
ennalta määrättyjä rajoja, ja katsoo, että 
luokitusjärjestelmän olisi muodostettava 
perusta asianmukaisille lainsäädäntö- tai 
sääntelytoimille; katsoo silti, ettei ole 
olemassa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua, 
kun on kyse kryptovarojen oikeudellisesta 
luokittelusta, ja pitää näin ollen tärkeänä 
kehystä, joka mahdollistaa 
valvontaviranomaisille valvonnan ja 
mukauttamisen;

19. katsoo, että saattaa olla 
asianmukaisempaa kehittää tälle 
kehittyvälle markkinasegmentille 
luokitusjärjestelmä, jolle ei aseteta ennalta 
määrättyjä rajoja, ja katsoo, että 
luokitusjärjestelmän olisi muodostettava 
perusta asianmukaisille lainsäädäntö- tai 
sääntelytoimille; katsoo silti, ettei ole 
olemassa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua, 
kun on kyse kryptovarojen oikeudellisesta 
luokittelusta, ja pitää näin ollen tärkeänä 
kehystä, joka mahdollistaa 
valvontaviranomaisille valvonnan ja 
mukauttamisen;
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Tarkistus 4
Derk Jan Eppink
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – 
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
2020/2034(INL)

Päätöslauselmaesitys
67 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 a. muistuttaa samalla, että avoin 
pankkitoiminta ja avoin rahoitustoiminta 
ovat vahvasti riippuvaisia asiakastietojen 
vaihdosta palveluntarjoajien välillä sekä 
raakadatan että käsiteltyjen tietojen osalta 
ja voivat siten aiheuttaa tietosuojaan ja 
tietoturvaan liittyviä ongelmia, jos niitä ei 
toteuteta asianmukaisesti; toteaa, että 
maksupalveluista annetun direktiivin 
(EU) 2015/2366 (toinen 
maksupalveludirektiivi) täytäntöönpano 
on aiheuttanut kansalaisissa 
levottomuutta heidän tietojensa 
jakamisesta ja johtanut kaikkien 
osapuolten kannalta monimutkaiseen 
täytäntöönpanoprosessiin; katsoo, että 
mahdollisessa siirtymisessä avoimesta 
pankkitoiminnasta avoimeen 
rahoitustoimintaan olisi otettava 
huomioon toisesta 
maksupalveludirektiivistä saadut 
kokemukset;
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