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30.9.2020 A9-0161/1

Pozmeňujúci návrh 1
Derk Jan Eppink
v mene skupiny ECR

Správa A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti 
finančných služieb, inštitúcií a trhov
2020/2034(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje svoje obavy v súvislosti 
s tým, aký vplyv môže mať cryptomining 
na životné prostredie; zdôrazňuje potrebu 
riešení zameraných na zmiernenie 
ekologickej stopy bežných kryptoaktív; 
vyzýva Komisiu, aby toto mala na pamäti 
pri každej nadchádzajúcej regulačnej 
iniciatíve so zreteľom na záväzok EÚ 
plniť ciele udržateľného rozvoja a na 
nevyhnutnú transformáciu na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050;

17. zdôrazňuje svoje obavy v súvislosti 
s tým, aký vplyv môže mať cryptomining 
na životné prostredie; zdôrazňuje potrebu 
riešení zameraných na zmiernenie 
ekologickej stopy bežných kryptoaktív;
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30.9.2020 A9-0161/2

Pozmeňujúci návrh 2
Derk Jan Eppink
v mene skupiny ECR

Správa A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti 
finančných služieb, inštitúcií a trhov
2020/2034(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že vypracovanie 
komplexnej celoeurópskej taxonómie pre 
nové produkty, ako sú kryptoaktíva, je 
nevyhnutným krokom na podporu 
vzájomného porozumenia, rozvoj 
spolupráce všetkých jurisdikcií a 
zabezpečenie väčšej regulačnej istoty pre 
účastníkov trhu, ktoré pôsobia cezhranične; 
odporúča, aby sa zohľadnili súčasné 
vnútroštátne regulačné rámce a rámce 
dohľadu; konštatuje dôležitosť 
medzinárodnej spolupráce a globálnych 
iniciatív, pokiaľ ide o rámec Únie pre 
kryptoaktíva, a to najmä vzhľadom na ich 
bezhraničnú povahu;

18. domnieva sa, že vypracovanie 
komplexnej taxonómie pre nové produkty, 
ako sú kryptoaktíva, je nevyhnutným 
krokom na podporu vzájomného 
porozumenia, rozvoj spolupráce všetkých 
jurisdikcií a zabezpečenie väčšej 
regulačnej istoty pre účastníkov trhu, ktoré 
pôsobia cezhranične; odporúča, aby sa 
zohľadnili súčasné vnútroštátne regulačné 
rámce a rámce dohľadu; konštatuje 
dôležitosť medzinárodnej spolupráce a 
globálnych iniciatív, pokiaľ ide o rámec 
pre kryptoaktíva, a to najmä vzhľadom na 
ich bezhraničnú povahu;
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30.9.2020 A9-0161/3

Pozmeňujúci návrh 3
Derk Jan Eppink
v mene skupiny ECR

Správa A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti 
finančných služieb, inštitúcií a trhov
2020/2034(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. domnieva sa, že vytvorenie formátu 
otvorenej taxonómie na úrovni Únie môže 
byť vhodnejšie, keďže ide o rozvíjajúci sa 
segment trhu a takáto taxonómia by mala 
slúžiť ako základ pre príslušné legislatívne 
a regulačné opatrenia; domnieva sa však, 
že neexistuje jediné univerzálne riešenie 
právnej kvalifikácie kryptoaktív, a preto je 
dôležitý rámec, ktorý umožní 
monitorovanie a adaptáciu zo strany 
orgánov dohľadu;

19. domnieva sa, že vytvorenie formátu 
otvorenej taxonómie môže byť vhodnejšie, 
keďže ide o rozvíjajúci sa segment trhu a 
takáto taxonómia by mala slúžiť ako základ 
pre príslušné legislatívne a regulačné 
opatrenia; domnieva sa však, že neexistuje 
jediné univerzálne riešenie právnej 
kvalifikácie kryptoaktív, a preto je dôležitý 
rámec, ktorý umožní monitorovanie a 
adaptáciu zo strany orgánov dohľadu;
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30.9.2020 A9-0161/4

Pozmeňujúci návrh 4
Derk Jan Eppink
v mene skupiny ECR

Správa A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti 
finančných služieb, inštitúcií a trhov
2020/2034(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 67 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

67 a. zároveň pripomína, že otvorené 
bankovníctvo a otvorené finančníctvo sú 
vo veľkej miere založené na výmene 
nespracovaných aj spracovaných údajov 
o zákazníkoch medzi poskytovateľmi 
služieb, a preto by mohli v prípade 
nesprávneho vykonávania vzbudzovať 
obavy týkajúce sa ochrany a bezpečnosti 
údajov; konštatuje, že vykonávanie 
smernice (EÚ) 2015/2366 o platobných 
službách (PSD2) vyvolalo u občanov 
znepokojenie v súvislosti so zdieľaním ich 
údajov a všetkým dotknutým stranám 
prinieslo zložitý proces vykonávania; 
domnieva sa, že pri možnom prechode 
od otvoreného bankovníctva 
k otvorenému finančníctvu by sa mali 
zohľadniť skúsenosti získané z PSD2;
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