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30.9.2020 A9-0161/7

Pozměňovací návrh 7
Ondřej Kovařík
za skupinu Renew

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: vznikající rizika v oblasti kryptoaktiv – výzvy týkající se regulace 
a dohledu v odvětví finančních služeb, institucí a trhů
(2020/2034(INL))

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. navrhuje, aby byl zřízen jediný 
evropský orgán dohledu, který by na 
základě společného souboru pravidel a 
pravomocí pro zásahy do produktů úzce 
spolupracoval s ostatními evropskými 
orgány dohledu a vnitrostátními orgány, a 
to v těchto oblastech činností spojených s 
kryptoaktivy: činnost poskytovatelů služeb 
výměny mezi virtuálními měnami a 
měnami s nuceným oběhem, 
poskytovatelů virtuálních peněženek a 
všech ostatních poskytovatelů služeb v 
oblasti virtuálních aktiv, na něž se 
vztahují normy Finančního akčního 
výboru; současně konstatuje, že je nutné 
zajistit, aby se tento evropský orgán 
dohledu někomu zodpovídal, a zavést pro 
kroky tohoto orgánu postup soudního 
přezkumu; v tomto ohledu bere na vědomí 
návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy, 
který dne 24. září 2020 předložila Komise; 
zdůrazňuje, že jediný orgán dohledu by 
měl ve spolupráci s ostatními příslušnými 
orgány pro dohled na úrovni Unie 
vykonávat dohled nad  činnostmi 
spojenými s kryptoaktivy s významným 
přeshraničním prvkem v Unii a měl by 
vytvořit vhodné interní struktury, aby 
mohl na úrovni Unie zajišťovat účinný a 
účelný dohled nad kryptoaktivy;
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30.9.2020 A9-0161/8

Pozměňovací návrh 8
Ondřej Kovařík
za skupinu Renew

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: vznikající rizika v oblasti kryptoaktiv – výzvy týkající se regulace 
a dohledu v odvětví finančních služeb, institucí a trhů
(2020/2034(INL))

Návrh usnesení
Příloha I – část 2 – odst. 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. jmenovat jediný evropský orgán, 
který by ve spolupráci s ostatními orgány 
dohledu na úrovni Unie a na základě 
společného souboru pravidel prováděl 
dohled nad všemi relevantními činnostmi 
týkajícími se kryptoaktiv, které mají 
přeshraniční prvek v Unii, a registraci 
těchto činností;
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