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Predlog spremembe 7
Ondřej Kovařík
v imenu skupine Renew

Poročilo A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi 
na področju finančnih storitev, institucij in trgov
(2020/2034(INL))

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. predlaga enotnega evropskega 
nadzornika, ki bo tesno sodeloval z 
drugimi evropskimi nadzornimi organi in 
pristojnimi nacionalnimi organi na 
podlagi skupnih pravil in pooblastil za 
poseganje v zvezi s produkti za nadzor na 
naslednjih področjih dejavnosti, 
povezanih s kriptosredstvi: ponudniki 
storitev menjave med virtualnimi valutami 
in fiat valutami ter ponudniki 
kriptodenarnic in vsi drugi ponudniki 
storitev virtualnega premoženja, za katere 
veljajo standardi Projektne skupine za 
finančno ukrepanje; obenem meni, da je 
treba zagotoviti odgovornost tega 
evropskega nadzornika ter postopek 
sodnega nadzora nad ukrepi, ki jih 
sprejema; v zvezi s tem je seznanjen s 
predlogom Komisije z dne 24. septembra 
2020 za uredbo o trgih s kriptosredstvi; 
poudarja, da bi moral imeti enotni 
nadzornik v sodelovanju z drugimi 
ustreznimi nadzornimi organi na ravni 
Unije nadzor nad dejavnostmi, 
povezanimi s kriptosredstvi, ki imajo 
pomemben čezmejni element v Uniji, in 
razviti ustrezne notranje strukture za 
zagotovitev učinkovitega in uspešnega 
nadzora na ravni Unije nad 
kriptosredstvi;
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30.9.2020 A9-0161/8

Predlog spremembe 8
Ondřej Kovařík
v imenu skupine Renew

Poročilo A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi 
na področju finančnih storitev, institucij in trgov
(2020/2034(INL))

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a.  V sodelovanju z drugimi 
nadzorniki na ravni Unije na podlagi 
skupnih pravil imenovati enotnega 
evropskega nadzornika za nadzor in 
registracijo vseh ustreznih dejavnosti, 
povezanih s kriptosredstvi, s katerimi se v 
Uniji čezmejno posluje.
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