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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.10.2020 A9-0161/9

Módosítás 9
Stasys Jakeliūnas
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitális pénzügy: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és 
felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén
2020/2034(INL)Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy 2020 3. 
negyedévére véglegesíti a pénzügyi 
technológiai cselekvési tervét; úgy véli, 
hogy az uniós és globális piac 
közelmúltbeli fejleményei miatt 
időszerűvé, hasznossá és szükségessé vált 
egy kriptoeszközökről szóló bizottsági 
javaslat, valamint az operatív és 
kiberrezilienciára vonatkozó ágazatközi 
pénzügyi szolgáltatásokról szóló 
jogszabály; kéri, hogy a Bizottság a 114. 
cikk alapján nyújtson be erre vonatkozó 
jogalkotási javaslatot a mellékletben 
foglalt ajánlások alapján;

1. üdvözli, hogy a Bizottság elfogadta 
a digitális pénzügyi csomagot, amely két 
jogalkotási javaslatot tartalmaz a 
kriptoeszközökről és a működési ellenálló 
képességről; úgy véli, hogy az uniós és 
globális piac közelmúltbeli fejleményei 
miatt időszerűvé, hasznossá és szükségessé 
vált egy kriptoeszközökről, valamint az 
operatív és kiberrezilienciáról szóló 
bizottsági javaslat, és ez döntő lépést jelent 
a jogi egyértelműség megteremtése és egy 
új szabályozási rendszer kialakítása felé; 
sajnálja azonban, hogy a Bizottság nem 
kezelte megfelelően a pénzmosással, a 
terrorizmus finanszírozásával és a 
kriptoeszközökkel kapcsolatos bűnözői 
tevékenységgel kapcsolatos problémákat, 
amelyek nagyrészt megoldatlanok 
maradtak; kéri a Bizottságot, hogy a 
mellékletben foglalt ajánlások alapján 
tegyen sürgős intézkedéseket ezeken a 
területeken;
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.10.2020 A9-0161/10

Módosítás 10
Stasys Jakeliūnas
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitális pénzügy: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és 
felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén
2020/2034(INL)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. megjegyzi, hogy a stabil 
kriptopénzek a kriptoeszközök sajátos 
kategóriájába tartoznak; hangsúlyozza, 
hogy ebben a szakaszban a stabil 
kriptopénzek használata még nem jelentős 
az Unióban; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki olyan jogi keretet, 
amely többek között biztosítja a stabil 
kriptopénzek és a fiat pénzek közötti stabil 
átváltási árfolyamot, valamint azt, hogy a 
megfelelő stabil kriptopénzek bármikor 
névértéken fiat pénzre visszaválthatók 
legyenek;

30. megjegyzi, hogy a stabil 
kriptopénzek a kriptoeszközök sajátos 
kategóriájába tartoznak; hangsúlyozza, 
hogy ebben a szakaszban a stabil 
kriptopénzek használata még nem jelentős 
az Unióban; kiemeli azonban, hogy széles 
körű elfogadásuk jelentős fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra és a 
monetáris politika transzmissziójára, 
valamint a demokratikus ellenőrzésre 
nézve; üdvözli ezért, hogy a Bizottság 
elfogadott egy olyan jogi keretet, amelynek 
célja többek között, hogy biztosítsa a stabil 
kriptopénzek és a fiat pénzek közötti stabil 
átváltási árfolyamot, valamint azt, hogy a 
megfelelő stabil kriptopénzek bármikor 
névértéken fiat pénzre visszaválthatók 
legyenek; hangsúlyozza azonban, hogy a 
stabil kriptopénzek valamennyi 
kibocsátóját jogilag kötelezni kell arra, 
hogy a tulajdonos számára jogot 
biztosítson a közvetlen követelésre, 
valamint hogy a stabil kriptopénzeket 
bármikor névértéken fiat pénzre 
visszaváltsa, továbbá hogy e célból 
megfelelő mechanizmusokat vezessen be a 
stabilizációs tartalékok megóvására és 
elkülönítésére.
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1.10.2020 A9-0161/11

Módosítás 11
Stasys Jakeliūnas
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitális pénzügy: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és 
felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén
2020/2034(INL)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
37 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

37 a. úgy véli, hogy az EU-ban működő 
virtuáliseszköz-szolgáltatóknak (VASP) az 
illetékes hatóságok által előírt kötelező 
nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési 
követelményeknek kellene eleget tenniük, 
mielőtt üzleti tevékenységet folytatnak az 
Unión belül, beleértve egy lakóhellyel 
rendelkező ügyvezető igazgató 
kinevezésére és érdemi vezetőség 
nyilvántartás helye szerinti joghatóságon 
belüli jelenlétére vonatkozó kötelezettséget 
is; hangsúlyozza továbbá, hogy a FATF 
iránymutatásaival összhangban a 
virtuáliseszköz-szolgáltatóknak az 
illetékes hatóságok előzetes jóváhagyását 
kell kérniük a részvényeseket, az üzleti 
tevékenységeket és a szervezeti felépítést 
érintő érdemi változások esetében egyrészt 
annak megelőzése érdekében, hogy 
bűnözők jelentős ellenőrzésre jogosító 
részesedést birtokolhassanak vagy jelentős 
ellenőrzésre jogosító részesedés fölött 
rendelkezhessenek, illetve vezetőségi 
funkciót tölthessenek be a virtuáliseszköz-
szolgáltatón belül, másrészt az igazgatók, 
a vezetők és a részvényesek 
alkalmasságának és megbízhatóságának 
biztosítása érdekében;
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.10.2020 A9-0161/12

Módosítás 12
Stasys Jakeliūnas
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitális pénzügy: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és 
felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén
2020/2034(INL)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I melléklet – 2 rész – 2 a pont (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2 a. közös szabálykönyv és 
termékintervenciós hatáskörök alapján 
egyetlen európai felügyeleti hatóság 
kijelölése a kriptoeszközökkel kapcsolatos 
valamennyi tevékenység és szolgáltatás 
felügyeletére és nyilvántartásba vételére, 
amennyiben azok jelentősek, vagy 
határokon átnyúló elemet tartalmaznak az 
Unióban;

Or. en


