
AM\1232536HU.docx PE693.614v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2020/0268(COD)

28.5.2021

MÓDOSÍTÁS:
37 - 62
Jelentéstervezet
Mikuláš Peksa
(PE689.790v01-00)

A 2006/43/EK, a 2009/65/EK, a 2009/138/EU, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 
2014/65/EU, az (EU) 2015/2366 és az (EU) 2016/2341 irányelvek módosítása

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))



PE693.614v01-00 2/23 AM\1232536HU.docx

HU

AM_Com_LegReport



AM\1232536HU.docx 3/23 PE693.614v01-00

HU

Módosítás 37
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a pénzügyi szektor 
IKT-kockázatával kapcsolatos 
követelmények jelenleg a 
2006/43/EK,182009/66/EK,192009/138/EK,
202011/61/EU,212013/36/EU,222014/65/EU,
23(EU) 2015/2366,24(EU) 
2016/234125európai parlamenti és tanácsi 
irányelvekben elszórtan szerepelnek, 
különbözőek és esetenként hiányosak. 
Egyes esetekben az IKT-kockázatot csak a 
működési kockázat részeként, implicit 
módon kezelik, míg más esetekben 
egyáltalán nem kezelik. Ezt orvosolni kell 
az (EU) xx/20xx európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26[DORA] és az említett 
jogi aktusok összehangolásával. Ez az 
irányelv egy sor olyan módosítást terjeszt 
elő, amelyek szükségesnek tűnnek ahhoz, 
hogy jogi egyértelműség és 
következetesség jöjjön létre az említett 
irányelvekkel összhangban engedélyezett 
és felügyelt pénzügyi szervezetek 
tevékenységeinek folytatásához szükséges, 
digitális működési rezilienciára vonatkozó 
követelmények általuk történő alkalmazása 
tekintetében, ami így garantálja a belső 
piac zavartalan működését.

(3) Uniós szinten a pénzügyi szektor 
IKT-kockázatával kapcsolatos 
követelmények jelenleg a 2006/43/EK,18 
2009/66/EK,19 2009/138/EK,20 
2011/61/EU,21 2013/36/EU,22 
2014/65/EU,23 (EU) 2015/2366,24 (EU) 
2016/234125 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvekben elszórtan szerepelnek, 
különbözőek és esetenként hiányosak. 
Egyes esetekben az IKT-kockázatot csak a 
működési kockázat részeként, implicit 
módon kezelik, míg más esetekben 
egyáltalán nem kezelik. Ezt orvosolni kell 
az (EU) xx/20xx európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 [DORA] és az említett 
jogi aktusok összehangolásával. Ez az 
irányelv egy sor olyan módosítást terjeszt 
elő, amelyek szükségesnek tűnnek ahhoz, 
hogy jogi egyértelműség és 
következetesség jöjjön létre az említett 
irányelvekkel összhangban engedélyezett 
és felügyelt pénzügyi szervezetek 
tevékenységeinek folytatásához szükséges, 
digitális működési rezilienciára vonatkozó 
követelmények általuk történő alkalmazása 
tekintetében, ami így garantálja a belső 
piac zavartalan működését, miközben 
előmozdítja az arányosságot, különösen a 
kkv-k és a mikrovállalkozásoktól eltérő 
egyéb kisebb pénzügyi szervezetek 
tekintetében, a megfelelési költségek 
csökkentése céljából.

_________________ _________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az 
éves és összevont (konszolidált) éves 
beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az 
éves és összevont (konszolidált) éves 
beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
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tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).

tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról (HL L 302., 
2009.11.17., 32. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról (HL L 302., 
2009.11.17., 32. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/138/EK irányelve (2009. november 
25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 
2009.12.17., 1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/138/EK irányelve (2009. november 
25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 
2009.12.17., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az 
alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK 
irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 
1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL 
L 174., 2011.7.1., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az 
alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK 
irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 
1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL 
L 174., 2011.7.1., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. 
o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. 
o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2366 irányelve (2015. november 25.) 
a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 337., 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve 
(2015. november 25.) a belső piaci 
pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 
2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 
2013/36/EU irányelv és a 
1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
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2015.12.23., 35. o.). kívül helyezéséről (HL L 337., 
2015.12.23., 35. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/2341 irányelve (2016. december 14.) 
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről (HL L 354., 2016.12.23., 37. 
o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/2341 irányelve (2016. december 14.) 
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről (HL L 354., 2016.12.23., 37. 
o.).

26 HL L […], […], […] o. 26 HL L […]., […]., […]. o.

Or. en

Módosítás 38
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A banki szolgáltatások területén a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelv 
jelenleg csak általános belső irányítási 
szabályokat és a vészhelyzeti és 
üzletmenet-folytonossági tervekre 
vonatkozó követelményeket magukban 
foglaló, működési kockázatra vonatkozó 
rendelkezéseket határoz meg, amelyek 
implicit módon az IKT-val kapcsolatos 
kockázatok kezelése alapjául szolgálnak. 
Mindazonáltal az IKT-kockázat kifejezett 
kezelésének biztosítása érdekében a 
vészhelyzeti és üzletmenet-folytonossági 
tervekre vonatkozó követelményeket 
módosítani kell, hogy magukban foglalják 
az IKT-kockázatra vonatkozó üzletmenet-
folytonossági és katasztrófa utáni 
helyreállítási terveket is, az (EU) 2021/xx 
rendeletben [DORA] meghatározott 
követelményekkel összhangban.

(4) A banki szolgáltatások területén a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelv 
jelenleg csak általános belső irányítási 
szabályokat és a vészhelyzeti és 
üzletmenet-folytonossági tervekre 
vonatkozó követelményeket magukban 
foglaló, működési kockázatra vonatkozó 
rendelkezéseket határoz meg, amelyek 
implicit módon az IKT-val kapcsolatos 
kockázatok kezelése alapjául szolgálnak. 
Mindazonáltal az IKT-kockázat kifejezett 
kezelésének biztosítása és a jogi 
egyértelműség biztosítása érdekében a 
vészhelyzeti és üzletmenet-folytonossági 
tervekre vonatkozó követelményeket 
arányos módon módosítani kell, hogy 
magukban foglalják az IKT-kockázatra 
vonatkozó üzletmenet-folytonossági és 
katasztrófa utáni helyreállítási terveket is, 
az (EU) 2021/xx rendeletben [DORA] 
meghatározott követelményekkel 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 39
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Annak érdekében, hogy a pénzügyi 
szervezetek digitális rezilienciáját még a 
Covid19-
világjárvány következtében kevésbé 
biztonságossá vált digitális üzleti és 
fogyasztói környezetben is megerősítsék, a 
DORA-rendeletet a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelemre is alkalmazni kell. Annak 
érdekében, hogy megoldások szülessenek 
a digitális reziliencia dimenziójának 
alkalmazására, az (EU) 2015/849 
irányelvet adott esetben módosítani kell 
annak érdekében, hogy belefoglalja az 
említett alkalmazáshoz kapcsolódó 
DORA-keretet.

Or. en

Módosítás 40
Mikuláš Peksa
on behalf of the Verts/ALE Group

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Mindenekelőtt a pénzügyi 
eszköznek minősülő kriptoeszközök és a 
DLT fejlesztésének lehetővé tétele 
érdekében – a pénzügyi stabilitás, a piaci 
integritás, az átláthatóság és a 
befektetővédelem magas szintjének 
megőrzése mellett – előnyös lenne a DLT-
alapú piaci infrastruktúrákra vonatkozó 
ideiglenes rendszer létrehozása. Ennek az 
ideiglenes jogi keretnek lehetővé kell 

törölve
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tennie az illetékes hatóságok számára, 
hogy ideiglenesen engedélyezzék a DLT-
alapú piaci infrastruktúrák számára, hogy 
a hozzájuk való hozzáférés tekintetében 
alternatív követelményrendszer alapján 
működjenek, az uniós pénzügyi 
szolgáltatási jogszabályok alapján 
egyébként alkalmazandók helyett, 
amelyek nem tennék lehetővé, hogy a 
pénzügyi eszköznek minősülő 
kriptoeszközök kereskedésére és az 
azokkal végzett ügyletek kiegyenlítésére 
vonatkozó megoldásokat dolgozzanak ki. 
E jogi keretnek ideiglenesnek kell lennie, 
és célja, hogy az európai felügyeleti 
hatóságoknak és a nemzeti illetékes 
hatóságoknak lehetőségük legyen 
tapasztalatot szerezni a szóban forgó 
infrastruktúrákon kereskedett 
kriptoeszközök által teremtett 
lehetőségekről és konkrét kockázatokról. 
Ez az irányelv következésképpen a 
[megosztott főkönyvi technológián alapuló 
piaci infrastruktúrák kísérleti 
rendszeréről] szóló rendelethez 
kapcsolódik azáltal, hogy a DLT-alapú 
piaci infrastruktúrák ezen új uniós 
szabályozási keretét alátámasztja az uniós 
pénzügyi szolgáltatási jogszabályok azon 
konkrét rendelkezései alóli célzott 
mentesítéssel, amelyek a 2014/65/EU 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontjában meghatározott pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódó tevékenységekre 
és szolgáltatásokra vonatkoznak, és 
amelyek egyébként nem biztosítanák a 
teljes szükséges rugalmasságot a 
kriptoeszközökkel végzett ügyletek 
kereskedési és kereskedés utáni szakaszait 
érintő megoldások alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

Tükrözi azt a javaslatot, hogy a DLT kísérleti rendszerről szóló rendelet szövege egészüljön ki 
a lakossági befektetők közvetlen hozzáférésére vonatkozó, a MiFID alóli átmeneti 
mentességre vonatkozó rendelkezéssel.
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Módosítás 41
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Mindenekelőtt a pénzügyi 
eszköznek minősülő kriptoeszközök és a 
DLT fejlesztésének lehetővé tétele 
érdekében – a pénzügyi stabilitás, a piaci 
integritás, az átláthatóság és a 
befektetővédelem magas szintjének 
megőrzése mellett – előnyös lenne a DLT-
alapú piaci infrastruktúrákra vonatkozó 
ideiglenes rendszer létrehozása. Ennek az 
ideiglenes jogi keretnek lehetővé kell 
tennie az illetékes hatóságok számára, 
hogy ideiglenesen engedélyezzék a DLT-
alapú piaci infrastruktúrák számára, hogy a 
hozzájuk való hozzáférés tekintetében 
alternatív követelményrendszer alapján 
működjenek, az uniós pénzügyi 
szolgáltatási jogszabályok alapján 
egyébként alkalmazandók helyett, amelyek 
nem tennék lehetővé, hogy a pénzügyi 
eszköznek minősülő kriptoeszközök 
kereskedésére és az azokkal végzett 
ügyletek kiegyenlítésére vonatkozó 
megoldásokat dolgozzanak ki. E jogi 
keretnek ideiglenesnek kell lennie, és célja, 
hogy az európai felügyeleti hatóságoknak 
és a nemzeti illetékes hatóságoknak 
lehetőségük legyen tapasztalatot szerezni a 
szóban forgó infrastruktúrákon kereskedett 
kriptoeszközök által teremtett 
lehetőségekről és konkrét kockázatokról. 
Ez az irányelv következésképpen a 
[megosztott főkönyvi technológián alapuló 
piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről] 
szóló rendelethez kapcsolódik azáltal, hogy 
a DLT-alapú piaci infrastruktúrák ezen új 
uniós szabályozási keretét alátámasztja az 
uniós pénzügyi szolgáltatási jogszabályok 
azon konkrét rendelkezései alóli célzott 
mentesítéssel, amelyek a 2014/65/EU 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontjában meghatározott pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódó tevékenységekre 

(7) Mindenekelőtt a pénzügyi 
eszköznek minősülő kriptoeszközök és a 
DLT fejlesztésének lehetővé tétele 
érdekében – a pénzügyi stabilitás, a piaci 
integritás, az átláthatóság és a 
befektetővédelem magas szintjének 
megőrzése mellett – előnyös lenne a DLT-
alapú piaci infrastruktúrákra vonatkozó 
ideiglenes rendszer létrehozása. Ennek az 
ideiglenes jogi keretnek lehetővé kell 
tennie az illetékes hatóságok számára, 
hogy ideiglenesen engedélyezzék a DLT-
alapú piaci infrastruktúrák számára, hogy a 
hozzájuk való hozzáférés tekintetében 
alternatív követelményrendszer alapján 
működjenek, az uniós pénzügyi 
szolgáltatási jogszabályok alapján 
egyébként alkalmazandók helyett, amelyek 
nem tennék lehetővé, hogy a pénzügyi 
eszköznek minősülő kriptoeszközök 
kereskedésére és az azokkal végzett 
ügyletek kiegyenlítésére vonatkozó 
megoldásokat dolgozzanak ki. E jogi 
keretnek ideiglenesnek kell lennie, és célja, 
hogy az európai felügyeleti hatóságoknak 
és a nemzeti illetékes hatóságoknak 
lehetőségük legyen tapasztalatot szerezni a 
szóban forgó infrastruktúrákon kereskedett 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
lehetőségekről és konkrét kockázatokról. A 
kísérleti rendszerrel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak hozzá kell járulniuk a 
megfelelő szabályozási keretre vonatkozó 
lehetséges gyakorlati javaslatok 
azonosításához annak érdekében, hogy 
biztosítsák a DLT-alapú pénzügyi 
eszközök kibocsátását, letéti őrzését és 
eszközkezelését, kereskedését és 
elszámolását szabályozó meglévő uniós 
jogszabályok célzott kiigazítását. Ez az 
irányelv következésképpen a [megosztott 
főkönyvi technológián alapuló piaci 
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és szolgáltatásokra vonatkoznak, és 
amelyek egyébként nem biztosítanák a 
teljes szükséges rugalmasságot a 
kriptoeszközökkel végzett ügyletek 
kereskedési és kereskedés utáni szakaszait 
érintő megoldások alkalmazásához.

infrastruktúrák kísérleti rendszeréről] szóló 
rendelethez kapcsolódik azáltal, hogy a 
DLT-alapú piaci infrastruktúrák ezen új 
uniós szabályozási keretét alátámasztja az 
uniós pénzügyi szolgáltatási jogszabályok 
azon konkrét rendelkezései alóli célzott 
mentesítéssel, amelyek a 2014/65/EU 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontjában meghatározott pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódó tevékenységekre 
és szolgáltatásokra vonatkoznak, és 
amelyek egyébként nem biztosítanák a 
teljes szükséges rugalmasságot a 
kriptoeszközökkel végzett ügyletek 
kereskedési és kereskedés utáni szakaszait 
érintő megoldások alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 42
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszernek a 2014/65/EU 
irányelv alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető által 
működtetett multilaterális rendszernek kell 
lennie, amely külön engedélyt kapott az 
(EU) 20xx/xx európai parlamenti és tanácsi 
rendelet27alapján [a DLT-alapú piaci 
infrastruktúrára vonatkozó kísérleti 
rendszerről szóló rendeletre irányuló 
javaslat]. A DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszerekre az említett 
irányelv értelmében a multilaterális 
kereskedési rendszerre alkalmazandó 
valamennyi követelménynek vonatkoznia 
kell, kivéve, ha nemzeti illetékes hatósága 
ezen irányelvvel összhangban mentességet 
biztosít számára. A DLT alkalmazásával 
kibocsátott átruházható értékpapírok 
multilaterális kereskedési rendszerének 
fejlesztése előtt álló egyik potenciális 

(8) A DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszernek a 2014/65/EU 
irányelv alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető által 
működtetett multilaterális rendszernek kell 
lennie, amely külön engedélyt kapott az 
(EU) 20xx/xx európai parlamenti és tanácsi 
rendelet27 alapján [a DLT-alapú piaci 
infrastruktúrára vonatkozó kísérleti 
rendszerről szóló rendeletre irányuló 
javaslat]. A DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszerekre az említett 
irányelv értelmében a multilaterális 
kereskedési rendszerre alkalmazandó 
valamennyi követelménynek vonatkoznia 
kell, kivéve, ha nemzeti illetékes hatósága 
ezen irányelvvel összhangban mentességet 
biztosít számára. A DLT alkalmazásával 
kibocsátott átruházható értékpapírok 
multilaterális kereskedési rendszerének 
fejlesztése előtt álló egyik potenciális 
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szabályozási akadály lehet a 2014/65/EU 
irányelvben meghatározott közvetítési 
kötelezettség. A hagyományos 
multilaterális kereskedési rendszer csak 
kellő szintű kereskedési képességgel és 
alkalmassággal, továbbá megfelelő 
szervezeti megoldásokkal és erőforrásokkal 
rendelkező befektetési vállalkozásokat, 
hitelintézeteket és egyéb személyeket 
fogadhat el tagokként vagy résztvevőkként. 
A DLT-alapú multilaterális kereskedési 
rendszer számára lehetővé kell tenni, hogy 
eltérést kérjen e kötelezettség alól, hogy 
könnyű hozzáférést biztosíthasson a 
lakossági befektetők számára a kereskedési 
helyszínhez, feltéve, hogy a 
befektetővédelem tekintetében megfelelő 
biztosítékok állnak rendelkezésre.

szabályozási akadály lehet a 2014/65/EU 
irányelvben meghatározott közvetítési 
kötelezettség. A hagyományos 
multilaterális kereskedési rendszer csak 
kellő szintű kereskedési képességgel és 
alkalmassággal, továbbá megfelelő 
szervezeti megoldásokkal és erőforrásokkal 
rendelkező befektetési vállalkozásokat, 
hitelintézeteket és egyéb személyeket 
fogadhat el tagokként vagy résztvevőkként. 
A magas szintű piaci integritás, 
befektetővédelem és pénzügyi stabilitás 
biztosítása érdekében a DLT-alapú 
multilaterális kereskedési rendszerbe 
bevezetett DLT-alapú átruházható 
értékpapírokra továbbra is alkalmazni kell 
az 596/2014/EU rendelet (a piaci 
visszaélésekről szóló rendelet) piaci 
visszaéléseket tiltó rendelkezéseit. A DLT-
alapú multilaterális kereskedési rendszer 
számára lehetővé kell tenni, hogy eltérést 
kérjen e kötelezettség alól, hogy könnyű 
hozzáférést biztosíthasson a lakossági 
befektetők számára a kereskedési 
helyszínhez, feltéve, hogy a 
befektetővédelem tekintetében megfelelő 
biztosítékok állnak rendelkezésre.

_________________ _________________
27 [teljes cím] (HL L […], […], […] o.). 27 [teljes cím] (HL L […], […], […] o.).

Or. en

Módosítás 43
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszernek a 2014/65/EU 
irányelv alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető által 
működtetett multilaterális rendszernek kell 
lennie, amely külön engedélyt kapott az 
(EU) 20xx/xx európai parlamenti és tanácsi 

(8) A DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszernek multilaterális 
rendszernek kell lennie, amely külön 
engedélyt kapott az (EU) 20xx/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelet27 alapján [a 
DLT-alapú piaci infrastruktúrára 
vonatkozó kísérleti rendszerről szóló 
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rendelet27alapján [a DLT-alapú piaci 
infrastruktúrára vonatkozó kísérleti 
rendszerről szóló rendeletre irányuló 
javaslat]. A DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszerekre az említett 
irányelv értelmében a multilaterális 
kereskedési rendszerre alkalmazandó 
valamennyi követelménynek vonatkoznia 
kell, kivéve, ha nemzeti illetékes hatósága 
ezen irányelvvel összhangban mentességet 
biztosít számára. A DLT alkalmazásával 
kibocsátott átruházható értékpapírok 
multilaterális kereskedési rendszerének 
fejlesztése előtt álló egyik potenciális 
szabályozási akadály lehet a 2014/65/EU 
irányelvben meghatározott közvetítési 
kötelezettség. A hagyományos 
multilaterális kereskedési rendszer csak 
kellő szintű kereskedési képességgel és 
alkalmassággal, továbbá megfelelő 
szervezeti megoldásokkal és erőforrásokkal 
rendelkező befektetési vállalkozásokat, 
hitelintézeteket és egyéb személyeket 
fogadhat el tagokként vagy résztvevőkként. 
A DLT-alapú multilaterális kereskedési 
rendszer számára lehetővé kell tenni, hogy 
eltérést kérjen e kötelezettség alól, hogy 
könnyű hozzáférést biztosíthasson a 
lakossági befektetők számára a kereskedési 
helyszínhez, feltéve, hogy a 
befektetővédelem tekintetében megfelelő 
biztosítékok állnak rendelkezésre.

rendeletre irányuló javaslat]. A DLT-alapú 
multilaterális kereskedési rendszerekre az 
említett irányelv értelmében a 
multilaterális kereskedési rendszerre 
alkalmazandó valamennyi követelménynek 
vonatkoznia kell, kivéve, ha nemzeti 
illetékes hatósága ezen irányelvvel 
összhangban mentességet biztosít számára. 
A DLT alkalmazásával kibocsátott 
átruházható értékpapírok multilaterális 
kereskedési rendszerének fejlesztése előtt 
álló egyik potenciális szabályozási akadály 
lehet a 2014/65/EU irányelvben 
meghatározott közvetítési kötelezettség. A 
hagyományos multilaterális kereskedési 
rendszer csak kellő szintű kereskedési 
képességgel és alkalmassággal, továbbá 
megfelelő szervezeti megoldásokkal és 
erőforrásokkal rendelkező befektetési 
vállalkozásokat, hitelintézeteket és egyéb 
személyeket fogadhat el tagokként vagy 
résztvevőkként. A DLT-alapú 
multilaterális kereskedési rendszer számára 
lehetővé kell tenni, hogy eltérést kérjen e 
kötelezettség alól, hogy könnyű 
hozzáférést biztosíthasson a lakossági 
befektetők számára a kereskedési 
helyszínhez, feltéve, hogy a 
befektetővédelem tekintetében megfelelő 
biztosítékok állnak rendelkezésre.

_________________ _________________
27 [teljes cím] (HL L […], […], […] o.). 27 [teljes cím] (HL L […], […], […] o.).

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága az új belépők számára

Módosítás 44
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A pénzforgalmi szolgáltatásokról 
szóló (EU) 2015/2366 irányelv külön 
szabályokat határoz meg az IKT-vel 
kapcsolatos biztonsági ellenőrzési és 
kockázatmérséklési elemekre vonatkozóan 
a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezése céljából. Ezeket az 
engedélyezési szabályokat az (EU) 
2021/xx [DORA] rendelettel való 
összehangolásuk érdekében módosítani 
kell. Továbbá a szóban forgó irányelv 
események bejelentésére vonatkozó 
szabályai nem alkalmazandók az IKT-vel 
kapcsolatos események bejelentésére, 
amelyet az (EU) 2021/xx [DORA] rendelet 
teljes mértékben harmonizál.

(9) A pénzforgalmi szolgáltatásokról 
szóló (EU) 2015/2366 irányelv külön 
szabályokat határoz meg az IKT-vel 
kapcsolatos biztonsági ellenőrzési és 
kockázatmérséklési elemekre vonatkozóan 
a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezése céljából. Ezeket az 
engedélyezési szabályokat az (EU) 
2021/xx [DORA] rendelettel való 
összehangolásuk érdekében módosítani 
kell. Továbbá a szóban forgó irányelv 
események bejelentésére vonatkozó 
szabályai nem alkalmazandók azokra a 
hitelintézetekre, pénzforgalmi 
intézményekre és elektronikuspénz-
kibocsátó intézményekre, amelyeknek meg 
kell felelniük az (EU) 2021/xx rendelet 
[DORA] III. fejezete szerinti, teljes 
mértékben harmonizált jelentéstételi 
kötelezettségeknek. Az adminisztratív 
terhek csökkentése, valamint az 
összetettség és az (EU) 2021/xx rendelet 
[DORA] hatálya alá tartozó pénzforgalmi 
szolgáltatókra vonatkozó párhuzamos 
jelentéstételi követelmények elkerülése 
érdekében meg kell szüntetni az (EU) 
2015/2366 irányelv szerinti, az események 
bejelentésére vonatkozó követelmények 
alkalmazását, létrehozva a pénzforgalmi 
szolgáltatókra vonatkozó egységes 
eseményjelentési mechanizmust a 
fizetéshez kapcsolódó és nem kapcsolódó 
valamennyi operatív vagy biztonsági 
eseményre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 45
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A pénzforgalmi szolgáltatásokról (9) A pénzforgalmi szolgáltatásokról 
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szóló (EU) 2015/2366 irányelv külön 
szabályokat határoz meg az IKT-vel 
kapcsolatos biztonsági ellenőrzési és 
kockázatmérséklési elemekre vonatkozóan 
a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezése céljából. Ezeket az 
engedélyezési szabályokat az (EU) 
2021/xx [DORA] rendelettel való 
összehangolásuk érdekében módosítani 
kell. Továbbá a szóban forgó irányelv 
események bejelentésére vonatkozó 
szabályai nem alkalmazandók az IKT-vel 
kapcsolatos események bejelentésére, 
amelyet az (EU) 2021/xx [DORA] rendelet 
teljes mértékben harmonizál.

szóló (EU) 2015/2366 irányelv külön 
szabályokat határoz meg az IKT-vel 
kapcsolatos biztonsági ellenőrzési és 
kockázatmérséklési elemekre vonatkozóan 
a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezése céljából. Ezeket az 
engedélyezési szabályokat az (EU) 
2021/xx [DORA] rendelettel való 
összehangolásuk érdekében módosítani 
kell. Továbbá a szóban forgó irányelv 
események bejelentésére vonatkozó 
szabályai nem alkalmazandók az IKT-vel 
kapcsolatos események bejelentésére, 
amelyet az (EU) 2021/xx [DORA] rendelet 
teljes mértékben harmonizál. Az (EU) 
2015/2366 irányelvnek azt is biztosítania 
kell, hogy a tagállamok kijelöljék a fizetési 
rendszerek felügyelete terén az (EU) 
2021/xx rendeletből [DORA] eredő 
feladatok elvégzéséért felelős illetékes 
hatóságot.

Or. en

Indokolás

A DORA-rendelet hatálya alá tartozó fizetési rendszerek

Módosítás 46
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A DORA keretrendszer 
arányosságára van szükség annak 
érdekében, hogy az említett rendelet ne 
szorítsa ki a piacról a kisebb pénzügyi 
intézményeket és a kisebb informatikai 
szolgáltatókat.

Or. en

Módosítás 47
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Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2009/138/EK irányelv
41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A biztosító vagy viszontbiztosító – 
többek között készenléti tervek 
kidolgozásával – indokolt lépéseket tesz 
tevékenységei folyamatos és szabályszerű 
végrehajtásának biztosítására. A 
vállalkozás e célból megfelelő és arányos 
rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat 
alkalmaz, és az (EU) 2021/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* [DORA] 6. 
cikkével összhangban információs és 
kommunikációs technológiai rendszereket 
hoz létre és kezel.”

4. A biztosító vagy viszontbiztosító – 
többek között készenléti tervek 
kidolgozásával – indokolt lépéseket tesz 
tevékenységei folyamatos és szabályszerű 
végrehajtásának biztosítására. A 
vállalkozás e célból megfelelő és arányos 
rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat 
alkalmaz, és az (EU) 2021/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* [DORA] 6. 
cikkével összhangban megfelelő és 
arányos információs és kommunikációs 
technológiai rendszereket alkalmaz és 
kezel.”

Or. en

Módosítás 48
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – -1 bekezdés (új)
2011/61/EK irányelv
6 cikk – 4 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 2011/61/EU irányelv 6. cikke (4) 
bekezdésének b) pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„iiia) más kiegészítő szolgáltatás, 
amennyiben a kiegészítő szolgáltatás az 
ABAK által már nyújtott szolgáltatások 
folytatását vagy belső képességek 
kihasználását jelenti, és nem eredményez 
olyan összeférhetetlenséget, amelyet nem 
lehetett további szabályokkal kezelni.”

Or. en
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Módosítás 49
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – -1 bekezdés (új)
2013/36/EU irányelv
65 cikk – 3 bekezdés – a pont – vi alpont

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) A 2013/36/EU irányelv 65. cikk (3) 
bekezdése a) pontjának vi. alpontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„olyan harmadik felek, amelyekhez az i-
iv. pontban említett szervezetek kritikus 
vagy fontos funkciókat vagy 
tevékenységeket szerveztek ki, beleértve az 
(EU) 2021/xx európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [DORA]* 27. cikkének 
(2) bekezdése szerinti, harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatókat is;”

Or. en

(02013L0036-20201229)

Módosítás 50
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – -1a bekezdés (új)
2013/36/EU irányelv
85 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(-1a) A 2013/36/EU irányelv 85. 
cikkének (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. Az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az intézmények a 
működési kockázatnak – beleértve 
modellkockázatot, a kritikus vagy fontos 
funkció kiszervezéséből eredő kockázatot, 
valamint az (EU) 2021/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [DORA] 
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szerinti IKT-kockázatot is – való 
kitettségek nyomon követésére és 
kezelésére, valamint a ritkán előforduló, 
de súlyos következményekkel járó 
események lefedésére szabályzatokat és 
eljárásokat alkalmazzanak.”

Or. en

(02013L0036-20201229)

Módosítás 51
Mikuláš Peksa
on behalf of the Verts/ALE Group

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2014/65/EU irányelv
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 19. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(3) Ha azonban a befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető az (EU) 20xx/xx 
rendelet [a DLT-alapú piaci 
infrastruktúrára vonatkozó kísérleti 
rendszerről szóló rendeletjavaslat] 2. 
cikkének 3. pontjában meghatározott 
megosztott főkönyvi technológiájú 
multilaterális kereskedési rendszert (a 
továbbiakban: DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszer) működtet, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
engedélyezheti, hogy a befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető a 18. cikk 
(3) bekezdésében említett hozzáférési 
szabályai szerint és legfeljebb négy évre 
befogadjon természetes személyeket a 
DLT-alapú multilaterális kereskedési 
rendszerbe tagként vagy résztvevőként, 
feltéve, hogy a szóban forgó személyek 
teljesítik a következő követelményeket:
a) kellően jó hírnévvel rendelkeznek, 
továbbá szakmailag alkalmasak és 
üzletileg megbízhatók; valamint
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b) kellő szintű kereskedési képességgel, 
alkalmassággal és tapasztalattal 
rendelkeznek, beleértve a kereskedés és 
megosztott főkönyvi technológia (DLT) 
működésének ismeretét.
Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság 
megadja az első albekezdésben említett 
mentességet, további befektetővédelmi 
intézkedéseket írhat elő a DLT-alapú 
multilaterális kereskedési rendszerbe 
tagként vagy résztvevőként befogadott 
természetes személyek védelme érdekében. 
Ezeknek az intézkedéseknek 
arányosaknak kell lenniük a résztvevők 
vagy tagok kockázati profiljával.”

Or. en

Indokolás

Javaslat arra vonatkozóan, hogy a MiFID alóli, a lakossági befektetők közvetlen 
hozzáférésére vonatkozó mentességre vonatkozó rendelkezést a DLT kísérleti rendszerről 
szóló rendelet szövegébe helyezzék át, és azt a DLT kísérleti rendszer keretében vitassák meg. 
Ez jobban összhangban lenne a mentesség ideiglenes jellegével és a központi értéktárakról 
szóló rendelet szerinti, a lakossági befektetők közvetlen hozzáférésére vonatkozó egyenértékű 
mentességgel kapcsolatban elfogadott megközelítéssel, amely a DLT kísérleti rendszerről 
szóló rendelet szövegében szerepel, nem pedig az eredeti rendeletben.

Módosítás 52
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2014/65/EU irányelv
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha azonban a befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető az (EU) 
20xx/xx rendelet [a DLT-alapú piaci 
infrastruktúrára vonatkozó kísérleti 
rendszerről szóló rendeletjavaslat] 2. 
cikkének 3. pontjában meghatározott 
megosztott főkönyvi technológiájú 
multilaterális kereskedési rendszert (a 
továbbiakban: DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszer) működtet, a 

3. Ha azonban egy szervezet az (EU) 
20xx/xx rendelet [a DLT-alapú piaci 
infrastruktúrára vonatkozó kísérleti 
rendszerről szóló rendeletjavaslat] 2. 
cikkének 3. pontjában meghatározott 
megosztott főkönyvi technológiájú 
multilaterális kereskedési rendszert (a 
továbbiakban: DLT-alapú multilaterális 
kereskedési rendszer) működtet, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
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hatáskörrel rendelkező hatóság 
engedélyezheti, hogy a befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető a 18. cikk 
(3) bekezdésében említett hozzáférési 
szabályai szerint és legfeljebb négy évre 
befogadjon természetes személyeket a 
DLT-alapú multilaterális kereskedési 
rendszerbe tagként vagy résztvevőként, 
feltéve, hogy a szóban forgó személyek 
teljesítik a következő követelményeket:

engedélyezheti, hogy a DLT-alapú piaci 
infrastruktúrát működtető szervezet a 18. 
cikk (3) bekezdésében említett hozzáférési 
szabályai szerint és legfeljebb négy évre 
befogadjon természetes személyeket a 
DLT-alapú multilaterális kereskedési 
rendszerbe tagként vagy résztvevőként, 
feltéve, hogy a szóban forgó személyek 
teljesítik a következő követelményeket:

Or. en

Indokolás

A DLT kísérleti rendszer nyitottsága az új belépők számára

Módosítás 53
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
2014/65/EU irányelv
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legyen megfelelően felszerelt azon 
kockázatok kezelésére, amelyeknek ki van 
téve, beleértve az (EU) 2021/xx rendelet* 
[DORA] 6. cikke szerinti IKT-rendszerek 
és -eszközök kockázatainak kezelését, 
hogy megfelelő megállapodásokat és 
rendszereket hozzon létre a működését 
veszélyeztető összes lényeges kockázat 
azonosítására, és hatékony intézkedéseket 
hozzon az ilyen kockázatok csökkentésére.;

b) legyen megfelelően felszerelt azon 
kockázatok kezelésére, amelyeknek ki van 
téve, beleértve az (EU) 2021/xx rendelet* 
[DORA] 6. cikke szerinti IKT-rendszerek 
és -eszközök kockázatainak kezelését, 
hogy megfelelő megállapodásokat és 
rendszereket hozzon létre a működését 
veszélyeztető lényeges kockázatok 
azonosítására, és hatékony intézkedéseket 
hozzon az ilyen kockázatok csökkentésére.;

Or. en

Módosítás 54
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
(EU) 2015/2366 irányelv
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20 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1a) A 20. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi intézmények minden 
indokolt lépést megtegyenek ezen irányelv 
és az (EU) 2021/xx európai parlamenti és 
tanácsi rendelet* [DORA] V. fejezete 
előírásai teljesítésének biztosítása 
érdekében, amennyiben kritikus vagy 
fontos feladataik vagy tevékenységeik 
ellátásához harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatót vesznek igénybe.”

Or. en

(02015L2366-20151223)

Módosítás 55
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
(EU) 2015/2366 irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1a) A 22. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:
„1. A tagállamok az e és címben és az 
(EU) 2021/xx európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek [DORA] megfelelően 
meghatározott feladatokat elvégezni 
köteles, a pénzforgalmi intézmények 
engedélyezéséért és prudenciális 
felügyeletéért felelős hatóságoknak vagy 
hatóságokat, vagy a nemzeti jog által 
elismert olyan szervezeteket jelölnek ki, 
amelyeket a nemzeti jog vagy a nemzeti 
jog által erre a célra kifejezetten 
felhatalmazott hatóság elismer, ideértve a 
nemzeti központi bankokat is.”
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Or. en

(02015L2366-20151223)

Indokolás

Az illetékes hatóság kijelölése a fizetési rendszereknek a DORA-rendelet hatálya alá vonását 
követően

Módosítás 56
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
(EU) 2015/2366 irányelv
95 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EBH-nak elő kell mozdítania az 
illetékes hatóságok körében, valamint az 
illetékes hatóságok és az EKB között a 
pénzforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő 
működési kockázatok területén folytatott 
együttműködést, beleértve az információk 
megosztását is.

5. Az EBH-nak és a digitális 
működési rezilienciáért felelős független 
igazgatójának elő kell mozdítania az 
illetékes hatóságok körében, valamint az 
illetékes hatóságok és az EKB között a 
pénzforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő 
működési kockázatok területén folytatott 
együttműködést, beleértve az információk 
megosztását is.

Or. en

Indokolás

A digitális működési rezilienciáért felelős független igazgató új funkciója a DORA-rendelettel 
létrehozott közös felügyeleti végrehajtó szerv részeként

Módosítás 57
Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Alfred Sant

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
(EU) 2015/2366 irányelv
95 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EBH-nak elő kell mozdítania az 5. Az EBH-nak elő kell mozdítania az 
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illetékes hatóságok körében, valamint az 
illetékes hatóságok és az EKB között a 
pénzforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő 
működési kockázatok területén folytatott 
együttműködést, beleértve az információk 
megosztását is.

illetékes hatóságok körében, valamint az 
illetékes hatóságok, az ENISA és az EKB 
között a pénzforgalmi szolgáltatásokkal 
összefüggő működési kockázatok területén 
folytatott együttműködést, beleértve az 
információk megosztását is.

Or. en

Módosítás 58
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új)
(EU) 2015/2366 irányelv
95 cikk – 5a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A tagállamok mentesítik a jelen cikk 
(1)–(5) bekezdésének alkalmazása alól az 
1. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) 
pontjában említett pénzforgalmi 
szolgáltatókat, amelyek az (EU) 2021/xx 
rendelet [DORA] értelmében kötelesek 
bejelenteni a fizetéshez kapcsolódó és nem 
kapcsolódó működési és biztonsági 
eseményeket.”

Or. en

Módosítás 59
Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Alfred Sant

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)
(EU) 2015/2366 irányelv
96 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
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„(6a) Mentesülnek az e cikk (1)–(5) 
bekezdésének alkalmazása alól azok az 1. 
cikk (1) bekezdésének a), b) és d) 
pontjában említett pénzforgalmi 
szolgáltatók, amelyek az (EU) 2021/xx 
európai parlamenti és tanácsi rendelet* 
[DORA] hatálya alá tartoznak, és amelyek 
az (EU) 2021/xx európai parlamenti és 
tanácsi rendelet* [DORA] III. fejezetével 
összhangban kezelik, osztályozzák és 
jelentik a fizetési műveletekkel vagy 
biztonsággal kapcsolatos működési vagy 
biztonsági eseményeket.”

Or. en

Módosítás 60
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
(EU) 2015/849 irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Az (EU) 2015/849 irányelv módosítása 

[pénzmosás elleni küzdelem]
A 7. cikk (4) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„f) adott esetben megteszi a megfelelő 
lépéseket az (EU) 2021/xx rendelet 
[DORA] II. fejezetével összhangban az 
IKT-val kapcsolatos kockázatok 
csökkentésére irányuló eljárások 
támogatására.”

Or. en

Módosítás 61
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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(EU) 2016/2341 irányelv
21 cikk – 5 bekezdés – második mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények e célból megfelelő és arányos 
rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat 
alkalmaznak, és az (EU) 2021/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* [DORA] 6. 
cikkével összhangban IKT-rendszereket és 
-eszközöket hoznak létre és kezelnek.

A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények e célból megfelelő és arányos 
rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat 
alkalmaznak, és az (EU) 2021/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* [DORA] 6. 
cikkével összhangban IKT-rendszereket és 
-eszközöket hoznak létre és kezelnek.

Or. en

Módosítás 62
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [egy évvel 
az elfogadás után]-ig elfogadják és 
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

1. A tagállamok legkésőbb [a 
közzétételtől számított 24 hónap elteltével] 
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Or. en


