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Ändringsförslag 37
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De IKT-riskrelaterade kraven för 
finanssektorn på unionsnivå är för 
närvarande utspridda i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 
2006/43/EG,182009/65/EG,192009/138/EG,
202011/61/EU,212013/36/EU,222014/65/EU,
23(EU) 2015/236624och (EU) 
2016/234125och skiljer sig åt och är ibland 
ofullständiga. IKT-risken har i vissa fall 
endast behandlats indirekt som en del av 
den operativa risken, medan den i andra 
fall inte har behandlats över huvud taget. 
Detta bör åtgärdas genom en 
harmonisering mellan Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 
xx/20xx26[DORA] och dessa akter. I detta 
direktiv presenteras en rad ändringar som 
förefaller nödvändiga för att bringa rättslig 
klarhet och enhetlighet i fråga om hur de 
finansiella enheter som auktoriseras och 
övervakas i enlighet med dessa direktiv ska 
tillämpa olika krav på digital operativ 
motståndskraft som är nödvändiga för att 
de ska kunna bedriva sin verksamhet och 
på sätt garantera en smidigt fungerande 
inre marknad.

(3) De IKT-riskrelaterade kraven för 
finanssektorn på unionsnivå är för 
närvarande utspridda i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/43/EG,18 
2009/65/EG,19 2009/138/EG,20 
2011/61/EU,21 2013/36/EU,22 
2014/65/EU,23 (EU) 2015/236624 och (EU) 
2016/234125 och skiljer sig åt och är ibland 
ofullständiga. IKT-risken har i vissa fall 
endast behandlats indirekt som en del av 
den operativa risken, medan den i andra 
fall inte har behandlats över huvud taget. 
Detta bör åtgärdas genom en 
harmonisering mellan Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/20xx26 
[DORA] och dessa akter. I detta direktiv 
presenteras en rad ändringar som förefaller 
nödvändiga för att bringa rättslig klarhet 
och enhetlighet i fråga om hur de 
finansiella enheter som auktoriseras och 
övervakas i enlighet med dessa direktiv ska 
tillämpa olika krav på digital operativ 
motståndskraft som är nödvändiga för att 
de ska kunna bedriva sin verksamhet och 
på så sätt garantera en smidigt fungerande 
inre marknad, samtidigt som 
proportionaliteten underlättas, särskilt 
när det gäller små och medelstora företag 
och andra små finansiella enheter, andra 
än mikroföretag, i syfte att minska 
efterlevnadskostnaderna.

_________________ _________________
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/43/EG av den 17 maj 2006 om 
lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning och om ändring 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG samt om upphävande av 
rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 
9.6.2006, s. 87).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/43/EG av den 17 maj 2006 om 
lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning och om ändring 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG samt om upphävande av 
rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 
9.6.2006, s. 87).
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19 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 
17.11.2009, s. 32).

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 
17.11.2009, s. 32).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet 
(Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet 
(Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder 
samt om ändring av direktiv 2003/41/EG 
och 2009/65/EG och förordningarna (EG) 
nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT 
L 174, 1.7.2011, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder 
samt om ändring av direktiv 2003/41/EG 
och 2009/65/EG och förordningarna (EG) 
nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT 
L 174, 1.7.2011, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 
338).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 
338).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 
marknader för finansiella instrument och 
om ändring av direktiv 2002/92/EG och av 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 349).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 
marknader för finansiella instrument och 
om ändring av direktiv 2002/92/EG och av 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 349).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT 
L 337, 23.12.2015, s. 35).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 
om verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 
23.12.2016, s. 37).

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 
om verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 
23.12.2016, s. 37).
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26 EUT L […], […], s. […]. 26 EUT L […], […], s. […].

Or. en

Ändringsförslag 38
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Inom området för banktjänster 
innehåller direktiv 2013/36/EU om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
dagsläget endast allmänna bestämmelser 
om intern styrning och operativ risk med 
krav på beredskaps- och 
affärskontinuitetsplaner vilka underförstått 
används som en grund för att reglera IKT-
riskhanteringen. För att säkerställa en 
uttrycklig reglering av IKT-risken bör dock 
kraven på beredskaps- och 
affärskontinuitetsplaner ändras så att de 
innefattar affärskontinuitets- och 
katastrofplaner även för IKT-risker, i 
enlighet med kraven i förordning (EU) 
2021/xx [DORA].

(4) Inom området för banktjänster 
innehåller direktiv 2013/36/EU om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
dagsläget endast allmänna bestämmelser 
om intern styrning och operativ risk med 
krav på beredskaps- och 
affärskontinuitetsplaner vilka underförstått 
används som en grund för att reglera IKT-
riskhanteringen. För att säkerställa en 
uttrycklig reglering av IKT-risken och för 
klarhet angående rättsläget bör dock 
kraven på beredskaps- och 
affärskontinuitetsplaner ändras på ett 
proportionellt sätt så att de innefattar 
affärskontinuitets- och katastrofplaner även 
för IKT-risker, i enlighet med kraven i 
förordning (EU) 2021/xx [DORA].

Or. en

Ändringsförslag 39
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att stärka de finansiella 
enheternas digitala motståndskraft även 
efter ändringarna i den mindre säkra 
digitala affärs- och konsumentmiljön till 
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följd av covid-19-pandemin bör DORA-
förordningen också tillämpas på kampen 
mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. För att tillhandahålla lösningar 
för tillämpningen av aspekten digital 
motståndskraft bör direktiv (EU) 
2015/849 ändras så att det omfattar 
DORA-ramen för denna tillämpning, när 
så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 40
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Framför allt skulle det vara 
fördelaktigt att skapa en pilotordning för 
marknadsinfrastrukturer med teknik för 
distribuerade system, för att möjliggöra 
utveckling av kryptotillgångar som 
uppfyller kraven för finansiella 
instrument och teknik för distribuerade 
liggare och samtidigt upprätthålla en hög 
nivå av finansiell stabilitet, 
marknadsintegritet, transparens och 
investerarskydd. Behöriga myndigheter 
bör, med hjälp av en sådan tillfällig 
rättslig ram, tillfälligt kunna tillåta att 
marknadsinfrastrukturer med teknik för 
distribuerade system verkar utifrån en 
annan uppsättning tillträdesmässiga krav 
jämfört med de krav som annars tillämpas 
enligt unionens lagstiftning om 
finansiella tjänster, vilka skulle kunna 
hindra dem från att ta fram lösningar för 
handel och avveckling av transaktioner 
med kryptotillgångar som skulle uppfylla 
kraven för finansiella instrument. Denna 
rättsliga ram bör vara tillfällig så att de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
nationella behöriga myndigheterna kan få 
erfarenheter av möjligheterna och de 

utgår
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särskilda riskerna med kryptotillgångar 
som handlas på sådana infrastrukturer. 
Detta direktiv åtföljer således 
förordningen [om en pilotordning för 
marknadsinfrastrukturer som baseras på 
teknik för distribuerade liggare] genom 
att bidra till detta nya unionsregelverk om 
marknadsinfrastrukturer med teknik för 
distribuerade liggare med ett riktat 
undantag från vissa bestämmelser i 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster för verksamheter och tjänster i 
samband med finansiella instrument 
enligt definitionen i artikel 4.1.15 i 
direktiv 2014/65/EU, vilken i annat fall 
inte skulle ge den fulla flexibilitet som 
krävs vid införandet av lösningar i 
handelsskedena och de efterföljande 
skedena beträffande transaktioner med 
kryptotillgångar.

Or. en

Motivering

Återspeglar förslaget att införa bestämmelsen om det tillfälliga undantaget från Mifid-
direktivet om direkt tillträde för icke-professionella investerare i texten till DLT-förordningen.

Ändringsförslag 41
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Framför allt skulle det vara 
fördelaktigt att skapa en pilotordning för 
marknadsinfrastrukturer med teknik för 
distribuerade system, för att möjliggöra 
utveckling av kryptotillgångar som 
uppfyller kraven för finansiella instrument 
och teknik för distribuerade liggare och 
samtidigt upprätthålla en hög nivå av 
finansiell stabilitet, marknadsintegritet, 
transparens och investerarskydd. Behöriga 
myndigheter bör, med hjälp av en sådan 
tillfällig rättslig ram, tillfälligt kunna tillåta 

(7) Framför allt skulle det vara 
fördelaktigt att skapa en pilotordning för 
marknadsinfrastrukturer med teknik för 
distribuerade system, för att möjliggöra 
utveckling av kryptotillgångar som 
uppfyller kraven för finansiella instrument 
och teknik för distribuerade liggare och 
samtidigt upprätthålla en hög nivå av 
finansiell stabilitet, marknadsintegritet, 
transparens och investerarskydd. Behöriga 
myndigheter bör, med hjälp av en sådan 
tillfällig rättslig ram, tillfälligt kunna tillåta 
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att marknadsinfrastrukturer med teknik för 
distribuerade system verkar utifrån en 
annan uppsättning tillträdesmässiga krav 
jämfört med de krav som annars tillämpas 
enligt unionens lagstiftning om finansiella 
tjänster, vilka skulle kunna hindra dem från 
att ta fram lösningar för handel och 
avveckling av transaktioner med 
kryptotillgångar som skulle uppfylla 
kraven för finansiella instrument. Denna 
rättsliga ram bör vara tillfällig så att de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
nationella behöriga myndigheterna kan få 
erfarenheter av möjligheterna och de 
särskilda riskerna med kryptotillgångar 
som handlas på sådana infrastrukturer. 
Detta direktiv åtföljer således förordningen 
[om en pilotordning för 
marknadsinfrastrukturer som baseras på 
teknik för distribuerade liggare] genom att 
bidra till detta nya unionsregelverk om 
marknadsinfrastrukturer med teknik för 
distribuerade liggare med ett riktat 
undantag från vissa bestämmelser i 
unionslagstiftningen om finansiella tjänster 
för verksamheter och tjänster i samband 
med finansiella instrument enligt 
definitionen i artikel 4.1.15 i direktiv 
2014/65/EU, vilken i annat fall inte skulle 
ge den fulla flexibilitet som krävs vid 
införandet av lösningar i handelsskedena 
och de efterföljande skedena beträffande 
transaktioner med kryptotillgångar.

att marknadsinfrastrukturer med teknik för 
distribuerade system verkar utifrån en 
annan uppsättning tillträdesmässiga krav 
jämfört med de krav som annars tillämpas 
enligt unionens lagstiftning om finansiella 
tjänster, vilka skulle kunna hindra dem från 
att ta fram lösningar för handel och 
avveckling av transaktioner med 
kryptotillgångar som skulle uppfylla 
kraven för finansiella instrument. Denna 
rättsliga ram bör vara tillfällig så att de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
nationella behöriga myndigheterna kan få 
erfarenheter av möjligheterna och de 
särskilda riskerna med kryptotillgångar 
som handlas på sådana infrastrukturer. 
Erfarenheterna av pilotordningen bör 
användas till att identifiera möjliga 
praktiska förslag till ett lämpligt regelverk 
för att göra riktade justeringar av 
befintlig unionslagstiftning som reglerar 
utfärdande, förvaring och förvaltning av 
tillgångar, handel med och avveckling av 
finansiella instrument baserade på teknik 
för distribuerade liggare. Detta direktiv 
åtföljer således förordningen [om en 
pilotordning för marknadsinfrastrukturer 
som baseras på teknik för distribuerade 
liggare] genom att bidra till detta nya 
unionsregelverk om 
marknadsinfrastrukturer med teknik för 
distribuerade liggare med ett riktat 
undantag från vissa bestämmelser i 
unionslagstiftningen om finansiella tjänster 
för verksamheter och tjänster i samband 
med finansiella instrument enligt 
definitionen i artikel 4.1.15 i direktiv 
2014/65/EU, vilken i annat fall inte skulle 
ge den fulla flexibilitet som krävs vid 
införandet av lösningar i handelsskedena 
och de efterföljande skedena beträffande 
transaktioner med kryptotillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 42
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald
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Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En multilateral handelsplattform 
med teknik för distribuerade liggare bör 
vara ett multilateralt system som drivs av 
ett värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som auktoriserats enligt 
direktiv 2014/65/EU och som har fått ett 
särskilt tillstånd enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 
xx/20xx27[förslag till förordning om en 
pilotordning för marknadsinfrastrukturer 
som baseras på teknik för distribuerade 
liggare]. Multilaterala handelsplattformar 
med teknik för distribuerade liggare bör 
omfattas av alla de krav som tillämpas på 
en multilateral handelsplattform enligt det 
direktivet, förutom om den nationella 
behöriga myndigheten skulle bevilja ett 
undantag i enlighet med detta direktiv. Ett 
eventuellt regleringshinder för att utveckla 
en multilateral handelsplattform för 
överlåtbara värdepapper emitterade med 
teknik för distribuerade liggare skulle 
kunna vara den förmedlingsskyldighet som 
fastställs i direktiv 2014/65/EU. En 
traditionell multilateral handelsplattform 
får som medlemmar eller deltagare endast 
tillåta värdepappersföretag, kreditinstitut 
och andra personer som har tillräcklig 
handelsförmåga, handelskompetens och 
lämpliga organisatoriska arrangemang och 
resurser. En multilateral handelsplattform 
med teknik för distribuerade liggare bör få 
begära ett undantag från denna skyldighet, 
så att den kan ge icke-professionella 
investerare enkelt tillträde till 
handelsplatsen, förutsatt att tillräckliga 
skyddsåtgärder i fråga om investerarskydd 
finns.

(8) En multilateral handelsplattform 
med teknik för distribuerade liggare bör 
vara ett multilateralt system som drivs av 
ett värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som auktoriserats enligt 
direktiv 2014/65/EU och som har fått ett 
särskilt tillstånd enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/20xx27 
[förslag till förordning om en pilotordning 
för marknadsinfrastrukturer som baseras på 
teknik för distribuerade liggare]. 
Multilaterala handelsplattformar med 
teknik för distribuerade liggare bör 
omfattas av alla de krav som tillämpas på 
en multilateral handelsplattform enligt det 
direktivet, förutom om den nationella 
behöriga myndigheten skulle bevilja ett 
undantag i enlighet med detta direktiv. Ett 
eventuellt regleringshinder för att utveckla 
en multilateral handelsplattform för 
överlåtbara värdepapper emitterade med 
teknik för distribuerade liggare skulle 
kunna vara den förmedlingsskyldighet som 
fastställs i direktiv 2014/65/EU. En 
traditionell multilateral handelsplattform 
får som medlemmar eller deltagare endast 
tillåta värdepappersföretag, kreditinstitut 
och andra personer som har tillräcklig 
handelsförmåga, handelskompetens och 
lämpliga organisatoriska arrangemang och 
resurser. För att säkerställa en hög nivå 
av marknadsintegritet, investerarskydd 
och finansiell stabilitet bör de DLT-
överlåtbara värdepapper som tas upp till 
handel på en multilateral 
handelsplattform med teknik för 
distribuerade liggare fortsätta att omfattas 
av bestämmelserna om förbud mot 
marknadsmissbruk i förordning (EU) 
nr 596/2014 
(marknadsmissbruksförordningen). En 
multilateral handelsplattform med teknik 
för distribuerade liggare bör få begära ett 
undantag från denna skyldighet, så att den 
kan ge icke-professionella investerare 



PE693.614v01-00 10/22 AM\1232536SV.docx

SV

enkelt tillträde till handelsplatsen, förutsatt 
att tillräckliga skyddsåtgärder i fråga om 
investerarskydd finns.

_________________ _________________
27 [fullständig titel] (EUT L […], […], s. 
[…]).

27 [fullständig titel] (EUT L […], […], s. 
[…]).

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En multilateral handelsplattform 
med teknik för distribuerade liggare bör 
vara ett multilateralt system som drivs av 
ett värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som auktoriserats 
enligt direktiv 2014/65/EU och som har 
fått ett särskilt tillstånd enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) xx/20xx27[förslag till förordning om 
en pilotordning för marknadsinfrastrukturer 
som baseras på teknik för distribuerade 
liggare]. Multilaterala handelsplattformar 
med teknik för distribuerade liggare bör 
omfattas av alla de krav som tillämpas på 
en multilateral handelsplattform enligt det 
direktivet, förutom om den nationella 
behöriga myndigheten skulle bevilja ett 
undantag i enlighet med detta direktiv. Ett 
eventuellt regleringshinder för att utveckla 
en multilateral handelsplattform för 
överlåtbara värdepapper emitterade med 
teknik för distribuerade liggare skulle 
kunna vara den förmedlingsskyldighet som 
fastställs i direktiv 2014/65/EU. En 
traditionell multilateral handelsplattform 
får som medlemmar eller deltagare endast 
tillåta värdepappersföretag, kreditinstitut 
och andra personer som har tillräcklig 
handelsförmåga, handelskompetens och 
lämpliga organisatoriska arrangemang och 

(8) En multilateral handelsplattform 
med teknik för distribuerade liggare bör 
vara ett multilateralt system som har fått ett 
särskilt tillstånd enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/20xx27 
[förslag till förordning om en pilotordning 
för marknadsinfrastrukturer som baseras på 
teknik för distribuerade liggare]. 
Multilaterala handelsplattformar med 
teknik för distribuerade liggare bör 
omfattas av alla de krav som tillämpas på 
en multilateral handelsplattform enligt det 
direktivet, förutom om den nationella 
behöriga myndigheten skulle bevilja ett 
undantag i enlighet med detta direktiv. Ett 
eventuellt regleringshinder för att utveckla 
en multilateral handelsplattform för 
överlåtbara värdepapper emitterade med 
teknik för distribuerade liggare skulle 
kunna vara den förmedlingsskyldighet som 
fastställs i direktiv 2014/65/EU. En 
traditionell multilateral handelsplattform 
får som medlemmar eller deltagare endast 
tillåta värdepappersföretag, kreditinstitut 
och andra personer som har tillräcklig 
handelsförmåga, handelskompetens och 
lämpliga organisatoriska arrangemang och 
resurser. En multilateral handelsplattform 
med teknik för distribuerade liggare bör få 
begära ett undantag från denna skyldighet, 
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resurser. En multilateral handelsplattform 
med teknik för distribuerade liggare bör få 
begära ett undantag från denna skyldighet, 
så att den kan ge icke-professionella 
investerare enkelt tillträde till 
handelsplatsen, förutsatt att tillräckliga 
skyddsåtgärder i fråga om investerarskydd 
finns.

så att den kan ge icke-professionella 
investerare enkelt tillträde till 
handelsplatsen, förutsatt att tillräckliga 
skyddsåtgärder i fråga om investerarskydd 
finns.

_________________ _________________
27 [fullständig titel] (EUT L […], […], s. 
[…]).

27 [fullständig titel] (EUT L […], […], s. 
[…]).

Or. en

Motivering

Pilotordningens öppenhet för nya aktörer.

Ändringsförslag 44
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I direktiv (EU) 2015/2366 om 
betaltjänster fastställs särskilda 
bestämmelser om IKT-relaterade 
säkerhetskontroll- och 
begränsningsaspekter för auktorisation att 
utföra betaltjänster. Dessa 
auktorisationsbestämmelser bör ändras så 
att de anpassas till förordning (EU) 
2021/xx [DORA]. Dessutom bör 
bestämmelserna om rapportering av 
incidenter i det direktivet inte omfatta 
rapportering av IKT-relaterade 
incidenter, för vilken en fullständig 
harmonisering görs genom förordning 
(EU) 2021/xx [DORA].

(9) I direktiv (EU) 2015/2366 om 
betaltjänster fastställs särskilda 
bestämmelser om IKT-relaterade 
säkerhetskontroll- och 
begränsningsaspekter för auktorisation att 
utföra betaltjänster. Dessa 
auktorisationsbestämmelser bör ändras så 
att de anpassas till förordning (EU) 
2021/xx [DORA]. Dessutom bör 
bestämmelserna om rapportering av 
incidenter i det direktivet inte tillämpas på 
kreditinstitut, betalningsinstitut och 
institut för elektroniska pengar som måste 
uppfylla fullständigt harmoniserade 
rapporteringskrav enligt kapitel III i 
förordning (EU) 2021/xx [DORA]. För att 
minska den administrativa bördan och 
undvika komplexitet och överlappande 
rapporteringskrav för 
betaltjänstleverantörer som omfattas av 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 
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2021/xx [DORA], bör kraven på 
rapportering av incidenter enligt direktiv 
(EU) 2015/2366 upphöra att gälla, så att 
det bara finns en 
incidentrapporteringsmekanism för 
betaltjänstleverantörer för alla 
operationella incidenter eller 
säkerhetsincidenter, vare sig de är 
betalningsrelaterade eller inte.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I direktiv (EU) 2015/2366 om 
betaltjänster fastställs särskilda 
bestämmelser om IKT-relaterade 
säkerhetskontroll- och 
begränsningsaspekter för auktorisation att 
utföra betaltjänster. Dessa 
auktorisationsbestämmelser bör ändras så 
att de anpassas till förordning (EU) 
2021/xx [DORA]. Dessutom bör 
bestämmelserna om rapportering av 
incidenter i det direktivet inte omfatta 
rapportering av IKT-relaterade incidenter, 
för vilken en fullständig harmonisering 
görs genom förordning (EU) 2021/xx 
[DORA].

(9) I direktiv (EU) 2015/2366 om 
betaltjänster fastställs särskilda 
bestämmelser om IKT-relaterade 
säkerhetskontroll- och 
begränsningsaspekter för auktorisation att 
utföra betaltjänster. Dessa 
auktorisationsbestämmelser bör ändras så 
att de anpassas till förordning (EU) 
2021/xx [DORA]. Dessutom bör 
bestämmelserna om rapportering av 
incidenter i det direktivet inte omfatta 
rapportering av IKT-relaterade incidenter, 
för vilken en fullständig harmonisering 
görs genom förordning (EU) 2021/xx 
[DORA]. Direktiv (EU) 2015/2366 bör 
också säkerställa att medlemsstaterna 
utser den behöriga myndighet som ska 
ansvara för att utföra de uppgifter som 
följer av förordning (EU) 2021/xx 
[DORA] för tillsyn av betalningssystem.

Or. en

Motivering

Betalningssystem omfattas av DORA-förordningens tillämpningsområde.



AM\1232536SV.docx 13/22 PE693.614v01-00

SV

Ändringsförslag 46
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det finns ett behov av 
proportionalitet i DORA-ramen, så att 
mindre finansinstitut och mindre it-
leverantörer inte trängs ut från 
marknaden genom den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 47
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag ska vidta rimliga 
åtgärder för att garantera att deras 
verksamhet bedrivs med kontinuitet och på 
ett korrekt sätt, inklusive utvecklingen av 
beredskapsplaner. Företaget ska i detta 
syfte använda lämpliga och proportionella 
system, resurser och förfaranden och ska 
inrätta informations- och 
kommunikationstekniska system och 
hantera dem i enlighet med artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/xx * [DORA].

4. Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag ska vidta rimliga 
åtgärder för att garantera att deras 
verksamhet bedrivs med kontinuitet och på 
ett korrekt sätt, inklusive utvecklingen av 
beredskapsplaner. Företaget ska i detta 
syfte använda lämpliga och proportionella 
system, resurser och förfaranden och ska 
använda lämpliga och proportionella 
informations- och kommunikationstekniska 
system och hantera dem i enlighet med 
artikel 6 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/xx * [DORA].

Or. en

Ändringsförslag 48
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv



PE693.614v01-00 14/22 AM\1232536SV.docx

SV

Artikel 4 – punkt -1 (ny)
Direktiv 2011/61/EG
Artikel 6 – punkt 4 – led b – led iiia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 6.4 i direktiv 2011/61/EU 
ska följande led läggas till i led b:
iiia) andra sidotjänster där sidotjänsten 
utgör en fortsättning på de tjänster som 
AIF-förvaltaren redan har utfört eller 
utnyttjande av intern kompetens, och inte 
skapar intressekonflikter som inte kan 
hanteras genom ytterligare regler. 

Or. en

Ändringsförslag 49
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 65 – punkt 3 – led a – led vi

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1. I artikel 65.3 i direktiv 2013/36/EU 
ska led vi i led a ersättas med följande:
"vi) Tredje parter till vilka de enheter som 
avses i leden i–iv har gett i uppdrag att 
utföra kritiska eller viktiga operativa 
uppgifter eller kritisk och viktig operativ 
verksamhet, inbegripet 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster i 
enlighet med artikel 27.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/xx [DORA] *."

Or. en

(02013L0036–20201229)

Ändringsförslag 50
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 85 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

- 1a I artikel 85 i direktiv 2013/36/EU 
ska punkt 1 ersättas med följande:
"1. De behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att instituten tillämpar 
riktlinjer och processer för att övervaka 
och hantera exponeringarna för operativa 
risker, även i fråga om modellrisk och 
risker som följer av utkontraktering av 
kritiska eller viktiga funktioner och IKT-
risker i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning 
(EU) 2021/xx, [DORA] och för att täcka 
extrema händelser med stor inverkan på 
institutets verksamhet."

Or. en

(02013L0036–20201229)

Ändringsförslag 51
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I artikel 19 ska följande punkt 
läggas till:

utgår

”3. Om värdepappersföretaget eller 
marknadsoperatören driver en 
multilateral handelsplattform med teknik 
för distribuerade liggare enligt 
definitionen i artikel 2.3 i förordning 
xx/20xx [förslag till förordning om en 
pilotordning för marknadsinfrastrukturer 
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som baseras på teknik för distribuerade 
liggare], får dock den behöriga 
myndigheten tillåta att 
värdepappersföretaget eller 
marknadsoperatören, i enlighet med dess 
regler för tillträde som avses i artikel 18.3 
och för en period på högst fyra år, upptar 
fysiska personer som medlemmar eller 
deltagare i den multilaterala 
handelsplattformen med teknik för 
distribuerade liggare, förutsatt att dessa 
personer uppfyller följande krav:
(a) De måste ha tillräckligt god vandel 
och uppfylla lämplighetskraven.
(b) De måste besitta tillräcklig 
handelsförmåga, handelskompetens och 
handelserfarenhet, inbegripet kunskap 
om handel med teknik för distribuerade 
liggare samt om hur sådan teknik 
fungerar.
Om en behörig myndighet beviljar ett 
sådant undantag som avses i första stycket 
får den införa ytterligare 
investerarskyddsåtgärder för att skydda 
fysiska personer som upptagits som 
medlemmar eller deltagare i den 
multilaterala handelsplattformen med 
teknik för distribuerade liggare. Sådana 
åtgärder ska stå i proportion till 
deltagarnas eller medlemmarnas 
riskprofil.”

Or. en

Motivering

Förslag att flytta bestämmelsen om undantag från Mifid-direktivet om direkt tillträde för icke-
professionella investerare i texten till DLT-förordningen och diskutera den i samband med 
DLT-förordningen. Detta skulle vara i bättre överensstämmelse med undantagets tillfälliga 
karaktär och med det förhållningssätt som intagits till motsvarande undantag om direkt 
tillgång för icke-professionella investerare enligt förordningen om värdepapperscentraler, 
som ingår i texten till DLT-förordningen och inte i den ursprungliga förordningen.

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

Förslag till direktiv
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Artikel 6 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om värdepappersföretaget eller 
marknadsoperatören driver en multilateral 
handelsplattform med teknik för 
distribuerade liggare enligt definitionen i 
artikel 2.3 i förordning xx/20xx [förslag till 
förordning om en pilotordning för 
marknadsinfrastrukturer som baseras på 
teknik för distribuerade liggare], får dock 
den behöriga myndigheten tillåta att 
värdepappersföretaget eller 
marknadsoperatören, i enlighet med dess 
regler för tillträde som avses i artikel 18.3 
och för en period på högst fyra år, upptar 
fysiska personer som medlemmar eller 
deltagare i den multilaterala 
handelsplattformen med teknik för 
distribuerade liggare, förutsatt att dessa 
personer uppfyller följande krav:

3. Om en enhet driver en multilateral 
handelsplattform med teknik för 
distribuerade liggare enligt definitionen i 
artikel 2.3 i förordning xx/20xx [förslag till 
förordning om en pilotordning för 
marknadsinfrastrukturer som baseras på 
teknik för distribuerade liggare], får dock 
den behöriga myndigheten tillåta att 
enheten som driver en multilateral 
handelsplattform med teknik för 
distribuerade liggare, i enlighet med dess 
regler för tillträde som avses i artikel 18.3 
och för en period på högst fyra år, upptar 
fysiska personer som medlemmar eller 
deltagare i den multilaterala 
handelsplattformen med teknik för 
distribuerade liggare, förutsatt att dessa 
personer uppfyller följande krav:

Or. en

Motivering

DLT-pilotordningens öppenhet för nya aktörer.

Ändringsförslag 53
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led 5 – led a
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 47 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) har tillräckliga förutsättningar för 
att kunna hantera de risker den är 
exponerad för, inbegripet att hantera risker 
för IKT-system och IKT-verktyg i enlighet 
med artikel 6 i förordning (EU) 2021/xx 
[DORA]*, vidtar lämpliga åtgärder och 
inför system för att identifiera alla 

b) har tillräckliga förutsättningar för 
att kunna hantera de risker den är 
exponerad för, inbegripet att hantera risker 
för IKT-system och IKT-verktyg i enlighet 
med artikel 6 i förordning (EU) 2021/xx 
[DORA]*, vidtar lämpliga åtgärder och 
inför system för att identifiera betydande 
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betydande risker för dess verksamhet och 
vidtar effektiva åtgärder för att reducera 
sådana risker,

risker för dess verksamhet och vidtar 
effektiva åtgärder för att reducera sådana 
risker,”

Or. en

Ändringsförslag 54
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 1a (nytt)
Direktiv (EU) 2015/2366
Artikel 20 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1a) I artikel 20 ska punkt 1 ersättas 
med följande:
"1. Medlemsstaterna ska försäkra sig om 
att ett betalningsinstitut som anlitar IKT-
tredjeparter för genomförandet av kritiska 
eller viktiga funktioner vidtar skäliga 
åtgärder för att säkerställa att kraven i 
detta direktiv och kapitel V i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/xx* [DORA] är 
uppfyllda."

Or. en

(02015L2366–20151223)

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 1a (nytt)
Direktiv (EU) 2015/2366
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1a) Artikel 22.1 ska ändras på följande 
sätt:
"1. Till behöriga myndigheter med ansvar 
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för auktorisation och tillsyn av 
betalningsinstitut som ska utföra 
åliggandena enligt denna avdelning och i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/xx* [DORA] 
ska medlemsstaterna utse antingen 
offentliga myndigheter eller sådana organ 
som erkänns i nationell lagstiftning eller 
av offentliga myndigheter som enligt 
nationell lagstiftning uttryckligen har fått 
sådant bemyndigande, inklusive 
nationella centralbanker."

Or. en

(02015L2366–20151223)

Motivering

Behörig myndighet ska utses efter det att betalningssystem har inkluderats i DORA-
förordningens tillämpningsområde

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 2 – led c
Direktiv (EU) 2015/2366
Artikel 95 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EBA ska på området operativa 
risker med anknytning till betaltjänster 
främja samarbete, inklusive 
informationsutbyte, mellan de behöriga 
myndigheterna och mellan de behöriga 
myndigheterna och ECB.

5. EBA och dess oberoende direktör 
med ansvar för digital operativ 
motståndskraft ska på området operativa 
risker med anknytning till betaltjänster 
främja samarbete, inklusive 
informationsutbyte, mellan de behöriga 
myndigheterna och mellan de behöriga 
myndigheterna och ECB.

Or. en

Motivering

Ny funktion som oberoende direktör med ansvar för digital operativ motståndskraft som en 
del av det gemensamma verkställande tillsynsorgan som inrättas genom DORA-förordningen
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Ändringsförslag 57
Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Alfred Sant

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 2 – led c
Direktiv (EU) 2015/2366
Artikel 95 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EBA ska på området operativa 
risker med anknytning till betaltjänster 
främja samarbete, inklusive 
informationsutbyte, mellan de behöriga 
myndigheterna och mellan de behöriga 
myndigheterna och ECB.

5. EBA ska på området operativa 
risker med anknytning till betaltjänster 
främja samarbete, inklusive 
informationsutbyte, mellan de behöriga 
myndigheterna och mellan de behöriga 
myndigheterna, Enisa och ECB.

Or. en

Ändringsförslag 58
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 2 – led ca
Direktiv (EU) 2015/2366
Artikel 95 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Följande punkt ska läggas till:
”5a. Medlemsstaterna ska undanta 
betaltjänstleverantörer som avses i 
artikel 1.1 a, b och d och som är skyldiga 
att rapportera operationella incidenter 
eller säkerhetsincidenter, vare sig de är 
betalningsrelaterade eller inte enligt 
förordning (EU) 2021/xx [DORA] från 
tillämpningen av punkterna 1–5 i den här 
artikeln.”

Or. en

Ändringsförslag 59
Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Alfred Sant
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 3 – led ba (nytt)
Direktiv (EU) 2015/2366
Artikel 96 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”6a. Betaltjänstleverantörer som avses i 
artikel 1.1 a, b och d och som omfattas av 
tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/xx * [DORA], och 
som hanterar, klassificerar och 
rapporterar operationella incidenter eller 
säkerhetsincidenter som är 
betalningsrelaterade och större 
operationella incidenter eller 
säkerhetsincidenter som är 
betalningsrelaterade enligt kapitel III i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/xx * [DORA], ska 
undantas från tillämpningen av 
punkterna 1–5 i den här artikeln.”

Or. en

Ändringsförslag 60
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)
Direktiv (EU) 2015/849
Artikel 7 – punkt 4 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Ändring av direktiv (EU) 2015/849 [AML]
I artikel 7.4 ska följande led läggas till:
” f) vidta lämpliga åtgärder för att stödja 
förfaranden i enlighet med kapitel II i 
förordning (EU) 2021/xx [DORA] när det 
gäller att minska IKT-relaterade risker, i 
tillämpliga fall.”
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Or. en

Ändringsförslag 61
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1
Direktiv (EU) 2016/2341
Artikel 21 – punkt 5 – andra meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tjänstepensionsinstitutet ska i detta syfte 
använda lämpliga och proportionella 
system, resurser och förfaranden och ska 
inrätta IKT-system och IKT-verktyg och 
hantera dem i enlighet med artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/xx * [DORA].

”Tjänstepensionsinstitutet ska i detta syfte 
använda lämpliga och proportionella 
system, resurser och förfaranden och ska 
använda IKT-system och IKT-verktyg och 
hantera dem i enlighet med artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/xx * [DORA].

Or. en

Ändringsförslag 62
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast [ett år 
efter antagandet] anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast [24 
månader efter antagandet] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

Or. en


