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Ändringsförslag 15
Stasys Jakeliūnas

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar förslaget till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om marknader för 
kryptotillgångar och om ändring av 
direktiv (EU) 2019/1937.

Or. en

Motivering

Based on empirical evidence, many crypto-assets, including bitcoin, are used for illicit 
activities, exhibit features of financial bubbles and cause considerable environmental damage 
due to extensive use of energy resources. The regulation however does not seem to address in 
a comprehensive way these and other core problems, including market manipulation and 
consumer abuse. The proposed regulation is also not technologically neutral (it is DLT 
biased) and the presented taxonomy may contribute to regulatory arbitrage and market 
fragmentation. A more systemic and efficient way to manage crypto-assets related risks is to 
harmonize definition of financial instruments across the EU and to adjust, based on 
functionality and core features of instruments, existing regulations on payments, investments 
and other financial services. As a viable alternative, a project of digital euro by the ECB 
should be encouraged and supported, as it could provide a safe and publicly based payment 
instrument, complementing use of cash and privately created money.

Ändringsförslag 16
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Joachim Schuster, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionens meddelande om en 
strategi för digitalisering av finanssektorn32 
syftar till att säkerställa att unionens 
lagstiftning om finansiella tjänster är rustad 
för den digitala tidsåldern och bidrar till en 
framtidssäkrad ekonomi för människor, 
bland annat genom att möjliggöra 
användning av innovativ teknik. Unionen 

(1) Kommissionens meddelande om en 
strategi för digitalisering av finanssektorn32 
syftar till att säkerställa att unionens 
lagstiftning om finansiella tjänster är rustad 
för den digitala tidsåldern och bidrar till en 
framtidssäkrad ekonomi för människor, 
bland annat genom att möjliggöra 
användning av innovativ teknik. Unionen 
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har ett uttalat och bekräftat politiskt 
intresse av att utveckla och främja 
införandet av banbrytande teknik inom 
finanssektorn, inbegripet blockkedjeteknik 
och teknik för distribuerade liggare (DLT).

har ett uttalat och bekräftat politiskt 
intresse av att utveckla och främja 
införandet av banbrytande teknik inom 
finanssektorn, inbegripet blockkedjeteknik 
och teknik för distribuerade liggare (DLT), 
förutsatt att denna omställning ligger helt 
i linje med målen i den europeiska gröna 
given och baseras på klimatvänlig teknik.

_________________ _________________
32 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om en 
strategi för digitalisering av finanssektorn i 
EU, COM(2020)591.

32 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om en 
strategi för digitalisering av finanssektorn i 
EU, COM(2020)591.

Or. en

Ändringsförslag 17
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I praktiken avser DLT de protokoll 
och den stödinfrastruktur som gör det 
möjligt för noder i ett nätverk att 
konsekvent föreslå, kontrollera och 
registrera tillståndsförändringar (eller 
tillståndsuppdateringar) inom nätverkets 
noder – utan behovet av att förlita sig på 
en centralt betrodd part för att erhålla 
tillförlitliga uppgifter. DLT bygger på 
kryptosystem med öppen nyckel, ett 
kryptografiskt system som använder 
nyckelpar: öppna nycklar som är allmänt 
kända och väsentliga för identifiering 
samt privata nycklar som hålls hemliga 
och används för autentisering och 
kryptering.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Unionen är fast besluten att föregå 
som ett exempel för en målmedveten och 
positiv inställning som en ledare för 
framstegen inom regleringen på området 
för kryptotillgångar. Att välkomna globala 
aktörer till en säker och intelligent 
reglerad miljö och samtidigt skapa 
grunder för öppenhet och flexibilitet för 
omvandling och innovation skulle stärka 
unionens roll i denna nya tekniska 
tidsålder.

Or. pl

Ändringsförslag 19
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Inom finanssektorn är 
kryptotillgångar en av de viktigaste DLT-
tillämpningarna. Kryptotillgångar är 
digitala värderepresentationer eller 
rättighetsrepresentationer som kan ge 
betydande fördelar för både 
marknadsaktörer och konsumenter. Genom 
att effektivisera 
kapitalanskaffningsprocesserna och öka 
konkurrensen kan emissionen av 
kryptotillgångar möjliggöra ett billigare, 
mindre betungande och mer inkluderande 
sätt att finansiera små och medelstora 
företag. När betalningstoken används som 

(2) Inom finanssektorn är 
kryptotillgångar en av de viktigaste DLT-
tillämpningarna. Kryptotillgångar är 
digitala värderepresentationer eller 
rättighetsrepresentationer som kan ge 
betydande fördelar för både 
marknadsaktörer och konsumenter. Genom 
att effektivisera 
kapitalanskaffningsprocesserna och öka 
konkurrensen kan emissionen av 
kryptotillgångar möjliggöra ett billigare, 
mindre betungande och mer inkluderande 
sätt att finansiera små och medelstora 
företag. När betalningstoken används som 
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ett betalningsmedel kan det innebära 
möjligheter i form av billigare, snabbare 
och effektivare betalningar, särskilt på 
gränsöverskridande basis, genom att antalet 
förmedlare begränsas.

ett betalningsmedel antas det innebära 
möjligheter i form av billigare, snabbare 
och effektivare betalningar, särskilt på 
gränsöverskridande basis, genom att antalet 
förmedlare begränsas. Kryptotillgångar 
som betalningsmedel ger emellertid 
upphov till rättslig och ekonomisk 
osäkerhet, på grund av sin stora volatilitet 
och möjligheten för företag att sluta att 
acceptera dem utan förvarning.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Inom finanssektorn är 
kryptotillgångar en av de viktigaste DLT-
tillämpningarna. Kryptotillgångar är 
digitala värderepresentationer eller 
rättighetsrepresentationer som kan ge 
betydande fördelar för både 
marknadsaktörer och konsumenter. Genom 
att effektivisera 
kapitalanskaffningsprocesserna och öka 
konkurrensen kan emissionen av 
kryptotillgångar möjliggöra ett billigare, 
mindre betungande och mer inkluderande 
sätt att finansiera små och medelstora 
företag. När betalningstoken används som 
ett betalningsmedel kan det innebära 
möjligheter i form av billigare, snabbare 
och effektivare betalningar, särskilt på 
gränsöverskridande basis, genom att antalet 
förmedlare begränsas.

(2) Inom finanssektorn är 
kryptotillgångar en av de viktigaste DLT-
tillämpningarna. Kryptotillgångar är 
digitala värderepresentationer eller 
rättighetsrepresentationer som kan ge 
betydande fördelar för både 
marknadsaktörer och konsumenter. Genom 
att effektivisera 
kapitalanskaffningsprocesserna och öka 
konkurrensen kan emissionen av 
kryptotillgångar möjliggöra ett billigare, 
mindre betungande och mer inkluderande 
sätt att finansiera små och medelstora 
företag. Blockkedjeteknik är även en 
banbrytande teknik som kommer att 
öppna upp en stor mängd alternativ för 
uppstartsföretag och små och medelstora 
företag och som även kan förbättra de 
offentliga tjänsterna för medborgarna. 
När betalningstoken används som ett 
betalningsmedel kan det innebära 
möjligheter i form av billigare, snabbare 
och effektivare betalningar, särskilt på 
gränsöverskridande basis, genom att antalet 
förmedlare begränsas.
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Or. en

Ändringsförslag 21
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Inom finanssektorn är 
kryptotillgångar en av de viktigaste DLT-
tillämpningarna. Kryptotillgångar är 
digitala värderepresentationer eller 
rättighetsrepresentationer som kan ge 
betydande fördelar för både 
marknadsaktörer och konsumenter. Genom 
att effektivisera 
kapitalanskaffningsprocesserna och öka 
konkurrensen kan emissionen av 
kryptotillgångar möjliggöra ett billigare, 
mindre betungande och mer inkluderande 
sätt att finansiera små och medelstora 
företag. När betalningstoken används som 
ett betalningsmedel kan det innebära 
möjligheter i form av billigare, snabbare 
och effektivare betalningar, särskilt på 
gränsöverskridande basis, genom att antalet 
förmedlare begränsas.

(2) Inom finanssektorn är 
kryptotillgångar en av de viktigaste DLT-
tillämpningarna. Kryptotillgångar är 
digitala värderepresentationer eller 
rättighetsrepresentationer som kan ge 
betydande fördelar för både 
marknadsaktörer och konsumenter. Genom 
att effektivisera 
kapitalanskaffningsprocesserna och öka 
konkurrensen kan emissionen av 
kryptotillgångar möjliggöra ett billigare, 
mindre betungande och mer inkluderande 
sätt att finansiera små och medelstora 
företag. När betalningstoken används som 
ett betalningsmedel kan det innebära 
möjligheter i form av billigare, snabbare 
och effektivare betalningar, särskilt på 
gränsöverskridande basis, genom att antalet 
förmedlare begränsas. Flera tillämpningar 
som använder sig av blockkedjeteknik 
som ännu inte har undersökts fullt ut 
förväntas skapa nya typer av 
företagsverksamhet och affärsmodeller 
som, tillsammans med själva sektorn för 
kryptotillgångar, kommer att leda till 
ekonomisk tillväxt och nya 
sysselsättningsmöjligheter för EU-
medborgarna.

Or. pl

Ändringsförslag 22
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Stéphanie 
Yon-Courtin, Gilles Boyer
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Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) En kryptotillgång kan betraktas 
som en tillgång som främst är beroende 
av kryptografi och DLT eller liknande 
teknik som en del av dess uppfattade eller 
inneboende värde, som varken emitteras 
eller garanteras av en centralbank eller 
en offentlig myndighet, och som kan 
användas som ett bytesmedel och/eller för 
investeringsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 23
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, France 
Jamet

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Vissa kryptotillgångar räknas som 
finansiella instrument enligt definitionen i 
artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/65/EU33. Merparten av 
kryptotillgångarna omfattas dock inte av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Det finns inga bestämmelser för 
tjänster som rör kryptotillgångar, 
inbegripet drift av handelsplattformar för 
kryptovalutor, utbyte av kryptotillgångar 
mot fiatvalutor eller andra kryptotillgångar 
eller förvaring av kryptotillgångar. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser gör 
att innehavare av kryptotillgångar utsätts 
för risker, särskilt på områden som inte 
omfattas av 
konsumentskyddsbestämmelser. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser kan 
också leda till betydande risker för 
marknadsintegriteten på den sekundära 

(3) Vissa kryptotillgångar räknas som 
finansiella instrument enligt definitionen i 
artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/65/EU33. På grund av 
de rättsliga särdragen kring 
kryptotillgångars innovativa och tekniska 
aspekter måste det emellertid fastställas 
tydliga krav för när en kryptotillgång ska 
definieras som ett finansiellt instrument. 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) bör i detta 
syfte få i uppdrag av kommissionen att 
offentliggöra riktlinjer för att minska den 
rättsliga osäkerheten och säkerställa lika 
spelregler för marknadsaktörerna. 
Merparten av kryptotillgångarna omfattas 
dock inte av unionslagstiftningen om 
finansiella tjänster. Det finns inga 
bestämmelser för tjänster som rör 
kryptotillgångar, inbegripet drift av 
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marknaden för kryptotillgångar, inbegripet 
marknadsmanipulation. För att hantera 
dessa risker har vissa medlemsstater infört 
särskilda bestämmelser för alla eller en del 
av de kryptotillgångar som inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Andra medlemsstater överväger att 
stifta lagar på detta område.

handelsplattformar för kryptovalutor, 
utbyte av kryptotillgångar mot fiatvalutor 
eller andra kryptotillgångar eller förvaring 
av kryptotillgångar. Avsaknaden av sådana 
bestämmelser gör att innehavare av 
kryptotillgångar utsätts för risker, särskilt 
på områden som inte omfattas av 
konsumentskyddsbestämmelser. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser kan 
också leda till betydande risker för 
marknadsintegriteten på den sekundära 
marknaden för kryptotillgångar, inbegripet 
marknadsmanipulation. För att hantera 
dessa risker har vissa medlemsstater infört 
särskilda bestämmelser för alla eller en del 
av de kryptotillgångar som inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Andra medlemsstater överväger att 
stifta lagar på detta område.

_________________ _________________
33 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).

33 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).

Or. it

Ändringsförslag 24
Stefan Berger

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Vissa kryptotillgångar räknas som 
finansiella instrument enligt definitionen i 
artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/65/EU33. Merparten av 
kryptotillgångarna omfattas dock inte av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Det finns inga bestämmelser för 
tjänster som rör kryptotillgångar, 
inbegripet drift av handelsplattformar för 

(3) Vissa kryptotillgångar räknas som 
finansiella instrument enligt definitionen i 
artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/65/EU33. Andra 
kryptotillgångar kan räknas som 
”insatser” enligt definitionen i artikel 
2.1.3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/49/EU. Merparten av 
kryptotillgångarna omfattas dock inte av 
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kryptovalutor, utbyte av kryptotillgångar 
mot fiatvalutor eller andra kryptotillgångar 
eller förvaring av kryptotillgångar. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser gör 
att innehavare av kryptotillgångar utsätts 
för risker, särskilt på områden som inte 
omfattas av 
konsumentskyddsbestämmelser. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser kan 
också leda till betydande risker för 
marknadsintegriteten på den sekundära 
marknaden för kryptotillgångar, inbegripet 
marknadsmanipulation. För att hantera 
dessa risker har vissa medlemsstater infört 
särskilda bestämmelser för alla eller en del 
av de kryptotillgångar som inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Andra medlemsstater överväger att 
stifta lagar på detta område.

unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Det finns inga bestämmelser för 
tjänster som rör kryptotillgångar, 
inbegripet drift av handelsplattformar för 
kryptovalutor, utbyte av kryptotillgångar 
mot fiatvalutor eller andra kryptotillgångar 
eller förvaring av kryptotillgångar. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser gör 
att innehavare av kryptotillgångar utsätts 
för risker, särskilt på områden som inte 
omfattas av 
konsumentskyddsbestämmelser. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser kan 
också leda till betydande risker för 
marknadsintegriteten på den sekundära 
marknaden för kryptotillgångar, inbegripet 
marknadsmanipulation. För att hantera 
dessa risker har vissa medlemsstater infört 
särskilda bestämmelser för alla eller en del 
av de kryptotillgångar som inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Andra medlemsstater överväger att 
stifta lagar på detta område.

_________________ _________________
33 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).

33 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).

Or. en

Motivering

Genom införandet av regelverket för kryptotillgångar ges en rättslig grund för att fastställa 
reglerade användningsfall för kryptotillgångar som kommer att vara till stöd för att föra den 
digitala agendan för EU:s ekonomi framåt. Finansiell stabilitet och marknadsintegritet är 
avgörande för konkurrenskraften och självständigheten hos EU:s ekosystem. Kryptotillgångar 
i form av insättningar som bygger på DLT utgör pengar från en kommersiell bank som jämte 
kontanter är ett viktigt inslag i de tvåskiktade valutasystemen i EU:s ekonomi. Insättningar 
som bygger på DLT utgör ett starkt reglerat alternativ till global stablecoins.

Ändringsförslag 25
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Vissa kryptotillgångar räknas som 
finansiella instrument enligt definitionen i 
artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/65/EU33. Merparten av 
kryptotillgångarna omfattas dock inte av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Det finns inga bestämmelser för 
tjänster som rör kryptotillgångar, 
inbegripet drift av handelsplattformar för 
kryptovalutor, utbyte av kryptotillgångar 
mot fiatvalutor eller andra kryptotillgångar 
eller förvaring av kryptotillgångar. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser gör 
att innehavare av kryptotillgångar utsätts 
för risker, särskilt på områden som inte 
omfattas av 
konsumentskyddsbestämmelser. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser kan 
också leda till betydande risker för 
marknadsintegriteten på den sekundära 
marknaden för kryptotillgångar, inbegripet 
marknadsmanipulation. För att hantera 
dessa risker har vissa medlemsstater infört 
särskilda bestämmelser för alla eller en del 
av de kryptotillgångar som inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Andra medlemsstater överväger att 
stifta lagar på detta område.

(3) Vissa kryptotillgångar räknas som 
finansiella instrument enligt definitionen i 
artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/65/EU33. Merparten av 
kryptotillgångarna omfattas dock för 
närvarande inte av unionslagstiftningen 
om finansiella tjänster. Det finns inga 
bestämmelser för tjänster som rör 
kryptotillgångar, inbegripet drift av 
handelsplattformar för kryptovalutor, 
utbyte av kryptotillgångar mot fiatvalutor 
eller andra kryptotillgångar eller förvaring 
av kryptotillgångar. Avsaknaden av sådana 
bestämmelser gör att innehavare av 
kryptotillgångar utsätts för risker, särskilt 
på områden som inte omfattas av 
konsumentskyddsbestämmelser. 
Avsaknaden av sådana bestämmelser kan 
också leda till betydande risker för 
marknadsintegriteten på den sekundära 
marknaden för kryptotillgångar, inbegripet 
marknadsmanipulation och ekonomisk 
brottslighet. För att hantera dessa risker har 
vissa medlemsstater infört särskilda 
bestämmelser för alla eller en del av de 
kryptotillgångar som inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Andra medlemsstater överväger att 
stifta lagar på detta område.

_________________ _________________
33 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).

33 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).

Or. en

Ändringsförslag 26
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France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Avsaknaden av en övergripande 
unionsram för kryptotillgångar kan leda 
till ett bristande förtroende hos användarna 
för dessa tillgångar, vilket kommer att 
hindra utvecklingen av en marknad för 
tillgångarna och kan leda till uteblivna 
möjligheter i form av innovativa digitala 
tjänster, alternativa betalningsinstrument 
eller nya finansieringskällor för 
unionsföretag. Dessutom kommer företag 
som använder kryptotillgångar inte att ha 
någon rättssäkerhet för hur deras 
kryptotillgångar kommer att behandlas i de 
olika medlemsstaterna, vilket kommer att 
undergräva deras ansträngningar att 
använda kryptotillgångar för digital 
innovation. Avsaknaden av en 
övergripande unionsram för 
kryptotillgångar skulle också kunna leda 
till en fragmentering av lagstiftningen, 
vilket kommer att snedvrida konkurrensen 
på den inre marknaden, göra det svårare 
för leverantörer av kryptotillgångstjänster 
att skala upp sin verksamhet över 
gränserna och ge upphov till 
regelarbitrage. Marknaden för 
kryptotillgångar är fortfarande blygsam 
och utgör ännu inget hot mot den 
finansiella stabiliteten. Det är dock troligt 
att en undergrupp av kryptotillgångar som 
syftar till att stabilisera sina priser genom 
att koppla värdet till en viss tillgång eller 
en korg av tillgångar i stor utsträckning 
skulle kunna anammas av konsumenterna. 
En sådan utveckling skulle kunna medföra 
ytterligare utmaningar för den finansiella 
stabiliteten, den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen eller den 
monetära suveräniteten.

(4) Avsaknaden av en ram för 
kryptotillgångar kan leda till ett bristande 
förtroende hos användarna för dessa 
tillgångar, vilket kommer att hindra 
utvecklingen av en marknad för 
tillgångarna och kan leda till uteblivna 
möjligheter i form av innovativa digitala 
tjänster, alternativa betalningsinstrument 
eller nya finansieringskällor för företag. 
Dessutom kommer företag som använder 
kryptotillgångar inte att ha någon 
rättssäkerhet för hur deras kryptotillgångar 
kommer att behandlas i de olika 
medlemsstaterna, vilket kommer att 
undergräva deras ansträngningar att 
använda kryptotillgångar för digital 
innovation. Eftersom marknaden för 
kryptotillgångar blir allt mer tillgänglig 
för enskilda investerare, bör man fråga 
sig hur den i framtiden kommer att 
påverka den finansiella stabiliteten. Det är 
möjligt att en undergrupp av 
kryptotillgångar som syftar till att 
stabilisera sina priser genom att koppla 
värdet till en viss tillgång eller en korg av 
tillgångar i stor utsträckning skulle kunna 
anammas av konsumenterna. En sådan 
utveckling skulle kunna medföra 
ytterligare utmaningar för den finansiella 
stabiliteten, den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen eller den 
monetära suveräniteten.

Or. fr
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Ändringsförslag 27
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Avsaknaden av en övergripande 
unionsram för kryptotillgångar kan leda till 
ett bristande förtroende hos användarna för 
dessa tillgångar, vilket kommer att hindra 
utvecklingen av en marknad för 
tillgångarna och kan leda till uteblivna 
möjligheter i form av innovativa digitala 
tjänster, alternativa betalningsinstrument 
eller nya finansieringskällor för 
unionsföretag. Dessutom kommer företag 
som använder kryptotillgångar inte att ha 
någon rättssäkerhet för hur deras 
kryptotillgångar kommer att behandlas i de 
olika medlemsstaterna, vilket kommer att 
undergräva deras ansträngningar att 
använda kryptotillgångar för digital 
innovation. Avsaknaden av en 
övergripande unionsram för 
kryptotillgångar skulle också kunna leda 
till en fragmentering av lagstiftningen, 
vilket kommer att snedvrida konkurrensen 
på den inre marknaden, göra det svårare för 
leverantörer av kryptotillgångstjänster att 
skala upp sin verksamhet över gränserna 
och ge upphov till regelarbitrage. 
Marknaden för kryptotillgångar är 
fortfarande blygsam och utgör ännu inget 
hot mot den finansiella stabiliteten. Det är 
dock troligt att en undergrupp av 
kryptotillgångar som syftar till att 
stabilisera sina priser genom att koppla 
värdet till en viss tillgång eller en korg av 
tillgångar i stor utsträckning skulle kunna 
anammas av konsumenterna. En sådan 
utveckling skulle kunna medföra 
ytterligare utmaningar för den finansiella 
stabiliteten, den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen eller den 
monetära suveräniteten.

(4) Avsaknaden av en övergripande 
unionsram för kryptotillgångar kan leda till 
ett bristande förtroende hos användarna för 
dessa tillgångar, vilket kommer att hindra 
utvecklingen av en marknad för 
tillgångarna och kan leda till uteblivna 
möjligheter i form av innovativa digitala 
tjänster, alternativa betalningsinstrument 
eller nya finansieringskällor för 
unionsföretag. Dessutom kommer företag 
som använder kryptotillgångar inte att ha 
någon rättssäkerhet för hur deras 
kryptotillgångar kommer att behandlas i de 
olika medlemsstaterna, vilket kommer att 
undergräva deras ansträngningar att 
använda kryptotillgångar för digital 
innovation. Avsaknaden av en 
övergripande unionsram för 
kryptotillgångar skulle också kunna leda 
till en fragmentering av lagstiftningen, 
vilket kommer att snedvrida konkurrensen 
på den inre marknaden, göra det svårare för 
leverantörer av kryptotillgångstjänster att 
skala upp sin verksamhet över gränserna 
och ge upphov till regelarbitrage. 
Marknaden för kryptotillgångar är 
fortfarande blygsam och utgör ännu inget 
hot mot den finansiella stabiliteten. Det är 
dock troligt att en undergrupp av 
kryptotillgångar som syftar till att 
stabilisera sina priser genom att koppla 
värdet till en viss tillgång eller en korg av 
tillgångar i stor utsträckning skulle kunna 
anammas av konsumenterna. En sådan 
utveckling skulle kunna medföra 
ytterligare utmaningar för den finansiella 
stabiliteten.
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Or. en

Ändringsförslag 28
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Avsaknaden av en övergripande 
unionsram för kryptotillgångar kan leda till 
ett bristande förtroende hos användarna för 
dessa tillgångar, vilket kommer att hindra 
utvecklingen av en marknad för 
tillgångarna och kan leda till uteblivna 
möjligheter i form av innovativa digitala 
tjänster, alternativa betalningsinstrument 
eller nya finansieringskällor för 
unionsföretag. Dessutom kommer företag 
som använder kryptotillgångar inte att ha 
någon rättssäkerhet för hur deras 
kryptotillgångar kommer att behandlas i de 
olika medlemsstaterna, vilket kommer att 
undergräva deras ansträngningar att 
använda kryptotillgångar för digital 
innovation. Avsaknaden av en 
övergripande unionsram för 
kryptotillgångar skulle också kunna leda 
till en fragmentering av lagstiftningen, 
vilket kommer att snedvrida konkurrensen 
på den inre marknaden, göra det svårare för 
leverantörer av kryptotillgångstjänster att 
skala upp sin verksamhet över gränserna 
och ge upphov till regelarbitrage. 
Marknaden för kryptotillgångar är 
fortfarande blygsam och utgör ännu inget 
hot mot den finansiella stabiliteten. Det är 
dock troligt att en undergrupp av 
kryptotillgångar som syftar till att 
stabilisera sina priser genom att koppla 
värdet till en viss tillgång eller en korg av 
tillgångar i stor utsträckning skulle kunna 
anammas av konsumenterna. En sådan 
utveckling skulle kunna medföra 
ytterligare utmaningar för den finansiella 
stabiliteten, den penningpolitiska 

(4) Avsaknaden av en övergripande 
unionsram för kryptotillgångar kan leda till 
ett bristande förtroende hos användarna för 
dessa tillgångar, vilket kommer att hindra 
utvecklingen av en marknad för 
tillgångarna och kan leda till uteblivna 
möjligheter i form av innovativa digitala 
tjänster, alternativa betalningsinstrument 
eller nya finansieringskällor för 
unionsföretag. EU bör vara världsledande 
i denna fråga och bör tillhandahålla 
tillräcklig finansiering för denna teknik 
samtidigt som man är aktsam när det 
gäller de risker som är förknippade med 
denna teknik. Dessutom kommer företag 
som använder kryptotillgångar inte att ha 
någon rättssäkerhet för hur deras 
kryptotillgångar kommer att behandlas i de 
olika medlemsstaterna, vilket kommer att 
undergräva deras ansträngningar att 
använda kryptotillgångar för digital 
innovation. Avsaknaden av en 
övergripande unionsram för 
kryptotillgångar skulle också kunna leda 
till en fragmentering av lagstiftningen, 
vilket kommer att snedvrida konkurrensen 
på den inre marknaden, göra det svårare för 
leverantörer av kryptotillgångstjänster att 
skala upp sin verksamhet över gränserna 
och ge upphov till regelarbitrage. 
Marknaden för kryptotillgångar är 
fortfarande blygsam och utgör ännu inget 
hot mot den finansiella stabiliteten. Det är 
dock troligt att en undergrupp av 
kryptotillgångar som syftar till att 
stabilisera sina priser genom att koppla 
värdet till en viss tillgång eller en korg av 
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transmissionsmekanismen eller den 
monetära suveräniteten.

tillgångar i stor utsträckning skulle kunna 
anammas av konsumenterna. En sådan 
utveckling skulle kunna medföra 
ytterligare utmaningar för den finansiella 
stabiliteten, den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen eller den 
monetära suveräniteten.

Or. en

Ändringsförslag 29
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Avsaknaden av en övergripande 
unionsram för kryptotillgångar kan leda till 
ett bristande förtroende hos användarna för 
dessa tillgångar, vilket kommer att hindra 
utvecklingen av en marknad för 
tillgångarna och kan leda till uteblivna 
möjligheter i form av innovativa digitala 
tjänster, alternativa betalningsinstrument 
eller nya finansieringskällor för 
unionsföretag. Dessutom kommer företag 
som använder kryptotillgångar inte att ha 
någon rättssäkerhet för hur deras 
kryptotillgångar kommer att behandlas i de 
olika medlemsstaterna, vilket kommer att 
undergräva deras ansträngningar att 
använda kryptotillgångar för digital 
innovation. Avsaknaden av en 
övergripande unionsram för 
kryptotillgångar skulle också kunna leda 
till en fragmentering av lagstiftningen, 
vilket kommer att snedvrida konkurrensen 
på den inre marknaden, göra det svårare för 
leverantörer av kryptotillgångstjänster att 
skala upp sin verksamhet över gränserna 
och ge upphov till regelarbitrage. 
Marknaden för kryptotillgångar är 
fortfarande blygsam och utgör ännu inget 
hot mot den finansiella stabiliteten. Det är 

(4) Avsaknaden av en övergripande 
unionsram för kryptotillgångar kan leda till 
ett bristande förtroende hos användarna för 
dessa tillgångar, vilket kommer att hindra 
utvecklingen av en marknad för 
tillgångarna och kan leda till uteblivna 
möjligheter i form av innovativa digitala 
tjänster, alternativa betalningsinstrument 
eller nya finansieringskällor för 
unionsföretag. Dessutom kommer företag 
som använder kryptotillgångar inte att ha 
någon rättssäkerhet för hur deras 
kryptotillgångar kommer att behandlas i de 
olika medlemsstaterna, vilket kommer att 
undergräva deras ansträngningar att 
använda kryptotillgångar för digital 
innovation. Avsaknaden av en 
övergripande unionsram för 
kryptotillgångar skulle också kunna leda 
till en fragmentering av lagstiftningen, 
vilket kommer att snedvrida konkurrensen 
på den inre marknaden, göra det svårare för 
leverantörer av kryptotillgångstjänster att 
skala upp sin verksamhet över gränserna 
och ge upphov till regelarbitrage. 
Marknaden för kryptotillgångar är 
fortfarande blygsam och utgör ännu inget 
hot mot den finansiella stabiliteten. Det är 
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dock troligt att en undergrupp av 
kryptotillgångar som syftar till att 
stabilisera sina priser genom att koppla 
värdet till en viss tillgång eller en korg av 
tillgångar i stor utsträckning skulle kunna 
anammas av konsumenterna. En sådan 
utveckling skulle kunna medföra 
ytterligare utmaningar för den finansiella 
stabiliteten, den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen eller den 
monetära suveräniteten.

dock troligt att en undergrupp av 
kryptotillgångar som syftar till att 
stabilisera sina priser genom att koppla 
värdet till en viss tillgång eller en korg av 
tillgångar i stor utsträckning skulle kunna 
anammas av konsumenterna. En sådan 
utveckling skulle kunna medföra 
ytterligare utmaningar för den finansiella 
stabiliteten, den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen eller den 
monetära suveräniteten. Lagstiftningen 
bör ses som ett sätt att skydda 
konsumenter, men även som ett sätt att 
underlätta, snarare än förhindra, 
innovation och ekonomiska initiativ. 
Avsaknaden av en lämplig 
unionslagstiftning om kryptovalutor 
skulle hota unionens och dess 
medlemsstaters konkurrenskraft på global 
nivå samt äventyra unionens ambitioner 
om att bli en ledare på området hållbar 
utveckling, teknik och digitalisering.

Or. pl

Ändringsförslag 30
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) EU strävar efter att ta på sig en 
ledande roll internationellt på området 
innovation och långsiktig ekonomisk 
tillväxt. Kryptotillgångar regleras sällan 
och inkonsekvent i enskilda länder, vilket 
minskar förtroendet hos flera företag och 
konsumenter på detta område. Tack vare 
inrättandet av harmoniserade och 
förutsägbara rättsliga ramar i alla 
27 medlemsstater kommer EU att kunna 
locka till sig betydande investeringar samt 
öka sin konkurrenskraft och få en 
starkare ställning på området teknik och 
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innovation. Genom att erkänna och 
acceptera värdet av blockkedjeteknik 
skulle unionen kunna utmärka sig och 
skapa sig en gynnsam situation jämfört 
med världsekonomier som fortfarande är 
motvilliga eller direkt fientliga mot 
kryptotillgångar.

Or. pl

Ändringsförslag 31
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det behövs därför en särskild 
harmoniserad ram på unionsnivå för att 
tillhandahålla särskilda bestämmelser för 
kryptotillgångar och relaterade 
verksamheter och tjänster och för att 
klargöra den tillämpliga rättsliga ramen. En 
sådan harmoniserad ram bör också omfatta 
tjänster som rör kryptotillgångar när dessa 
tjänster ännu inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. En sådan ram bör stödja 
innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar. En tydlig ram bör göra 
det möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet över gränserna och underlätta 
deras tillgång till banktjänster så att de kan 
bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. 
Ramen bör också säkerställa finansiell 
stabilitet och hantera de penningpolitiska 
risker som kan uppstå till följd av 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
valuta, en tillgång eller en korg av sådana 
tillgångar i syfte att stabilisera värdet på 
tillgången. Samtidigt som 
konsumentskyddet, marknadsintegriteten 

(5) Det behövs därför en särskild ram 
för att tillhandahålla särskilda 
bestämmelser för kryptotillgångar och 
relaterade verksamheter och tjänster och 
för att klargöra den tillämpliga rättsliga 
ramen. En sådan särskild harmoniserad 
ram bör omfatta tjänster som rör 
kryptotillgångar när dessa tjänster ännu 
inte omfattas av unionslagstiftningen om 
finansiella tjänster. En sådan ram bör 
stödja innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar. En tydlig ram bör göra 
det möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet över gränserna och underlätta 
deras tillgång till banktjänster så att de kan 
bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. 
Den bör säkerställa en proportionerlig 
behandling av emittenter av 
kryptotillgångar och tjänsteleverantörer 
för att möjliggöra lika möjligheter till nya 
aktörers inträde på marknaden och 
utveckling i medlemsstaterna. Ramen bör 
också säkerställa finansiell stabilitet och 
hantera de penningpolitiska risker som kan 
uppstå till följd av kryptotillgångar som 



PE693.707v01-00 18/119 AM\1233149SV.docx

SV

och den finansiella stabiliteten stärks 
genom reglering av erbjudanden till 
allmänheten av kryptotillgångar eller 
tjänster med anknytning till sådana 
kryptotillgångar, bör en unionsram för 
marknaderna för kryptotillgångar inte 
reglera den underliggande tekniken och bör 
möjliggöra användning av både 
tillståndslösa och tillståndsbaserade 
distribuerade liggare.

hänvisar till en valuta, en tillgång eller en 
korg av sådana tillgångar i syfte att 
stabilisera värdet på tillgången. Samtidigt 
som konsumentskyddet, 
marknadsintegriteten och den finansiella 
stabiliteten stärks genom reglering av 
erbjudanden till allmänheten av 
kryptotillgångar eller tjänster med 
anknytning till sådana kryptotillgångar, bör 
en unionsram för marknaderna för 
kryptotillgångar inte reglera den 
underliggande tekniken och bör möjliggöra 
användning av både tillståndslösa och 
tillståndsbaserade distribuerade liggare. 
Det bör samtidigt erkännas att vissa token 
inte utgör betalningsmedel eller 
investeringstillgångar och det ska därför 
vara tillåtet att emittera och erbjuda dem 
fritt i unionen i den mån de inte erbjuds 
som en investering eller som betalning. 
Unionslagstiftningen får inte ålägga 
onödiga och oproportionella regelbördor i 
alla fall av teknikanvändning om unionen 
och medlemsstaterna strävar efter att 
förbli konkurrenskraftiga på en marknad 
som är naturligt global. Sund reglering 
skulle upprätthålla medlemsstaternas 
konkurrenskraft på de globala finans- och 
teknikmarknaderna och ge betydande 
fördelar till deras kunder som skulle få 
tillgång till billigare, snabbare och 
säkrare finansiella tjänster och 
kapitalförvaltningstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 32
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det behövs därför en särskild 
harmoniserad ram på unionsnivå för att 
tillhandahålla särskilda bestämmelser för 

(5) Det behövs därför en ram på 
unionsnivå för att tillhandahålla 
bestämmelser för kryptotillgångar och 
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kryptotillgångar och relaterade 
verksamheter och tjänster och för att 
klargöra den tillämpliga rättsliga ramen. En 
sådan harmoniserad ram bör också omfatta 
tjänster som rör kryptotillgångar när dessa 
tjänster ännu inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. En sådan ram bör stödja 
innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar. En tydlig ram bör göra 
det möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet över gränserna och underlätta 
deras tillgång till banktjänster så att de kan 
bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. 
Ramen bör också säkerställa finansiell 
stabilitet och hantera de penningpolitiska 
risker som kan uppstå till följd av 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
valuta, en tillgång eller en korg av sådana 
tillgångar i syfte att stabilisera värdet på 
tillgången. Samtidigt som 
konsumentskyddet, marknadsintegriteten 
och den finansiella stabiliteten stärks 
genom reglering av erbjudanden till 
allmänheten av kryptotillgångar eller 
tjänster med anknytning till sådana 
kryptotillgångar, bör en unionsram för 
marknaderna för kryptotillgångar inte 
reglera den underliggande tekniken och bör 
möjliggöra användning av både 
tillståndslösa och tillståndsbaserade 
distribuerade liggare.

relaterade verksamheter och tjänster och 
för att klargöra den tillämpliga rättsliga 
ramen. En sådan harmoniserad ram bör 
också omfatta tjänster som rör 
kryptotillgångar när dessa tjänster ännu 
inte omfattas av unionslagstiftningen om 
finansiella tjänster. En sådan ram bör 
stödja innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar och respektera staternas 
suveränitet. En tydlig ram bör göra det 
möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet och underlätta deras tillgång 
till banktjänster så att de kan bedriva sin 
verksamhet på ett smidigt sätt. Ramen bör 
också säkerställa finansiell stabilitet och 
hantera de penningpolitiska risker som kan 
uppstå till följd av kryptotillgångar som 
hänvisar till en valuta, en tillgång eller en 
korg av sådana tillgångar i syfte att 
stabilisera värdet på tillgången. Samtidigt 
som konsumentskyddet, 
marknadsintegriteten och den finansiella 
stabiliteten stärks genom reglering av 
erbjudanden till allmänheten av 
kryptotillgångar eller tjänster med 
anknytning till sådana kryptotillgångar, bör 
en unionsram för marknaderna för 
kryptotillgångar inte reglera den 
underliggande tekniken och bör möjliggöra 
användning av både tillståndslösa och 
tillståndsbaserade distribuerade liggare.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(5) Det behövs därför en särskild 
harmoniserad ram på unionsnivå för att 
tillhandahålla särskilda bestämmelser för 
kryptotillgångar och relaterade 
verksamheter och tjänster och för att 
klargöra den tillämpliga rättsliga ramen. En 
sådan harmoniserad ram bör också omfatta 
tjänster som rör kryptotillgångar när dessa 
tjänster ännu inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. En sådan ram bör stödja 
innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar. En tydlig ram bör göra 
det möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet över gränserna och underlätta 
deras tillgång till banktjänster så att de kan 
bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. 
Ramen bör också säkerställa finansiell 
stabilitet och hantera de penningpolitiska 
risker som kan uppstå till följd av 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
valuta, en tillgång eller en korg av sådana 
tillgångar i syfte att stabilisera värdet på 
tillgången. Samtidigt som 
konsumentskyddet, marknadsintegriteten 
och den finansiella stabiliteten stärks 
genom reglering av erbjudanden till 
allmänheten av kryptotillgångar eller 
tjänster med anknytning till sådana 
kryptotillgångar, bör en unionsram för 
marknaderna för kryptotillgångar inte 
reglera den underliggande tekniken och bör 
möjliggöra användning av både 
tillståndslösa och tillståndsbaserade 
distribuerade liggare.

(5) Det behövs därför en särskild 
harmoniserad ram på unionsnivå för att 
tillhandahålla särskilda bestämmelser för 
kryptotillgångar och relaterade 
verksamheter och tjänster och för att 
klargöra den tillämpliga rättsliga ramen. En 
sådan harmoniserad ram bör också omfatta 
tjänster som rör kryptotillgångar när dessa 
tjänster ännu inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. En sådan ram bör stödja 
innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar. En tydlig ram bör göra 
det möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet över gränserna och underlätta 
deras tillgång till banktjänster så att de kan 
bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. 
Ramen bör tillhandahålla proportionerlig 
behandling av de olika typerna av 
kryptotillgångar och arrangemangen för 
emittering, och på så vis möjliggöra lika 
möjligheter för marknadstillträde och 
pågående och framtida utveckling. Ramen 
bör också säkerställa finansiell stabilitet 
som kan uppstå till följd av 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
valuta, en tillgång eller en korg av sådana 
tillgångar i syfte att stabilisera värdet på 
tillgången. Samtidigt som 
konsumentskyddet, marknadsintegriteten 
och den finansiella stabiliteten stärks 
genom reglering av erbjudanden till 
allmänheten av kryptotillgångar eller 
tjänster med anknytning till sådana 
kryptotillgångar, bör en unionsram för 
marknaderna för kryptotillgångar inte 
reglera den underliggande tekniken och bör 
möjliggöra användning av både 
tillståndslösa och tillståndsbaserade 
distribuerade liggare. Det bör samtidigt 
erkännas att vissa token inte utgör 
betalningsmedel eller 
investeringstillgångar och det bör därför 
vara tillåtet att emittera och erbjuda dem 
fritt i unionen i den mån de inte erbjuds 
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som en investering eller som betalning. 
De som emitterar och erbjuder sådana 
token bör i förekommande fall följa de 
allmänna konsumentskyddsbestämmelser 
som är tillämpliga i EU och får inte 
utgöra något hot mot konsumentskyddet. 
Unionslagstiftningen får inte ålägga 
onödiga och oproportionerliga 
regelbördor för alla användningar av 
tekniken om unionen och 
medlemsstaterna strävar efter att förbli 
attraktiva för deltagare och konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 34
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Joachim Schuster, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det behövs därför en särskild 
harmoniserad ram på unionsnivå för att 
tillhandahålla särskilda bestämmelser för 
kryptotillgångar och relaterade 
verksamheter och tjänster och för att 
klargöra den tillämpliga rättsliga ramen. En 
sådan harmoniserad ram bör också omfatta 
tjänster som rör kryptotillgångar när dessa 
tjänster ännu inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. En sådan ram bör stödja 
innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar. En tydlig ram bör göra 
det möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet över gränserna och underlätta 
deras tillgång till banktjänster så att de kan 
bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. 
Ramen bör också säkerställa finansiell 
stabilitet och hantera de penningpolitiska 
risker som kan uppstå till följd av 

(5) Det behövs därför en särskild 
harmoniserad ram på unionsnivå för att 
tillhandahålla särskilda bestämmelser för 
kryptotillgångar och relaterade 
verksamheter och tjänster och för att 
klargöra den tillämpliga rättsliga ramen. En 
sådan harmoniserad ram bör också omfatta 
tjänster som rör kryptotillgångar när dessa 
tjänster ännu inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. En sådan ram bör stödja 
innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar. En tydlig ram bör göra 
det möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet över gränserna och underlätta 
deras tillgång till banktjänster så att de kan 
bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. 
Ramen bör också säkerställa finansiell 
stabilitet och hantera de penningpolitiska 
risker som kan uppstå till följd av 
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kryptotillgångar som hänvisar till en 
valuta, en tillgång eller en korg av sådana 
tillgångar i syfte att stabilisera värdet på 
tillgången. Samtidigt som 
konsumentskyddet, marknadsintegriteten 
och den finansiella stabiliteten stärks 
genom reglering av erbjudanden till 
allmänheten av kryptotillgångar eller 
tjänster med anknytning till sådana 
kryptotillgångar, bör en unionsram för 
marknaderna för kryptotillgångar inte 
reglera den underliggande tekniken och 
bör möjliggöra användning av både 
tillståndslösa och tillståndsbaserade 
distribuerade liggare.

kryptotillgångar som hänvisar till en 
valuta, en tillgång eller en korg av sådana 
tillgångar i syfte att stabilisera värdet på 
tillgången. Samtidigt som 
konsumentskyddet, marknadsintegriteten 
och den finansiella stabiliteten stärks 
genom reglering av erbjudanden till 
allmänheten av kryptotillgångar eller 
tjänster med anknytning till sådana 
kryptotillgångar, bör en unionsram för 
marknaderna för kryptotillgångar 
säkerställa att den underliggande tekniken 
är klimatvänlig och förenlig med målen i 
den europeiska gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 35
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det behövs därför en särskild 
harmoniserad ram på unionsnivå för att 
tillhandahålla särskilda bestämmelser för 
kryptotillgångar och relaterade 
verksamheter och tjänster och för att 
klargöra den tillämpliga rättsliga ramen. En 
sådan harmoniserad ram bör också omfatta 
tjänster som rör kryptotillgångar när dessa 
tjänster ännu inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. En sådan ram bör stödja 
innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar. En tydlig ram bör göra 
det möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet över gränserna och underlätta 
deras tillgång till banktjänster så att de kan 

(5) Det behövs därför en särskild 
harmoniserad ram på unionsnivå för att 
tillhandahålla särskilda bestämmelser för 
kryptotillgångar och relaterade 
verksamheter och tjänster och för att 
klargöra den tillämpliga rättsliga ramen. En 
sådan harmoniserad ram bör också omfatta 
tjänster som rör kryptotillgångar när dessa 
tjänster ännu inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. En sådan ram bör stödja 
innovation och rättvis konkurrens, 
samtidigt som den bör säkerställa en hög 
nivå av konsumentskydd och 
marknadsintegritet på marknaden för 
kryptotillgångar. En tydlig ram bör göra 
det möjligt för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att skala upp sin 
verksamhet över gränserna och underlätta 
deras tillgång till banktjänster så att de kan 
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bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. 
Ramen bör också säkerställa finansiell 
stabilitet och hantera de penningpolitiska 
risker som kan uppstå till följd av 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
valuta, en tillgång eller en korg av sådana 
tillgångar i syfte att stabilisera värdet på 
tillgången. Samtidigt som 
konsumentskyddet, marknadsintegriteten 
och den finansiella stabiliteten stärks 
genom reglering av erbjudanden till 
allmänheten av kryptotillgångar eller 
tjänster med anknytning till sådana 
kryptotillgångar, bör en unionsram för 
marknaderna för kryptotillgångar inte 
reglera den underliggande tekniken och bör 
möjliggöra användning av både 
tillståndslösa och tillståndsbaserade 
distribuerade liggare.

bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. 
Vi bör säkerställa en proportionell 
behandling av emittenter av 
kryptotillgångar och tjänsteleverantörer 
för att garantera lika möjligheter till 
marknadstillträde och utveckling i 
medlemsstaterna. Ramen bör också 
säkerställa finansiell stabilitet och hantera 
de penningpolitiska risker som kan uppstå 
till följd av kryptotillgångar som hänvisar 
till en valuta, en tillgång eller en korg av 
sådana tillgångar i syfte att stabilisera 
värdet på tillgången. Samtidigt som 
konsumentskyddet, marknadsintegriteten 
och den finansiella stabiliteten stärks 
genom reglering av erbjudanden till 
allmänheten av kryptotillgångar eller 
tjänster med anknytning till sådana 
kryptotillgångar, bör en unionsram för 
marknaderna för kryptotillgångar inte 
reglera den underliggande tekniken och bör 
möjliggöra användning av både 
tillståndslösa och tillståndsbaserade 
distribuerade liggare. Unionslagstiftningen 
bör inte ålägga onödiga och 
oproportionella regelbördor på alla 
användningarna av tekniken, eftersom 
unionen och medlemsstaterna strävar 
efter att upprätthålla konkurrenskraften 
på en global marknad. Korrekt 
lagstiftning upprätthåller 
medlemsstaternas konkurrenskraft på de 
internationella finans- och 
teknikmarknaderna och ger kunderna 
betydande fördelar i form av tillgång till 
billigare, snabbare och säkrare finansiella 
tjänster och förvaltning av tillgångar.

Or. pl

Ändringsförslag 36
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) De konsensusmekanismer som 
används för valideringen av transaktioner 
kan ha en betydande miljöpåverkan. Detta 
gäller särskilt den konsensusmekanism 
som går under benämningen bevis på 
arbete, som kräver att de som deltar i 
mining ska lösa datapussel och ersätter 
dem i proportion till den datorkraft som 
de lagt in. Stigande priser på den 
tillhörande kryptotillgången skapar 
incitament till ökad datorkraft samt till att 
miningmaskinvara ersätts ofta. Till följd 
av detta förknippas bevis på arbete ofta 
med hög energiförbrukning, ett avsevärt 
koldioxidavtryck och betydande mängder 
av elektroniskt avfall. Dessa särdrag 
skulle kunna undergräva de europeiska 
och globala insatserna för att nå klimat- 
och hållbarhetsmålen. Den mest välkända 
tillämpningen av konsensusmekanismen 
bevis på arbete är bitcoin. Enligt de flesta 
uppskattningarna är bitcoin-nätverkets 
energiförbrukning lika hög som för hela 
länder. Vidare stod bitcoin-nätverket 
mellan den 1 januari 2016 och 
den 30 juni 2018 för utsläpp av upp till 
13 ton koldioxid. Den ökade 
energiförbrukningen åtföljdes av mer 
miningutrustning och en stor mängd 
elektroniskt avfall. Det föreligger därför 
ett akut behov av att införa 
miljöhållbarhetskriterier för 
kryptotillgångar. Kommissionen bör 
identifiera de konsensusmekanismer som 
skulle kunna utgöra ett hot för miljön 
med avseende på energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp, utarmning av reala 
resurser, elektroniskt avfall och de 
specifika incitamentsstrukturerna. Dessa 
ohållbara konsensusmekanismer bör 
enbart tillämpas i liten skala.

Or. en
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Ändringsförslag 37
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) När unionen överväger sin 
harmoniserade ram bör den även beakta 
behovet av en världskonferens om 
reglering av kryptotillgångar för att finna 
gemensamma lösningar och undvika 
lagstiftningsmässig dumpning som utgör 
ett hot mot medlemsstaternas finansiella 
stabilitet och bankstabilitet, samt för att 
svagheter i konsumentskyddet inte ska 
skapas.

Or. it

Ändringsförslag 38
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) I linje med målen i agendan för 
hållbar finansiering bör kraven på 
hållbarhetsinformation som definieras i 
förordning (EU) 2019/2088 och EU-
taxonomin för hållbar verksamhet även 
gälla för kryptotillgångar samt 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 
och emittenter av kryptotillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 39
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster bör inte gynna en viss teknik. En 
kryptotillgång som klassificeras som 
”finansiellt instrument” enligt definitionen 
i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU bör 
därför fortsätta att regleras enligt den 
allmänna gällande unionslagstiftningen, 
inbegripet direktiv 2014/65/EU, oavsett 
vilken teknik som används för att emittera 
eller överföra den.

(6) Unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster bör bygga på principen ”samma 
tjänster, samma risk, samma regler” och 
följa ett teknikneutralt tillvägagångssätt. 
En kryptotillgång som klassificeras som 
”finansiellt instrument” enligt definitionen 
i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU bör 
därför fortsätta att regleras enligt den 
allmänna gällande unionslagstiftningen, 
inbegripet direktiv 2014/65/EU, oavsett 
vilken teknik som används för att emittera 
eller överföra den. Vidare bör 
kryptotillgångar som har samma 
egenskaper som finansiella instrument, 
eller vars egenskaper liknar dessa väldigt 
mycket, behandlas som likvärdiga med 
finansiella instrument i den mån de 
tillhandahåller rätt till vinst eller 
rättigheter för bolagsstyrning eller ett 
anspråk på ett framtida kassaflöde, och 
bör därför lyda under EU:s lagstiftning 
för den finansiella sektorn och inte under 
denna förordning. För att skapa rättslig 
klarhet när det gäller vilka 
kryptotillgångar som omfattas av denna 
förordning och vilka kryptotillgångar som 
exkluderas bör Esma specificera villkoren 
enligt vilka en kryptotillgång bör 
behandlas som ett finansiellt instrument 
med anledning av dess innehåll och 
oaktat dess form.

Or. en

Ändringsförslag 40
Stefan Berger

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(6) Unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster bör inte gynna en viss teknik. En 
kryptotillgång som klassificeras som 
”finansiellt instrument” enligt definitionen 
i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU bör 
därför fortsätta att regleras enligt den 
allmänna gällande unionslagstiftningen, 
inbegripet direktiv 2014/65/EU, oavsett 
vilken teknik som används för att emittera 
eller överföra den.

(6) Unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster bör inte gynna en viss teknik. En 
kryptotillgång som klassificeras som 
”finansiellt instrument” enligt definitionen 
i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU eller 
som ”insättningar” enligt definitionen i 
artikel 2.1.3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/49/EU bör därför 
fortsätta att regleras enligt den allmänna 
gällande unionslagstiftningen, inbegripet 
direktiv 2014/65/EU respektive direktiv 
2014/49/EU, oavsett vilken teknik som 
används för att emittera eller överföra den.

Or. en

Motivering

Genom införandet av regelverket för kryptotillgångar ges en rättslig grund för att fastställa 
reglerade användningsfall för kryptotillgångar som kommer att vara till stöd för att föra den 
digitala agendan för EU:s ekonomi framåt. Finansiell stabilitet och marknadsintegritet är 
avgörande för konkurrenskraften och självständigheten hos EU:s ekosystem. Kryptotillgångar 
i form av insättningar som bygger på DLT utgör pengar från en kommersiell bank som jämte 
kontanter är ett viktigt inslag i de tvåskiktade valutasystemen i EU:s ekonomi. Insättningar 
som bygger på DLT utgör ett starkt reglerat alternativ till global stablecoins.

Ändringsförslag 41
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster bör inte gynna en viss teknik. En 
kryptotillgång som klassificeras som 
”finansiellt instrument” enligt definitionen 
i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU bör 
därför fortsätta att regleras enligt den 
allmänna gällande unionslagstiftningen, 
inbegripet direktiv 2014/65/EU, oavsett 
vilken teknik som används för att emittera 
eller överföra den.

(6) Unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster bör inte gynna en viss teknik. En 
kryptotillgång som klassificeras som 
”finansiellt instrument” enligt definitionen 
i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU bör 
därför fortsätta att regleras enligt den 
allmänna gällande unionslagstiftningen, 
inbegripet direktiv 2014/65/EU, oavsett 
vilken teknik som används för att emittera 
eller överföra den. EU-konsumenterna 
kommer säkerligen fortsätta att använda 
sig av blockkedjeteknik och tjänster som 
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tillhandahålls via kryptotillgångar. Det är 
inte obligatoriskt att använda sig av DLT 
eftersom denna teknik fortfarande håller 
på att utvecklas, men leverantörer av 
kryptotillgångstjänster bör ha möjlighet 
att använda sig av affärsmodeller utan 
blockkedjor när så är lämpligt och säkert.

Or. pl

Ändringsförslag 42
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kryptotillgångar som emitteras av 
centralbanker som agerar i egenskap av 
monetära myndigheter eller av andra 
offentliga myndigheter bör inte omfattas av 
unionens regelverk för kryptotillgångar, 
och detta gäller också tjänster som rör 
kryptotillgångar som tillhandahålls av 
sådana centralbanker eller andra 
offentliga myndigheter.

(7) Det är nödvändigt att göra 
utvärderingar för att fastställa om 
virtuella valutaemissioner från ECB eller 
andra offentliga myndigheter bör omfattas 
av unionens regelverk för kryptotillgångar.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kryptotillgångar som emitteras av 
centralbanker som agerar i egenskap av 
monetära myndigheter eller av andra 
offentliga myndigheter bör inte omfattas av 
unionens regelverk för kryptotillgångar, 
och detta gäller också tjänster som rör 
kryptotillgångar som tillhandahålls av 

(7) Kryptotillgångar och 
centralbankspengar som bygger på DLT 
eller i digital form som emitteras av 
centralbanker som agerar i egenskap av 
monetära myndigheter eller av andra 
offentliga myndigheter bör inte omfattas av 
unionens regelverk för kryptotillgångar, 
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sådana centralbanker eller andra offentliga 
myndigheter.

och detta gäller också tjänster som rör 
kryptotillgångar och centralbankspengar 
som emitteras som bygger på DLT eller i 
digital form som tillhandahålls av sådana 
centralbanker eller andra offentliga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 44
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kryptotillgångar som emitteras av 
centralbanker som agerar i egenskap av 
monetära myndigheter eller av andra 
offentliga myndigheter bör inte omfattas av 
unionens regelverk för kryptotillgångar, 
och detta gäller också tjänster som rör 
kryptotillgångar som tillhandahålls av 
sådana centralbanker eller andra offentliga 
myndigheter.

(7) Kryptotillgångar och 
centralbankspengar som bygger på DLT 
eller i digital form som emitteras av 
centralbanker som agerar i egenskap av 
monetära myndigheter eller av andra 
offentliga myndigheter bör inte omfattas av 
unionens regelverk för kryptotillgångar, 
och detta gäller också tjänster som rör 
kryptotillgångar och centralbankspengar 
som bygger på DLT eller i digital form 
som tillhandahålls av sådana centralbanker 
eller andra offentliga myndigheter.

Or. en

Motivering

Skapar tydlighet i förhållande till digitala centralbanksvalutor enligt förslaget i ECB:s 
yttrande om ett förslag till förordning om marknader för kryptotillgångar och om ändring av 
direktiv (EU) 2019/1937 (CON/2021/4).

Ändringsförslag 45
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I enlighet med artikel 127.2 
fjärde strecksatsen i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) är en av de grundläggande 
uppgifterna för Europeiska 
centralbankssystemet (ECBS) är att 
främja väl fungerande betalningssystem. 
ECB får, enligt artikel 22 i stadgan för 
Europeiska centralbankssystemet och 
Europeiska centralbanken (nedan kallad 
ECBS-stadgan) får ECB utfärda 
förordningar för att säkerställa effektiva 
och sunda clearing- och betalningssystem 
inom EU och i förbindelser med 
tredjeland. I detta avseende har 
Europeiska centralbanken (ECB) antagit 
bestämmelser om krav på övervakning av 
systemviktiga betalningssystem. Denna 
förordning påverkar inte ECB:s och de 
nationella centralbankerna inom ECBS 
ansvar att säkerställa effektiva och sunda 
clearing- och betalningssystem inom 
unionen och i förbindelser med andra 
länder.

Or. en

Ändringsförslag 46
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) All lagstiftning som antas på 
området för kryptotillgångar bör vara 
specifik, framtidssäkrad och kunna hålla 
jämna steg med innovation och teknisk 
utveckling. ”Kryptotillgångar” och ”teknik 
för distribuerade liggare” bör därför 
definieras så brett som möjligt för att 
omfatta alla typer av kryptotillgångar som 
för närvarande inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 

(8) All lagstiftning som antas på 
området för kryptotillgångar bör vara 
specifik, framtidssäkrad, kunna hålla jämna 
steg med innovation och teknisk utveckling 
samt baseras på incitamentsstrategier, för 
att säkerställa att den rättsliga 
behörigheten alltid finns på nationell 
nivå, och även med den snabba 
industriella utvecklingen. 
”Kryptotillgångar” och ”teknik för 
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tjänster. Sådan lagstiftning bör också bidra 
till målet att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Definitionen av 
”kryptotillgångar” bör därför motsvara 
definitionen av ”virtuella tillgångar” i 
rekommendationerna från arbetsgruppen 
för finansiella åtgärder (FATF)34. Av 
samma skäl bör alla förteckningar över 
kryptotillgångstjänster även omfatta 
virtuella tillgångstjänster som sannolikt 
väcker farhågor om penningtvätt och som 
FATF har identifierat som sådana.

distribuerade liggare” bör därför definieras 
så brett som möjligt för att omfatta alla 
typer av kryptotillgångar som inte omfattas 
av den befintliga unionslagstiftningen om 
finansiella tjänster. Sådan lagstiftning bör 
också bidra till målet att bekämpa 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Definitionen av ”kryptotillgångar” bör 
därför motsvara definitionen av ”virtuella 
tillgångar” i rekommendationerna från 
arbetsgruppen för finansiella åtgärder 
(FATF)34 . För att inte inverka negativt på 
och åsidosätta medlemsstaternas 
nationella befogenheter att utöva tillsyn 
över den egna skatte- och 
penningpolitiken bör alla förteckningar 
över kryptotillgångstjänster även omfatta 
virtuella tillgångstjänster som sannolikt 
väcker farhågor om penningtvätt och som 
FATF har identifierat som sådana.

_________________ _________________
34 FATF (2012–2019), International 
Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism 
& Proliferation, FATF, Paris, Frankrike 
(www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

34 FATF (2012–2019), International 
Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism 
& Proliferation, FATF, Paris, Frankrike 
(www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

Or. it

Ändringsförslag 47
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) All lagstiftning som antas på 
området för kryptotillgångar bör vara 
specifik, framtidssäkrad och kunna hålla 
jämna steg med innovation och teknisk 
utveckling. ”Kryptotillgångar” och ”teknik 
för distribuerade liggare” bör därför 
definieras så brett som möjligt för att 
omfatta alla typer av kryptotillgångar som 

(8) All lagstiftning som antas på 
området för kryptotillgångar bör vara 
specifik, framtidssäkrad, kunna hålla jämna 
steg med innovation och teknisk utveckling 
och grunda sig på en incitamentbaserad 
metod för att säkra medlemsstaternas 
fortsatta rättsliga tillräcklighet jämte den 
snabba innovationen i 
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för närvarande inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Sådan lagstiftning bör också bidra 
till målet att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Definitionen av 
”kryptotillgångar” bör därför motsvara 
definitionen av ”virtuella tillgångar” i 
rekommendationerna från arbetsgruppen 
för finansiella åtgärder (FATF)34. Av 
samma skäl bör alla förteckningar över 
kryptotillgångstjänster även omfatta 
virtuella tillgångstjänster som sannolikt 
väcker farhågor om penningtvätt och som 
FATF har identifierat som sådana.

branschen. ”Kryptotillgångar” och ”teknik 
för distribuerade liggare” bör därför 
definieras så brett som möjligt för att 
omfatta alla typer av kryptotillgångar som 
för närvarande inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Sådan lagstiftning bör också bidra 
till målet att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Definitionen av 
”kryptotillgångar” bör därför motsvara 
definitionen av ”virtuella tillgångar” i 
rekommendationerna från arbetsgruppen 
för finansiella åtgärder (FATF)34. Av 
samma skäl bör alla förteckningar över 
kryptotillgångstjänster även omfatta 
virtuella tillgångstjänster som sannolikt 
väcker farhågor om penningtvätt och som 
skadar medlemsstaternas penningpolitik.

_________________ _________________
34 FATF (2012–2019), International 
Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism 
& Proliferation, FATF, Paris, Frankrike 
(www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

34 FATF (2012–2019), International 
Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism 
& Proliferation, FATF, Paris, Frankrike 
(www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

Or. en

Ändringsförslag 48
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) All lagstiftning som antas på 
området för kryptotillgångar bör vara 
specifik, framtidssäkrad och kunna hålla 
jämna steg med innovation och teknisk 
utveckling. ”Kryptotillgångar” och ”teknik 
för distribuerade liggare” bör därför 
definieras så brett som möjligt för att 
omfatta alla typer av kryptotillgångar som 
för närvarande inte omfattas av 

(8) All lagstiftning som antas på 
området för kryptotillgångar bör vara 
specifik, framtidssäkrad och kunna hålla 
jämna steg med innovation och teknisk 
utveckling och bör grunda sig på 
incitament genom att tillhandahålla 
adekvata rättsliga lösningar för 
innovation inom sektorn. 
”Kryptotillgångar” och ”teknik för 
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unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Sådan lagstiftning bör också bidra 
till målet att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Definitionen av 
”kryptotillgångar” bör därför motsvara 
definitionen av ”virtuella tillgångar” i 
rekommendationerna från arbetsgruppen 
för finansiella åtgärder (FATF)34. Av 
samma skäl bör alla förteckningar över 
kryptotillgångstjänster även omfatta 
virtuella tillgångstjänster som sannolikt 
väcker farhågor om penningtvätt och som 
FATF har identifierat som sådana.

distribuerade liggare” bör därför definieras 
så brett som möjligt för att omfatta alla 
typer av kryptotillgångar som för 
närvarande inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Sådan lagstiftning bör också bidra 
till målet att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Definitionen av 
”kryptotillgångar” bör därför motsvara 
definitionen av ”virtuella tillgångar” i 
rekommendationerna från arbetsgruppen 
för finansiella åtgärder (FATF)34. Av 
samma skäl bör alla förteckningar över 
kryptotillgångstjänster även omfatta 
virtuella tillgångstjänster som sannolikt 
väcker farhågor om penningtvätt och som 
skadar medlemsstaternas penningpolitik.

_________________ _________________
34 FATF (2012–-2019), International 
Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism 
& Proliferation, FATF, Paris, Frankrike 
(www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

34 FATF (2012–-2019), International 
Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism 
& Proliferation, FATF, Paris, Frankrike 
(www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

Or. pl

Ändringsförslag 49
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) All lagstiftning som antas på 
området för kryptotillgångar bör vara 
specifik, framtidssäkrad och kunna hålla 
jämna steg med innovation och teknisk 
utveckling. ”Kryptotillgångar” och ”teknik 
för distribuerade liggare” bör därför 
definieras så brett som möjligt för att 
omfatta alla typer av kryptotillgångar som 
för närvarande inte omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Sådan lagstiftning bör också bidra 

(8) All lagstiftning som antas på 
området för kryptotillgångar bör vara 
specifik, framtidssäkrad och kunna hålla 
jämna steg med innovation och teknisk 
utveckling. ”Kryptotillgångar” och ”teknik 
för distribuerade liggare” bör därför 
definieras så brett som möjligt för att 
omfatta alla typer av kryptotillgångar som 
har eller kan ha en finansiell användning, 
kan överföras mellan innehavare och som 
för närvarande inte omfattas av 
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till målet att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Definitionen av 
”kryptotillgångar” bör därför motsvara 
definitionen av ”virtuella tillgångar” i 
rekommendationerna från arbetsgruppen 
för finansiella åtgärder (FATF)34. Av 
samma skäl bör alla förteckningar över 
kryptotillgångstjänster även omfatta 
virtuella tillgångstjänster som sannolikt 
väcker farhågor om penningtvätt och som 
FATF har identifierat som sådana.

unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster. Sådan lagstiftning bör också bidra 
till målet att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Definitionen av 
”kryptotillgångar” bör därför motsvara 
definitionen av ”virtuella tillgångar” i 
rekommendationerna från arbetsgruppen 
för finansiella åtgärder (FATF)34. Av 
samma skäl bör alla förteckningar över 
kryptotillgångstjänster även omfatta 
virtuella tillgångstjänster som sannolikt 
väcker farhågor om penningtvätt och som 
FATF har identifierat som sådana.

_________________ _________________
34 FATF (2012–2019), International 
Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism 
& Proliferation, FATF, Paris, Frankrike 
(www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

34 FATF (2012–2019), International 
Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism 
& Proliferation, FATF, Paris, Frankrike 
(www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

Or. en

Ändringsförslag 50
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Denna förordning bör enbart vara 
tillämplig på kryptotillgångar som kan 
överföras mellan innehavare utan 
emittenternas tillstånd. Kryptotillgångar 
som är unika och inte fungibla mot andra 
kryptotillgångar, som inte är brytbara och 
accepteras endast av emittenten, inklusive 
handlarens lojalitetssystem, representerar 
immateriella rättigheter, garantier, 
intygar äktheten hos en unik fysisk 
tillgång, eller någon annan rättighet som 
inte är kopplad till finansiella instrument, 
och inte får handlas på en handelsplats 
för kryptotillgångar, bör undantas från 
denna förordnings tillämpningsområde. 
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Denna förordning bör dock uttryckligen 
vara tillämplig om de icke-fungibla token 
ger innehavaren eller emittenten särskilda 
rättigheter med anknytning till de som 
gäller för finansiella instrument, t.ex. rätt 
till vinst eller andra rättigheter. I dessa 
fall kan token klassificeras och behandlas 
som ”säkerhetstoken” och lyda under, 
precis som emittenten, olika krav inom 
ramen för relevanta bestämmelser för 
finansmarknaderna, t.ex. direktiv 
(EU) 2015/849 (penningtvättsdirektivet), 
direktiv 2014/65/EU (Mifid II), 
förordning (EU) 2017/1129 
(prospektförordningen), förordning 
(EU) nr 596/2014 ( 
marknadsmissbruksförordningen) och 
direktiv 2014/57/EU 
(marknadsmissbruksdirektivet). 

Or. en

Motivering

Syftet med och användningen av token, och inte den teknik som utnyttjas, bör vara kriteriet för 
att inkludera en kryptotillgång i tillämpningsområdet för denna förordning. Det måste vidare 
vara explicit att icke-fungibla token som representerar immateriella rättigheter, äkthetsintyg, 
garantier eller någon rättighet som inte är kopplade till rättigheter som avser finansiella 
instrument, bör ligga utanför denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 51
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Denna lagstiftning bör inte gälla 
kryptotillgångar som är unika och inte 
fungibla med andra kryptotillgångar, t.ex. 
digital konst och samlarföremål, vilkas 
värde är inneboende i kryptotillgångens 
unika egenskaper och nyttan den medför 
för tokeninnehavaren. De brytbara 
delarna av en unik och icke-fungibel 
kryptotillgång bör inte anses vara unika 
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och icke-fungibla. En ensam tillskrivning 
av en unik identifierare till en 
kryptotillgång räcker inte för att 
klassificera den som unik eller icke-
fungibel. Av liknande skäl gäller den inte 
för kryptotillgångar som representerar 
tjänster, digitala eller fysiska tillgångar 
som är unika, odelbara och icke-fungibla, 
t.ex. produktgarantier, personanpassade 
produkter och tjänster eller fast egendom.

Or. en

Ändringsförslag 52
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) För kryptotillgångar som är unika 
och inte fungibla mot andra 
kryptotillgångar, som inte är brytbara och 
accepteras endast av emittenten, 
representerar immateriella rättigheter, 
garantier, intygar äktheten hos en unik 
fysisk tillgång som t.ex. ett konstföremål, 
eller någon annan rättighet som inte är 
kopplad till de som gäller för finansiella 
instrument, och inte får handlas på en 
handelsplats för kryptotillgångar, föreslås 
att det ska övervägas huruvida en EU-
omfattande skräddarsydd ordning bör 
föreslås av kommissionen.

Or. en

Motivering

Kreativa sektorer och sektorer som eventuellt använder DLT för att emittera icke-fungibla 
token som representerar immateriella rättigheter, upphovsrätt, äkthetsintyg, eller någon 
rättighet som inte är kopplade till rättigheter som avser finansiella instrument, föreslås att en 
skräddarsydd ordning ska övervägas som baseras på den ram som gäller för kreativa 
sektorer, äganderätt etc.
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Ändringsförslag 53
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Man bör skilja mellan tre 
underkategorier av kryptotillgångar, som 
bör omfattas av mer specifika krav. Den 
första underkategorin består av en typ av 
kryptotillgång som är avsedd att 
tillhandahålla digital åtkomst till en vara 
eller tjänst som är tillgänglig via DLT och 
som endast godtas av emittenten av denna 
token (”nyttotoken”). Sådana nyttotoken 
(utility tokens) har icke-finansiella syften 
som rör driften av en digital plattform eller 
digitala tjänster och bör betraktas som en 
särskild form av kryptotillgångar. En andra 
underkategori av kryptotillgångar är 
tillgångsanknutna token. Dessa 
tillgångsanknutna token syftar till att 
upprätthålla ett stabilt värde genom att 
hänvisa till flera valutor som är lagliga 
betalningsmedel, en eller flera råvaror, en 
eller flera kryptotillgångar eller en korg av 
sådana tillgångar. Genom att stabilisera 
värdet är avsikten ofta att dessa 
tillgångsanknutna token ska användas som 
betalningsmedel för att köpa varor och 
tjänster samt som värdebevarare. En tredje 
underkategori är kryptotillgångar som 
främst är avsedda som betalningsmedel och 
där stabiliseringen av värdet avses att göras 
genom att endast hänvisa till en enda 
fiatvaluta. Dessa kryptotillgångar fungerar 
på ett mycket liknande sätt som 
elektroniska pengar, i enlighet med 
definitionen för elektroniska pengar i 
artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/110/EG35. I likhet med 
elektroniska pengar utgör sådana 
kryptovalutor en elektronisk ersättning av 
mynt och sedlar och används för att göra 
betalningar. Dessa kryptovalutor definieras 
som ”e-pengartoken”.

(9) Man bör skilja mellan 
tre underkategorier av kryptotillgångar, 
som bör omfattas av mer specifika krav. 
Den första underkategorin består av en typ 
av kryptotillgång som är avsedd att 
tillhandahålla digital åtkomst till en vara 
eller tjänst som är tillgänglig via DLT och 
som endast godtas av emittenten av denna 
token (”nyttotoken”). Sådana nyttotoken 
(utility tokens) har icke-finansiella syften 
som rör driften av en digital plattform eller 
digitala tjänster och bör betraktas som en 
särskild form av kryptotillgångar. En andra 
underkategori av kryptotillgångar är 
tillgångsanknutna token. Dessa 
tillgångsanknutna token syftar till att 
upprätthålla ett stabilt värde genom att 
hänvisa till flera valutor som är lagliga 
betalningsmedel, en eller flera råvaror eller 
en korg av sådana tillgångar. Genom att 
stabilisera värdet är avsikten ofta att dessa 
tillgångsanknutna token ska användas som 
betalningsmedel för att köpa varor och 
tjänster samt som värdebevarare. En tredje 
underkategori är kryptotillgångar som 
främst är avsedda som betalningsmedel och 
där stabiliseringen av värdet avses att göras 
genom att endast hänvisa till en enda 
fiatvaluta. Dessa kryptotillgångar fungerar 
på ett mycket liknande sätt som 
elektroniska pengar, i enlighet med 
definitionen för elektroniska pengar i 
artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/110/EG35. I likhet med 
elektroniska pengar utgör sådana 
kryptovalutor en elektronisk ersättning av 
mynt och sedlar och används för att göra 
betalningar. Dessa kryptovalutor definieras 
som ”e-pengartoken”.
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_________________ _________________
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/110/EG av den 16 september 2009 
om rätten att starta och driva 
affärsverksamhet i institut för elektroniska 
pengar samt om tillsyn av sådan 
verksamhet, om ändring av direktiven 
2005/60/EG och 2006/48/EG och om 
upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT 
L 267, 10.10.2009, s. 7).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/110/EG av den 16 september 2009 
om rätten att starta och driva 
affärsverksamhet i institut för elektroniska 
pengar samt om tillsyn av sådan 
verksamhet, om ändring av direktiven 
2005/60/EG och 2006/48/EG och om 
upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT 
L 267, 10.10.2009, s. 7).

Or. en

Ändringsförslag 54
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Man bör skilja mellan tre 
underkategorier av kryptotillgångar, som 
bör omfattas av mer specifika krav. Den 
första underkategorin består av en typ av 
kryptotillgång som är avsedd att 
tillhandahålla digital åtkomst till en vara 
eller tjänst som är tillgänglig via DLT och 
som endast godtas av emittenten av denna 
token (”nyttotoken”). Sådana nyttotoken 
(utility tokens) har icke-finansiella syften 
som rör driften av en digital plattform eller 
digitala tjänster och bör betraktas som en 
särskild form av kryptotillgångar. En andra 
underkategori av kryptotillgångar är 
tillgångsanknutna token. Dessa 
tillgångsanknutna token syftar till att 
upprätthålla ett stabilt värde genom att 
hänvisa till flera valutor som är lagliga 
betalningsmedel, en eller flera råvaror, en 
eller flera kryptotillgångar eller en korg av 
sådana tillgångar. Genom att stabilisera 
värdet är avsikten ofta att dessa 
tillgångsanknutna token ska användas som 
betalningsmedel för att köpa varor och 
tjänster samt som värdebevarare. En tredje 

(9) Man bör skilja mellan tre 
underkategorier av kryptotillgångar, som 
bör omfattas av mer specifika krav. Den 
första underkategorin består av en typ av 
kryptotillgång som är avsedd att 
tillhandahålla digital åtkomst till en vara 
eller tjänst som är tillgänglig via DLT och 
som endast godtas av emittenten av denna 
token (”nyttotoken”). Sådana nyttotoken 
(utility tokens) har icke-finansiella syften 
som rör driften av en digital plattform eller 
digitala tjänster och bör betraktas som en 
särskild form av kryptotillgångar. En andra 
underkategori av kryptotillgångar är 
tillgångsanknutna token. Dessa 
tillgångsanknutna token syftar till att 
upprätthålla ett stabilt värde genom att 
hänvisa till flera valutor som är lagliga 
betalningsmedel, en eller flera råvaror, en 
eller flera kryptotillgångar eller en korg av 
sådana tillgångar. Genom att stabilisera 
värdet är avsikten ofta att dessa 
tillgångsanknutna token ska användas som 
bytesmedel för att köpa varor och tjänster 
samt som värdebevarare. En 
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underkategori är kryptotillgångar som 
främst är avsedda som betalningsmedel 
och där stabiliseringen av värdet avses att 
göras genom att endast hänvisa till en enda 
fiatvaluta. Dessa kryptotillgångar fungerar 
på ett mycket liknande sätt som 
elektroniska pengar, i enlighet med 
definitionen för elektroniska pengar i 
artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/110/EG35 . I likhet med 
elektroniska pengar utgör sådana 
kryptovalutor en elektronisk ersättning av 
mynt och sedlar och används för att göra 
betalningar. Dessa kryptovalutor definieras 
som ”e-pengartoken”.

tredje underkategori är kryptotillgångar 
som främst är avsedda som bytesmedel och 
där stabiliseringen av värdet avses att göras 
genom att endast hänvisa till en enda 
fiatvaluta. Dessa kryptotillgångar fungerar 
på ett mycket liknande sätt som 
elektroniska pengar, i enlighet med 
definitionen för elektroniska pengar i 
artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/110/EG35 . I likhet med 
elektroniska pengar utgör sådana 
kryptovalutor en elektronisk ersättning av 
mynt och sedlar och används för att göra 
betalningar. Dessa kryptovalutor definieras 
som ”e-pengartoken”.

_________________ _________________
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/110/EG av den 16 september 2009 
om rätten att starta och driva 
affärsverksamhet i institut för elektroniska 
pengar samt om tillsyn av sådan 
verksamhet, om ändring av direktiven 
2005/60/EG och 2006/48/EG och om 
upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT 
L 267, 10.10.2009, s. 7).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/110/EG av den 16 september 2009 
om rätten att starta och driva 
affärsverksamhet i institut för elektroniska 
pengar samt om tillsyn av sådan 
verksamhet, om ändring av direktiven 
2005/60/EG och 2006/48/EG och om 
upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT 
L 267, 10.10.2009, s. 7).

Or. it

Ändringsförslag 55
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Man bör skilja mellan tre 
underkategorier av kryptotillgångar, som 
bör omfattas av mer specifika krav. Den 
första underkategorin består av en typ av 
kryptotillgång som är avsedd att 
tillhandahålla digital åtkomst till en vara 
eller tjänst som är tillgänglig via DLT och 
som endast godtas av emittenten av denna 
token (”nyttotoken”). Sådana nyttotoken 
(utility tokens) har icke-finansiella syften 

(9) Man bör skilja mellan 
tre underkategorier av kryptotillgångar, 
som bör omfattas av mer specifika krav. 
Den första underkategorin består av en typ 
av kryptotillgång som är avsedd att 
tillhandahålla digital åtkomst till en vara 
eller tjänst som är tillgänglig via DLT och 
som endast godtas av emittenten av denna 
token (”nyttotoken”). Sådana nyttotoken 
(utility tokens) har icke-finansiella syften 
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som rör driften av en digital plattform eller 
digitala tjänster och bör betraktas som en 
särskild form av kryptotillgångar. En andra 
underkategori av kryptotillgångar är 
tillgångsanknutna token. Dessa 
tillgångsanknutna token syftar till att 
upprätthålla ett stabilt värde genom att 
hänvisa till flera valutor som är lagliga 
betalningsmedel, en eller flera råvaror, en 
eller flera kryptotillgångar eller en korg av 
sådana tillgångar. Genom att stabilisera 
värdet är avsikten ofta att dessa 
tillgångsanknutna token ska användas som 
betalningsmedel för att köpa varor och 
tjänster samt som värdebevarare. En tredje 
underkategori är kryptotillgångar som 
främst är avsedda som betalningsmedel och 
där stabiliseringen av värdet avses att göras 
genom att endast hänvisa till en enda 
fiatvaluta. Dessa kryptotillgångar fungerar 
på ett mycket liknande sätt som 
elektroniska pengar, i enlighet med 
definitionen för elektroniska pengar i 
artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/110/EG35. I likhet med 
elektroniska pengar utgör sådana 
kryptovalutor en elektronisk ersättning av 
mynt och sedlar och används för att göra 
betalningar. Dessa kryptovalutor definieras 
som ”e-pengartoken”.

som rör driften av en digital plattform eller 
digitala tjänster och bör betraktas som en 
särskild form av kryptotillgångar, och 
emittenter av dessa ska undantas från 
tillämpning av förordningen såvida dessa 
token inte erbjuds för 
investeringsändamål. Särskilda typer av 
nyttotoken, t.ex. de som används för att 
säkerställa tillgång till tjänster, 
belöningssystem för kunder, 
miningbelöningstoken osv., ska undantas 
från reglering även om de erbjuds 
offentligt så snart detta erbjudande inte 
sker för investerings- eller 
betalningsändamål. En andra 
underkategori av kryptotillgångar är 
tillgångsanknutna token. Dessa 
tillgångsanknutna token syftar till att 
upprätthålla ett stabilt värde genom att 
hänvisa till flera valutor som är lagliga 
betalningsmedel, en eller flera råvaror, en 
eller flera kryptotillgångar eller en korg av 
sådana tillgångar. Genom att stabilisera 
värdet är avsikten ofta att dessa 
tillgångsanknutna token ska användas som 
betalningsmedel för att köpa varor och 
tjänster samt som värdebevarare. En 
tredje underkategori är kryptotillgångar 
som främst är avsedda som 
betalningsmedel och där stabiliseringen av 
värdet avses att göras genom att endast 
hänvisa till en enda fiatvaluta. Dessa 
kryptotillgångar fungerar på ett mycket 
liknande sätt som elektroniska pengar, i 
enlighet med definitionen för elektroniska 
pengar i artikel 2.2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/110/EG35. I likhet 
med elektroniska pengar utgör sådana 
kryptovalutor en elektronisk ersättning av 
mynt och sedlar och används för att göra 
betalningar. Dessa kryptovalutor definieras 
som ”e-pengartoken”. Definitionen av de 
olika kryptotillgångar som regleras 
genom denna förordning ska inte medge 
godtyckliga beslut rörande vilken form av 
kryptotillgångar dessa är. De 
kryptotillgångar som lyder under denna 
förordning ska först och främst definieras 
på grundval av objektiva tekniska kriterier 
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och för det andra av deras avsedda 
användning med direkt koppling till sådan 
teknisk utformning och sådana tekniska 
kriterier. Den rådande användningen av 
de olika koncepten rörande 
kryptotillgångar skulle i de flesta fall vara 
svåra att förutsäga på den framväxande 
marknaden där snabba innovationer sker. 
Vidare ska en objektiv metod antas vid 
fastställandet av huruvida en token är ett 
icke-finansiellt instrument och lyder 
under denna förordning, eller ett 
finansiellt instrument, och därmed lyder 
under annan tillämplig unionslagstiftning 
om marknader och finansiella instrument. 
En sådan rättssäkerhet är avgörande för 
att locka investeringar och åstadkomma 
snabb utveckling samtidigt som 
konsument- och investerarskyddet 
bevaras.

_________________ _________________
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/110/EG av den 16 september 2009 
om rätten att starta och driva 
affärsverksamhet i institut för elektroniska 
pengar samt om tillsyn av sådan 
verksamhet, om ändring av direktiven 
2005/60/EG och 2006/48/EG och om 
upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT 
L 267, 10.10.2009, s. 7).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/110/EG av den 16 september 2009 
om rätten att starta och driva 
affärsverksamhet i institut för elektroniska 
pengar samt om tillsyn av sådan 
verksamhet, om ändring av direktiven 
2005/60/EG och 2006/48/EG och om 
upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT 
L 267, 10.10.2009, s. 7).

Or. en

Motivering

Nyttotoken kan användas för en mängd olika ändamål som inte har med betalning eller 
investeringar att göra, t.ex. fungera som biobiljett eller som verktyg för att avlägga röster vid 
ett företags årsmöte. Nyttotoken som skapas för sådana ändamål har enbart ett värde inom de 
specifika omständigheter de används till. Emittenter av nyttotoken bör undantas från de krav 
som fastställs i förordningen om marknader för kryptotillgångar.

Ändringsförslag 56
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Trots sina likheter skiljer sig 
elektroniska pengar och kryptotillgångar 
som hänvisar till en enda fiatvaluta åt i 
vissa viktiga avseenden. Innehavare av 
elektroniska pengar har, enligt 
definitionen i artikel 2.2 i direktiv 
2009/110/EG, alltid en fordran på 
institutet för elektroniska pengar och har 
en avtalsenlig rätt att när som helst lösa 
in sina elektroniska pengar mot fiatvaluta 
som är lagligt betalningsmedel till det 
nominella värdet för den valutan. En del 
av de kryptotillgångar som hänvisar till en 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel 
ger däremot inte innehavarna en sådan 
fordran på emittenterna av tillgångarna 
och skulle kunna falla utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
2009/110/EG. Andra kryptotillgångar som 
hänvisar till en fiatvaluta ger inte en 
fordran till det nominella värdet för 
valutan de hänvisar till eller begränsar 
inlösenperioden. Det faktum att 
innehavare av sådana kryptotillgångar 
inte har någon fordran på emittenterna av 
sådana tillgångar, eller att en sådan 
fordran inte motsvarar det nominella 
värdet för valutan som kryptotillgångarna 
hänvisar till, skulle kunna undergräva 
förtroendet hos användarna av dessa 
kryptotillgångar. För att undvika att 
bestämmelserna i direktiv 2009/110/EG 
kringgås bör alla definitioner av e-
pengartoken vara så breda som möjligt för 
att omfatta alla typer av kryptotillgångar 
som hänvisar till en enda fiatvaluta som är 
lagligt betalningsmedel. För att undvika 
regelarbitrage bör strikta villkor för 
emission av e-pengartoken fastställas, 
inbegripet kravet att dessa e-pengartoken 
ska emitteras antingen av ett kreditinstitut 
som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Av samma 

(10) För att undvika att bestämmelserna 
i direktiv 2009/110/EG kringgås bör alla 
definitioner av e-pengartoken vara så breda 
som möjligt för att omfatta alla typer av 
kryptotillgångar som hänvisar till en enda 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel. 
För att undvika regelarbitrage bör strikta 
villkor för emission av e-pengartoken 
fastställas, inbegripet kravet att dessa e-
pengartoken ska emitteras antingen av ett 
kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Innehavare 
av elektroniska pengar har, enligt 
definitionen i artikel 2.2 i direktiv 
2009/110/EG, alltid en fordran på 
institutet för elektroniska pengar och har 
en avtalsenlig rätt att när som helst lösa in 
sina elektroniska pengar mot fiatvaluta 
som är lagligt betalningsmedel till det 
nominella värdet för den valutan. 
Eftersom e-pengartoken också är 
kryptotillgångar och även kan medföra nya 
utmaningar för konsumentskydd och 
marknadsintegritet som är specifika för 
kryptovalutor, bör de också omfattas av de 
bestämmelser som fastställs i denna 
förordning för att hantera utmaningarna 
som gäller konsumentskydd och 
marknadsintegritet.
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skäl bör emittenter av sådana e-
pengartoken också ge användarna av 
sådana token rätt att när som helst lösa in 
sina token till nominellt värde för den 
valuta som dessa token hänvisar till. 
Eftersom e-pengartoken också är 
kryptotillgångar och även kan medföra nya 
utmaningar för konsumentskydd och 
marknadsintegritet som är specifika för 
kryptovalutor, bör de också omfattas av de 
bestämmelser som fastställs i denna 
förordning för att hantera utmaningarna 
som gäller konsumentskydd och 
marknadsintegritet.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT 
L 176, 27.6.2013, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av 
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och 
om ändring av förordning (EU) nr 
648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 57
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Trots sina likheter skiljer sig 
elektroniska pengar och kryptotillgångar 
som hänvisar till en enda fiatvaluta åt i 
vissa viktiga avseenden. Innehavare av 
elektroniska pengar har, enligt definitionen 
i artikel 2.2 i direktiv 2009/110/EG, alltid 
en fordran på institutet för elektroniska 
pengar och har en avtalsenlig rätt att när 
som helst lösa in sina elektroniska pengar 
mot fiatvaluta som är lagligt 
betalningsmedel till det nominella värdet 
för den valutan. En del av de 
kryptotillgångar som hänvisar till en 

(10) Trots sina likheter skiljer sig 
elektroniska pengar och kryptotillgångar 
som hänvisar till en enda fiatvaluta åt i 
vissa viktiga avseenden. Innehavare av 
elektroniska pengar har, enligt definitionen 
i artikel 2.2 i direktiv 2009/110/EG, alltid 
en fordran på institutet för elektroniska 
pengar och har en avtalsenlig rätt att när 
som helst lösa in sina elektroniska pengar 
mot fiatvaluta som är lagligt 
betalningsmedel till det nominella värdet 
för den valutan. En del av de 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
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fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel 
ger däremot inte innehavarna en sådan 
fordran på emittenterna av tillgångarna och 
skulle kunna falla utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
2009/110/EG. Andra kryptotillgångar som 
hänvisar till en fiatvaluta ger inte en 
fordran till det nominella värdet för valutan 
de hänvisar till eller begränsar 
inlösenperioden. Det faktum att innehavare 
av sådana kryptotillgångar inte har någon 
fordran på emittenterna av sådana 
tillgångar, eller att en sådan fordran inte 
motsvarar det nominella värdet för valutan 
som kryptotillgångarna hänvisar till, skulle 
kunna undergräva förtroendet hos 
användarna av dessa kryptotillgångar. För 
att undvika att bestämmelserna i direktiv 
2009/110/EG kringgås bör alla 
definitioner av e-pengartoken vara så 
breda som möjligt för att omfatta alla 
typer av kryptotillgångar som hänvisar till 
en enda fiatvaluta som är lagligt 
betalningsmedel. För att undvika 
regelarbitrage bör strikta villkor för 
emission av e-pengartoken fastställas, 
inbegripet kravet att dessa e-pengartoken 
ska emitteras antingen av ett kreditinstitut 
som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Av samma 
skäl bör emittenter av sådana e-
pengartoken också ge användarna av 
sådana token rätt att när som helst lösa in 
sina token till nominellt värde för den 
valuta som dessa token hänvisar till. 
Eftersom e-pengartoken också är 
kryptotillgångar och även kan medföra nya 
utmaningar för konsumentskydd och 
marknadsintegritet som är specifika för 
kryptovalutor, bör de också omfattas av de 
bestämmelser som fastställs i denna 
förordning för att hantera utmaningarna 
som gäller konsumentskydd och 
marknadsintegritet.

fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel 
ger däremot inte innehavarna en sådan 
fordran på emittenterna av tillgångarna och 
skulle kunna falla utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
2009/110/EG. Andra kryptotillgångar som 
hänvisar till en fiatvaluta ger inte en 
fordran till det nominella värdet för valutan 
de hänvisar till eller begränsar 
inlösenperioden. Det faktum att innehavare 
av sådana kryptotillgångar inte har någon 
fordran på emittenterna av sådana 
tillgångar, eller att en sådan fordran inte 
motsvarar det nominella värdet för valutan 
som kryptotillgångarna hänvisar till, skulle 
kunna undergräva förtroendet hos 
användarna av dessa kryptotillgångar. För 
att undvika regelarbitrage bör strikta 
villkor för emission av e-pengartoken 
fastställas, inbegripet kravet att dessa e-
pengartoken ska emitteras antingen av ett 
kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Av samma 
skäl bör emittenter av sådana e-
pengartoken också ge användarna av 
sådana token rätt att när som helst lösa in 
sina token till nominellt värde för den 
valuta som dessa token hänvisar till. E-
pengartoken kan kopplas till alla globala 
kontantvalutor som klassificeras som 
lagliga betalningsmedel. Eftersom e-
pengartoken också är kryptotillgångar och 
även kan medföra nya utmaningar för 
konsumentskydd och marknadsintegritet 
som är specifika för kryptovalutor, bör de 
också omfattas av de bestämmelser som 
fastställs i denna förordning för att hantera 
utmaningarna som gäller konsumentskydd 
och marknadsintegritet. Eftersom olika 
kryptotillgångar förknippas med olika 
risker och utmaningar gör stabiliseringen 
av kryptotillgångar i form av en enda 
kontantvaluta den säker att använda för 
både konsumenter och investerare.

_________________ _________________
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36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT 
L 176, 27.6.2013, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av 
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och 
om ändring av förordning (EU) nr 
648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. pl

Ändringsförslag 58
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Trots sina likheter skiljer sig 
elektroniska pengar och kryptotillgångar 
som hänvisar till en enda fiatvaluta åt i 
vissa viktiga avseenden. Innehavare av 
elektroniska pengar har, enligt definitionen 
i artikel 2.2 i direktiv 2009/110/EG, alltid 
en fordran på institutet för elektroniska 
pengar och har en avtalsenlig rätt att när 
som helst lösa in sina elektroniska pengar 
mot fiatvaluta som är lagligt 
betalningsmedel till det nominella värdet 
för den valutan. En del av de 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel 
ger däremot inte innehavarna en sådan 
fordran på emittenterna av tillgångarna och 
skulle kunna falla utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
2009/110/EG. Andra kryptotillgångar som 
hänvisar till en fiatvaluta ger inte en 
fordran till det nominella värdet för valutan 
de hänvisar till eller begränsar 
inlösenperioden. Det faktum att 
innehavare av sådana kryptotillgångar inte 
har någon fordran på emittenterna av 
sådana tillgångar, eller att en sådan fordran 
inte motsvarar det nominella värdet för 
valutan som kryptotillgångarna hänvisar 
till, skulle kunna undergräva förtroendet 
hos användarna av dessa kryptotillgångar. 

(10) Trots sina likheter är elektroniska 
pengar och kryptotillgångar som hänvisar 
till en enda fiatvaluta helt olika saker. 
Innehavare av elektroniska pengar har, 
enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 
2009/110/EG, alltid en fordran på institutet 
för elektroniska pengar och har en 
avtalsenlig rätt att när som helst lösa in 
sina elektroniska pengar mot fiatvaluta som 
är lagligt betalningsmedel till det nominella 
värdet för den valutan. En del av de 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel 
ger däremot inte innehavarna en sådan 
fordran på emittenterna av tillgångarna och 
skulle kunna falla utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
2009/110/EG. Andra kryptotillgångar som 
hänvisar till en fiatvaluta ger inte en 
fordran till det nominella värdet för valutan 
de hänvisar till. Det faktum att innehavare 
av sådana kryptotillgångar inte har någon 
fordran på emittenterna av sådana 
tillgångar, eller att en sådan fordran inte 
motsvarar det nominella värdet för valutan 
som kryptotillgångarna hänvisar till, skulle 
kunna undergräva förtroendet hos 
användarna av dessa kryptotillgångar. För 
att undvika att bestämmelserna i direktiv 
2009/110/EG kringgås bör alla definitioner 
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För att undvika att bestämmelserna i 
direktiv 2009/110/EG kringgås bör alla 
definitioner av e-pengartoken vara så breda 
som möjligt för att omfatta alla typer av 
kryptotillgångar som hänvisar till en enda 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel. 
För att undvika regelarbitrage bör strikta 
villkor för emission av e-pengartoken 
fastställas, inbegripet kravet att dessa e-
pengartoken ska emitteras antingen av ett 
kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Av samma 
skäl bör emittenter av sådana e-
pengartoken också ge användarna av 
sådana token rätt att när som helst lösa in 
sina token till nominellt värde för den 
valuta som dessa token hänvisar till. 
Eftersom e-pengartoken också är 
kryptotillgångar och även kan medföra nya 
utmaningar för konsumentskydd och 
marknadsintegritet som är specifika för 
kryptovalutor, bör de också omfattas av de 
bestämmelser som fastställs i denna 
förordning för att hantera utmaningarna 
som gäller konsumentskydd och 
marknadsintegritet.

av e-pengartoken vara så breda som 
möjligt för att omfatta alla typer av 
kryptotillgångar som hänvisar till en enda 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel. 
För att undvika regelarbitrage bör strikta 
villkor för emission av e-pengartoken 
fastställas, inbegripet kravet att dessa e-
pengartoken ska emitteras antingen av ett 
kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Av samma 
skäl bör emittenter av sådana e-
pengartoken också ge användarna av 
sådana token rätt att när som helst lösa in 
sina token till nominellt värde för den 
valuta som dessa token hänvisar till. 
Eftersom e-pengartoken också är 
kryptotillgångar och även kan medföra nya 
utmaningar för konsumentskydd och 
marknadsintegritet som är specifika för 
kryptovalutor, bör de också omfattas av de 
bestämmelser som fastställs i denna 
förordning för att hantera utmaningarna 
som gäller konsumentskydd och 
marknadsintegritet.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 
176, 27.6.2013, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 
176, 27.6.2013, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 59
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Trots sina likheter skiljer sig 
elektroniska pengar och kryptotillgångar 
som hänvisar till en enda fiatvaluta åt i 
vissa viktiga avseenden. Innehavare av 
elektroniska pengar har, enligt definitionen 
i artikel 2.2 i direktiv 2009/110/EG, alltid 
en fordran på institutet för elektroniska 
pengar och har en avtalsenlig rätt att när 
som helst lösa in sina elektroniska pengar 
mot fiatvaluta som är lagligt 
betalningsmedel till det nominella värdet 
för den valutan. En del av de 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel 
ger däremot inte innehavarna en sådan 
fordran på emittenterna av tillgångarna och 
skulle kunna falla utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
2009/110/EG. Andra kryptotillgångar som 
hänvisar till en fiatvaluta ger inte en 
fordran till det nominella värdet för valutan 
de hänvisar till eller begränsar 
inlösenperioden. Det faktum att innehavare 
av sådana kryptotillgångar inte har någon 
fordran på emittenterna av sådana 
tillgångar, eller att en sådan fordran inte 
motsvarar det nominella värdet för valutan 
som kryptotillgångarna hänvisar till, skulle 
kunna undergräva förtroendet hos 
användarna av dessa kryptotillgångar. För 
att undvika att bestämmelserna i direktiv 
2009/110/EG kringgås bör alla definitioner 
av e-pengartoken vara så breda som 
möjligt för att omfatta alla typer av 
kryptotillgångar som hänvisar till en enda 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel. 
För att undvika regelarbitrage bör strikta 
villkor för emission av e-pengartoken 
fastställas, inbegripet kravet att dessa e-
pengartoken ska emitteras antingen av ett 
kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Av samma 
skäl bör emittenter av sådana e-
pengartoken också ge användarna av 

(10) Trots sina likheter skiljer sig 
elektroniska pengar och kryptotillgångar 
som hänvisar till en enda fiatvaluta åt i 
vissa viktiga avseenden. Innehavare av 
elektroniska pengar har, enligt definitionen 
i artikel 2.2 i direktiv 2009/110/EG, alltid 
en fordran på institutet för elektroniska 
pengar och har en avtalsenlig rätt att när 
som helst lösa in sina elektroniska pengar 
mot fiatvaluta som är lagligt 
betalningsmedel till det nominella värdet 
för den valutan. En del av de 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel 
ger däremot inte innehavarna en sådan 
fordran på emittenterna av tillgångarna och 
skulle kunna falla utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
2009/110/EG. Andra kryptotillgångar som 
hänvisar till en fiatvaluta ger inte en 
fordran till det nominella värdet för valutan 
de hänvisar till eller begränsar 
inlösenperioden. Det faktum att innehavare 
av sådana kryptotillgångar inte har någon 
fordran på emittenterna av sådana 
tillgångar, eller att en sådan fordran inte 
motsvarar det nominella värdet för valutan 
som kryptotillgångarna hänvisar till, skulle 
kunna undergräva förtroendet hos 
användarna av dessa kryptotillgångar. För 
att undvika att bestämmelserna i direktiv 
2009/110/EG kringgås bör alla definitioner 
av e-pengartoken vara så breda som 
möjligt för att omfatta alla typer av 
kryptotillgångar som hänvisar till en enda 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel. 
För att undvika regelarbitrage bör strikta 
villkor för emission av e-pengartoken 
fastställas, inbegripet kravet att dessa e-
pengartoken ska emitteras antingen av ett 
kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Av samma 
skäl bör emittenter av sådana e-
pengartoken också ge användarna av 
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sådana token rätt att när som helst lösa in 
sina token till nominellt värde för den 
valuta som dessa token hänvisar till. 
Eftersom e-pengartoken också är 
kryptotillgångar och även kan medföra nya 
utmaningar för konsumentskydd och 
marknadsintegritet som är specifika för 
kryptovalutor, bör de också omfattas av de 
bestämmelser som fastställs i denna 
förordning för att hantera utmaningarna 
som gäller konsumentskydd och 
marknadsintegritet.

sådana token rätt att när som helst lösa in 
sina token till nominellt värde för den 
valuta som dessa token hänvisar till. 
Elektroniska mynt bör hänvisa till en 
global valuta som är en fiatvaluta. 
Eftersom e-pengartoken också är 
kryptotillgångar och även kan medföra nya 
utmaningar för konsumentskydd och 
marknadsintegritet som är specifika för 
kryptovalutor, bör de också omfattas av de 
bestämmelser som fastställs i denna 
förordning för att hantera utmaningarna 
som gäller konsumentskydd och 
marknadsintegritet. De olika 
kryptotillgångarna medför emellertid 
olika risker och utmaningar för de 
nationella ekonomierna, även på grund 
av okända faktorer rörande 
värdeberäkningen, och därför innebär en 
koppling av kryptotillgångarna till en viss 
fiatvaluta en säkrare användning för 
konsumenterna och investerarna.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 
176, 27.6.2013, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av 
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och 
om ändring av förordning (EU) nr 
648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. it

Ändringsförslag 60
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Trots sina likheter skiljer sig 
elektroniska pengar och kryptotillgångar 
som hänvisar till en enda fiatvaluta åt i 
vissa viktiga avseenden. Innehavare av 
elektroniska pengar har, enligt definitionen 
i artikel 2.2 i direktiv 2009/110/EG, alltid 

(10) Trots sina likheter skiljer sig 
elektroniska pengar och kryptotillgångar 
som hänvisar till en enda fiatvaluta åt i 
vissa viktiga avseenden. Innehavare av 
elektroniska pengar har, enligt definitionen 
i artikel 2.2 i direktiv 2009/110/EG, alltid 
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en fordran på institutet för elektroniska 
pengar och har en avtalsenlig rätt att när 
som helst lösa in sina elektroniska pengar 
mot fiatvaluta som är lagligt 
betalningsmedel till det nominella värdet 
för den valutan. En del av de 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel 
ger däremot inte innehavarna en sådan 
fordran på emittenterna av tillgångarna och 
skulle kunna falla utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
2009/110/EG. Andra kryptotillgångar som 
hänvisar till en fiatvaluta ger inte en 
fordran till det nominella värdet för valutan 
de hänvisar till eller begränsar 
inlösenperioden. Det faktum att innehavare 
av sådana kryptotillgångar inte har någon 
fordran på emittenterna av sådana 
tillgångar, eller att en sådan fordran inte 
motsvarar det nominella värdet för valutan 
som kryptotillgångarna hänvisar till, skulle 
kunna undergräva förtroendet hos 
användarna av dessa kryptotillgångar. För 
att undvika att bestämmelserna i direktiv 
2009/110/EG kringgås bör alla definitioner 
av e-pengartoken vara så breda som 
möjligt för att omfatta alla typer av 
kryptotillgångar som hänvisar till en enda 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel. 
För att undvika regelarbitrage bör strikta 
villkor för emission av e-pengartoken 
fastställas, inbegripet kravet att dessa e-
pengartoken ska emitteras antingen av ett 
kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Av samma 
skäl bör emittenter av sådana e-
pengartoken också ge användarna av 
sådana token rätt att när som helst lösa in 
sina token till nominellt värde för den 
valuta som dessa token hänvisar till. 
Eftersom e-pengartoken också är 
kryptotillgångar och även kan medföra nya 
utmaningar för konsumentskydd och 
marknadsintegritet som är specifika för 
kryptovalutor, bör de också omfattas av de 

en fordran på institutet för elektroniska 
pengar och har en avtalsenlig rätt att när 
som helst lösa in sina elektroniska pengar 
mot fiatvaluta som är lagligt 
betalningsmedel till det nominella värdet 
för den valutan. En del av de 
kryptotillgångar som hänvisar till en 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel 
ger däremot inte innehavarna en sådan 
fordran på emittenterna av tillgångarna och 
skulle kunna falla utanför 
tillämpningsområdet för direktiv 
2009/110/EG. Andra kryptotillgångar som 
hänvisar till en fiatvaluta ger inte en 
fordran till det nominella värdet för valutan 
de hänvisar till eller begränsar 
inlösenperioden. Det faktum att innehavare 
av sådana kryptotillgångar inte har någon 
fordran på emittenterna av sådana 
tillgångar, eller att en sådan fordran inte 
motsvarar det nominella värdet för valutan 
som kryptotillgångarna hänvisar till, skulle 
kunna undergräva förtroendet hos 
användarna av dessa kryptotillgångar. För 
att undvika att bestämmelserna i direktiv 
2009/110/EG kringgås bör alla definitioner 
av e-pengartoken vara så breda som 
möjligt för att omfatta alla typer av 
kryptotillgångar som hänvisar till en enda 
fiatvaluta som är lagligt betalningsmedel. 
För att undvika regelarbitrage bör strikta 
villkor för emission av e-pengartoken 
fastställas, inbegripet kravet att dessa e-
pengartoken ska emitteras antingen av ett 
kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201336 eller av ett institut för 
elektroniska pengar som auktoriserats 
enligt direktiv 2009/110/EG. Av samma 
skäl bör emittenter av sådana e-
pengartoken också ge användarna av 
sådana token rätt att när som helst lösa in 
sina token till nominellt värde för den 
valuta som dessa token hänvisar till. E-
pengartoken kan hänvisas till alla globala 
fiatvalutor som är lagliga 
betalningsmedel. Eftersom e-pengartoken 
också är kryptotillgångar och även kan 
medföra nya utmaningar för 
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bestämmelser som fastställs i denna 
förordning för att hantera utmaningarna 
som gäller konsumentskydd och 
marknadsintegritet.

konsumentskydd och marknadsintegritet 
som är specifika för kryptovalutor, bör de 
också omfattas av de bestämmelser som 
fastställs i denna förordning för att hantera 
utmaningarna som gäller konsumentskydd 
och marknadsintegritet. Eftersom olika 
kryptotillgångar medför olika risker och 
utmaningar gör stabiliseringen av 
kryptotillgångar i form av en fiatvaluta att 
de kan användas på ett säkrare sätt av 
både konsumenter och investerare.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 
176, 27.6.2013, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av 
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och 
om ändring av förordning (EU) nr 
648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 61
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I syfte att införa en framtidssäker 
förordning, och för att undvika att 
bestämmelserna kringgås, bör 
definitionen av tillgångsanknuten token 
inbegripa en hänvisning till andra värden 
eller rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 62
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med tanke på de olika risker och 
möjligheter som kryptotillgångar medför är 
det nödvändigt att fastställa bestämmelser 
för emittenter av kryptotillgångar, dvs. alla 
juridiska personer som erbjuder 
allmänheten någon form av 
kryptotillgångar eller ansöker om 
upptagande av sådana kryptotillgångar 
till en handelsplattform för 
kryptotillgångar.

(11) Med tanke på de olika risker och 
möjligheter som kryptotillgångar medför är 
det nödvändigt att fastställa bestämmelser 
för emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 63
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med tanke på de olika risker och 
möjligheter som kryptotillgångar medför är 
det nödvändigt att fastställa bestämmelser 
för emittenter av kryptotillgångar, dvs. alla 
juridiska personer som erbjuder 
allmänheten någon form av 
kryptotillgångar eller ansöker om 
upptagande av sådana kryptotillgångar till 
en handelsplattform för kryptotillgångar.

(11) Med tanke på de olika risker och 
möjligheter som kryptotillgångar medför är 
det nödvändigt att fastställa bestämmelser 
för emittenter av kryptotillgångar, dvs. alla 
juridiska personer som erbjuder 
allmänheten någon form av 
kryptotillgångar eller ansöker om 
upptagande av sådana kryptotillgångar till 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
En emittent av kryptotillgångar kan vara 
en juridisk eller fysisk person som 
emitterar någon form av kryptotillgångar. 
En erbjudare av kryptotillgångar ska vara 
en juridisk person som erbjuder 
allmänheten någon form av 
kryptotillgångar eller som ansöker om 
upptagande av sådana kryptotillgångar 
till en handelsplattform för 
kryptotillgångar. Ibland kan det hända att 
emission och utbyte av kryptotillgångar är 
decentraliserat och detta ska speglas och 
beaktas av förordningarna. Det ska inte 
vara ett krav på sådana decentraliserade 
emittenter att de ska organisera sig i en 
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enda juridisk person och de ska inte 
regleras innan erbjudandet av 
kryptotillgångarna till allmänheten 
centraliseras.

Or. en

Ändringsförslag 64
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Reglering som är begränsad till 
emittenter av kryptotillgångar löser inte 
alla problem. Regler för innehavare av 
kryptotillgångar är nödvändiga, särskilt 
för att undvika marknadsmanipulation.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är nödvändigt att fastställa 
särskilda bestämmelser för enheter som 
tillhandahåller tjänster med anknytning till 
kryptotillgångar. Den första kategorin av 
sådana tjänster består av att säkerställa 
driften av en handelsplattform för 
kryptotillgångar, att utbyta kryptotillgångar 
mot fiatvalutor som är lagliga 
betalningsmedel eller andra kryptovalutor 
genom handel för egen räkning, och att för 
tredje parts räkning säkerställa förvaring 
och förvaltning av kryptotillgångar eller 
säkerställa sätten på vilka man får tillgång 
till sådana kryptotillgångar. Den andra 

(12) Det är nödvändigt att fastställa 
särskilda bestämmelser för enheter som 
tillhandahåller tjänster med anknytning till 
kryptotillgångar. Den första kategorin av 
sådana tjänster består av att säkerställa 
driften av en handelsplattform för 
kryptotillgångar, att utbyta kryptotillgångar 
mot officiella fiatvalutor som är lagliga 
betalningsmedel eller andra kryptovalutor 
genom handel för egen räkning, och att för 
tredje parts räkning säkerställa förvaring 
och förvaltning av kryptotillgångar eller 
säkerställa sätten på vilka man får tillgång 
till sådana kryptotillgångar. Den andra 
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kategorin av sådana tjänster består av 
placering av kryptotillgångar, mottagande 
eller vidarebefordran av order avseende 
kryptotillgångar, utförande av order 
avseende kryptotillgångar för tredje parts 
räkning och tillhandahållande av 
rådgivning om kryptotillgångar. Personer 
som yrkesmässigt tillhandahåller sådana 
kryptotillgångstjänster bör betraktas som 
leverantörer av kryptotillgångstjänster.

kategorin av sådana tjänster består av 
placering av kryptotillgångar, mottagande 
eller vidarebefordran av order avseende 
kryptotillgångar, utförande av order 
avseende kryptotillgångar för tredje parts 
räkning och tillhandahållande av 
rådgivning om kryptotillgångar. Personer 
som yrkesmässigt tillhandahåller sådana 
kryptotillgångstjänster bör betraktas som 
leverantörer av kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 66
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Alla emittenter av kryptotillgångar 
bör vara juridiska personer för att 
säkerställa att alla erbjudanden av 
kryptotillgångar till allmänheten i unionen, 
med undantag för tillgångsanknutna token 
eller e-pengartoken, eller alla upptaganden 
av sådana kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar 
omfattas av lämplig övervakning och 
tillsyn från behöriga myndigheter.

(13) Alla emittenter av kryptotillgångar 
bör vara juridiska personer, vilkas 
bolagsstruktur inte bör införliva enheter 
som är etablerade i antingen icke 
samarbetsvilliga länder och territorier, av 
skatteskäl, eller högrisktredjeländer, för 
att säkerställa att alla erbjudanden av 
kryptotillgångar till allmänheten i unionen, 
med undantag för tillgångsanknutna token 
eller e-pengartoken, eller alla upptaganden 
av sådana kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar 
omfattas av lämplig övervakning och 
tillsyn från behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 67
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Alla emittenter av kryptotillgångar 
bör vara juridiska personer för att 
säkerställa att alla erbjudanden av 
kryptotillgångar till allmänheten i unionen, 
med undantag för tillgångsanknutna token 
eller e-pengartoken, eller alla upptaganden 
av sådana kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar 
omfattas av lämplig övervakning och 
tillsyn från behöriga myndigheter.

(13) Alla emittenter av kryptotillgångar 
bör vara juridiska personer för att 
säkerställa att alla erbjudanden av 
kryptotillgångar till allmänheten i unionen, 
med undantag för tillgångsanknutna token 
eller e-pengartoken, eller alla upptaganden 
av sådana kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar 
omfattas av lämplig övervakning och 
tillsyn från behöriga myndigheter. 
Kommissionen behöver ta itu med 
kryptotillgångsmining och bör övervaka 
kryptotillgångsmining i EU samtidigt som 
man inleder informationskampanjer för 
medborgarna med avseende på de som 
deltar i mining som utnyttjar användares 
datorresurser utan deras samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 68
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Alla emittenter av kryptotillgångar 
bör vara juridiska personer för att 
säkerställa att alla erbjudanden av 
kryptotillgångar till allmänheten i unionen, 
med undantag för tillgångsanknutna token 
eller e-pengartoken, eller alla upptaganden 
av sådana kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar 
omfattas av lämplig övervakning och 
tillsyn från behöriga myndigheter.

(13) Alla emittenter av kryptotillgångar 
bör vara juridiska personer för att 
säkerställa att alla erbjudanden av 
kryptotillgångar till allmänheten i unionen, 
med undantag för tillgångsanknutna token 
eller e-pengartoken, eller alla upptaganden 
av sådana kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar 
omfattas av lämplig övervakning och 
tillsyn från behöriga myndigheter. För att 
främja, och inte hindra, decentraliserad 
emission av kryptotillgångar får, och ska, 
inte detta krav gälla för decentraliserade 
emittenter av kryptotillgångar fram till 
dess, och såvida inte, emissionen av 
sådana kryptotillgångar centraliseras.
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Or. en

Ändringsförslag 69
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Europeiska unionen och 
medlemsstaterna bör investera mer i att 
tillhandahålla finanspolitisk utbildning 
och information till EU:s medborgare om 
kryptotillgångar och kryptovalutor. 
Särskilda kommunikationskampanjer som 
understryker riskerna med kryptovalutor 
bör även inledas. Förvaltare eller säljare 
av kryptotillgångar har ansvar för att på 
ett adekvat sätt informera sina kunder och 
EU:s medborgare om riskerna med 
kryptovalutor och kryptotillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 70
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Vissa typer av kryptotillgångar 
emitteras inte av juridiska personer utan 
förvaltas av decentraliserade självständiga 
organisationer. Förutsatt att sådana 
kryptotillgångar är förenliga med kraven i 
denna förordning, och inte utgör en risk 
för den finansiella stabiliteten, 
marknadsintegriteten eller 
investerarskyddet, får behöriga 
myndigheter tillåta handel med sådana 
kryptotillgångar på en europeisk 
handelsplattform för kryptotillgångar.
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Ändringsförslag 71
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Stéphanie Yon-Courtin, 
Gilles Boyer, Engin Eroglu

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör potentiella köpare 
av kryptotillgångar informeras om 
egenskaperna, funktionerna och riskerna 
hos de kryptotillgångar som de avser att 
köpa. Vid ett offentligt erbjudande om 
kryptotillgångar i unionen eller vid 
ansökan om upptagande av 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar bör 
emittenter av kryptotillgångar utarbeta, 
anmäla till sin behöriga myndighet och 
offentliggöra ett informationsdokument 
(nedan kallat vitbok om kryptotillgångar) 
med obligatorisk information. En sådan 
vitbok om kryptotillgångar bör innehålla 
allmän information om emittenten, om det 
projekt som ska genomföras med det 
kapital som anskaffas, om erbjudandet till 
allmänheten av kryptotillgångar eller om 
upptagandet till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, om 
de rättigheter och skyldigheter som är 
knutna till kryptotillgångarna, om den 
underliggande teknik som används för 
sådana tillgångar och om de relaterade 
riskerna. För att säkerställa rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
innehavare av kryptotillgångar ska 
informationen i vitboken om 
kryptotillgångar, och i tillämpliga fall allt 
marknadsföringsmaterial som rör 
erbjudandet till allmänheten, vara 
rättvisande, tydligt och inte vilseledande.

(14) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör potentiella köpare 
av kryptotillgångar informeras om 
egenskaperna, funktionerna och riskerna 
hos de kryptotillgångar som de avser att 
köpa. Vid ett offentligt erbjudande om 
kryptotillgångar i unionen eller vid 
ansökan om upptagande av 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar bör 
emittenter av kryptotillgångar utarbeta, 
anmäla till sin behöriga myndighet och 
offentliggöra ett informationsdokument 
(nedan kallat vitbok om kryptotillgångar) 
med obligatorisk information. En sådan 
vitbok om kryptotillgångar bör innehålla 
allmän information om emittenten och 
erbjudaren, om dessa inte är densamme, 
om det projekt som ska genomföras med 
det kapital som anskaffas, om erbjudandet 
till allmänheten av kryptotillgångar eller 
om upptagandet till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, om 
de rättigheter och skyldigheter som är 
knutna till kryptotillgångarna, om den 
underliggande teknik som används för 
sådana tillgångar och om de relaterade 
riskerna. För att säkerställa rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
innehavare av kryptotillgångar ska 
informationen i vitboken om 
kryptotillgångar, och i tillämpliga fall allt 
marknadsföringsmaterial som rör 
erbjudandet till allmänheten, vara 
rättvisande, tydligt och inte vilseledande.
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Ändringsförslag 72
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör potentiella köpare 
av kryptotillgångar informeras om 
egenskaperna, funktionerna och riskerna 
hos de kryptotillgångar som de avser att 
köpa. Vid ett offentligt erbjudande om 
kryptotillgångar i unionen eller vid 
ansökan om upptagande av 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar bör 
emittenter av kryptotillgångar utarbeta, 
anmäla till sin behöriga myndighet och 
offentliggöra ett informationsdokument 
(nedan kallat vitbok om kryptotillgångar) 
med obligatorisk information. En sådan 
vitbok om kryptotillgångar bör innehålla 
allmän information om emittenten, om det 
projekt som ska genomföras med det 
kapital som anskaffas, om erbjudandet till 
allmänheten av kryptotillgångar eller om 
upptagandet till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, om 
de rättigheter och skyldigheter som är 
knutna till kryptotillgångarna, om den 
underliggande teknik som används för 
sådana tillgångar och om de relaterade 
riskerna. För att säkerställa rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
innehavare av kryptotillgångar ska 
informationen i vitboken om 
kryptotillgångar, och i tillämpliga fall allt 
marknadsföringsmaterial som rör 
erbjudandet till allmänheten, vara 
rättvisande, tydligt och inte vilseledande.

(14) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör potentiella köpare 
av kryptotillgångar informeras om 
egenskaperna, funktionerna och riskerna 
hos de kryptotillgångar som de avser att 
köpa. Vid ett offentligt erbjudande om 
kryptotillgångar i unionen eller vid 
ansökan om upptagande av 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar bör 
emittenter av kryptotillgångar utarbeta, 
anmäla till sin behöriga myndighet och 
offentliggöra ett informationsdokument 
(nedan kallat vitbok om kryptotillgångar) 
med obligatorisk information. En sådan 
vitbok om kryptotillgångar bör innehålla 
allmän information om emittenten, om det 
projekt som ska genomföras med det 
kapital som anskaffas, om erbjudandet till 
allmänheten av kryptotillgångar eller om 
upptagandet till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, om 
de rättigheter och skyldigheter som är 
knutna till kryptotillgångarna, om den 
underliggande teknik som används för 
sådana tillgångar och om de relaterade 
riskerna. För att säkerställa rättvis och 
icke-diskriminerande behandling av 
innehavare av kryptotillgångar ska 
informationen i vitboken om 
kryptotillgångar, och i tillämpliga fall allt 
marknadsföringsmaterial som rör 
erbjudandet till allmänheten, vara 
rättvisande, tydligt och inte vilseledande. 
Denna vitbok bör vara godkänd av 
behörig myndighet.
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Ändringsförslag 73
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa ett 
proportionerligt tillvägagångssätt bör 
kraven på att utarbeta och offentliggöra 
en vitbok om kryptotillgångar inte 
tillämpas på erbjudanden av 
kryptotillgångar, andra än 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, som erbjuds kostnadsfritt, 
eller erbjudanden av kryptotillgångar som 
uteslutande erbjuds kvalificerade 
investerare enligt definitionen i artikel 2 e 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/112937 och som 
uteslutande kan innehas av sådana 
kvalificerade investerare, eller som 
erbjuds till ett litet antal personer per 
medlemsstat eller som är unika och inte 
utbytbara med andra kryptotillgångar.

utgår

_________________
37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 
2017 om prospekt som ska offentliggöras 
när värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller tas upp till handel på en reglerad 
marknad, och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

Or. en

Ändringsförslag 74
Gunnar Beck

Förslag till förordning
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Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa ett 
proportionerligt tillvägagångssätt bör 
kraven på att utarbeta och offentliggöra en 
vitbok om kryptotillgångar inte tillämpas 
på erbjudanden av kryptotillgångar, andra 
än tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, som erbjuds kostnadsfritt, 
eller erbjudanden av kryptotillgångar som 
uteslutande erbjuds kvalificerade 
investerare enligt definitionen i artikel 2 e i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/112937 och som uteslutande kan 
innehas av sådana kvalificerade 
investerare, eller som erbjuds till ett litet 
antal personer per medlemsstat eller som är 
unika och inte utbytbara med andra 
kryptotillgångar.

(15) För att säkerställa ett 
proportionerligt tillvägagångssätt bör 
kraven på att utarbeta och offentliggöra en 
vitbok om kryptotillgångar inte tillämpas 
på erbjudanden av kryptotillgångar, andra 
än tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, som är decentraliserade eller 
erbjuds kostnadsfritt, eller erbjudanden av 
kryptotillgångar som uteslutande erbjuds 
kvalificerade investerare enligt definitionen 
i artikel 2 e i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/112937 och 
som uteslutande kan innehas av sådana 
kvalificerade investerare, eller som erbjuds 
till ett litet antal personer per medlemsstat 
eller som är unika och inte utbytbara med 
andra kryptotillgångar. Liknande 
undantag ska gälla för tillgångsanknutna 
token och e-pengartoken.

_________________ _________________
37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 
2017 om prospekt som ska offentliggöras 
när värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller tas upp till handel på en reglerad 
marknad, och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 
2017 om prospekt som ska offentliggöras 
när värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller tas upp till handel på en reglerad 
marknad, och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, 
s. 12).

Or. en

Ändringsförslag 75
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa ett 
proportionerligt tillvägagångssätt bör 
kraven på att utarbeta och offentliggöra en 

(15) För att säkerställa ett 
proportionerligt tillvägagångssätt bör 
kraven på att utarbeta och offentliggöra en 
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vitbok om kryptotillgångar inte tillämpas 
på erbjudanden av kryptotillgångar, andra 
än tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, som erbjuds kostnadsfritt, 
eller erbjudanden av kryptotillgångar som 
uteslutande erbjuds kvalificerade 
investerare enligt definitionen i artikel 2 e i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/112937 och som uteslutande kan 
innehas av sådana kvalificerade 
investerare, eller som erbjuds till ett litet 
antal personer per medlemsstat eller som är 
unika och inte utbytbara med andra 
kryptotillgångar.

vitbok om kryptotillgångar inte tillämpas 
på erbjudanden av kryptotillgångar, andra 
än tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, som erbjuds kostnadsfritt, 
eller erbjudanden av kryptotillgångar som 
uteslutande erbjuds kvalificerade 
investerare enligt definitionen i artikel 2 e i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/112937 och som uteslutande kan 
innehas av sådana kvalificerade 
investerare, eller som erbjuds till ett litet 
antal personer per medlemsstat eller som är 
unika och inte utbytbara med andra 
kryptotillgångar. Denna förordning ska 
dessutom inte gälla för kryptotillgångar 
som har ett väldigt smalt och precist 
användningsområde, som är utformade 
för användning i endast en specifik butik 
eller ett begränsat nätverk av butiker, och 
som inte kan överföras mellan 
innehavare. Sådana kryptotillgångar för 
specifika ändamål inbegriper bl.a. token 
för kollektivtrafik och token för 
rabattkuponger eller lojalitetssystem.

_________________ _________________
37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 
2017 om prospekt som ska offentliggöras 
när värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller tas upp till handel på en reglerad 
marknad, och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 
12).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 
2017 om prospekt som ska offentliggöras 
när värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller tas upp till handel på en reglerad 
marknad, och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, 
s. 12).

Or. en

Motivering

Undantag behövs för att förhindra betungande tillämpning av regler i förordningen om 
marknader för kryptotillgångar på tokens utformade för ett specifikt ändamål som inte har 
något syfte utöver det specifika användningsområdet och därmed inte har några större 
konsekvenser för finansiell stabilitet.

Ändringsförslag 76
Chris MacManus
för The Left-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Små och medelstora företag och 
nystartade företag bör inte utsättas för 
alltför stora administrativa bördor. 
Erbjudanden av kryptotillgångar till 
allmänheten inom unionen, vars värde 
inte överskrider en viss sammanlagd 
tröskel under en period på 12 månader, 
bör därför undantas från skyldigheten att 
utarbeta en vitbok om kryptotillgångar. 
EU:s övergripande lagstiftning som 
säkerställer konsumentskyddet, såsom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU38, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/29/EG39 eller rådets 
direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal40, 
inklusive eventuella 
informationsskyldigheter i sådana avtal, 
fortsätter dock att vara tillämplig på dessa 
erbjudanden av kryptotillgångar till 
allmänheten när de sker mellan företag och 
konsumenter.

(16) Små och medelstora företag och 
nystartade företag bör inte utsättas för 
alltför stora administrativa bördor. EU:s 
övergripande lagstiftning som säkerställer 
konsumentskyddet, såsom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU38, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/29/EG39 eller rådets 
direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal40, 
inklusive eventuella 
informationsskyldigheter i sådana avtal, 
fortsätter dock att vara tillämplig på dessa 
erbjudanden av kryptotillgångar till 
allmänheten när de sker mellan företag och 
konsumenter.

_________________ _________________
38 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

38 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktiv om 

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktiv om 
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otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 
11.6.2005, s. 22).

otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 
11.6.2005, s. 22).

40 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

40 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Ändringsförslag 77
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Små och medelstora företag och 
nystartade företag bör inte utsättas för 
alltför stora administrativa bördor. 
Erbjudanden av kryptotillgångar till 
allmänheten inom unionen, vars värde 
inte överskrider en viss sammanlagd 
tröskel under en period på 12 månader, 
bör därför undantas från skyldigheten att 
utarbeta en vitbok om kryptotillgångar. 
EU:s övergripande lagstiftning som 
säkerställer konsumentskyddet, såsom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU38, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/29/EG39 eller rådets 
direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal40, 
inklusive eventuella 
informationsskyldigheter i sådana avtal, 
fortsätter dock att vara tillämplig på dessa 
erbjudanden av kryptotillgångar till 
allmänheten när de sker mellan företag och 
konsumenter.

(16) Små och medelstora företag och 
nystartade företag bör inte utsättas för 
alltför stora administrativa bördor. EU:s 
övergripande lagstiftning som säkerställer 
konsumentskyddet, såsom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU38, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/29/EG39 eller rådets 
direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal40, 
inklusive eventuella 
informationsskyldigheter i sådana avtal, 
fortsätter dock att vara tillämplig på dessa 
erbjudanden av kryptotillgångar till 
allmänheten när de sker mellan företag och 
konsumenter.

_________________ _________________
38 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 

38 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktiv om 
otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 
11.6.2005, s. 22).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktiv om 
otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 
11.6.2005, s. 22).

40 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

40 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Ändringsförslag 78
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Små och medelstora företag och 
nystartade företag bör inte utsättas för 
alltför stora administrativa bördor. 
Erbjudanden av kryptotillgångar till 
allmänheten inom unionen, vars värde inte 
överskrider en viss sammanlagd tröskel 
under en period på 12 månader, bör därför 
undantas från skyldigheten att utarbeta en 
vitbok om kryptotillgångar. EU:s 
övergripande lagstiftning som säkerställer 
konsumentskyddet, såsom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU38, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/29/EG39 eller rådets 
direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal, 
inklusive eventuella 

(16) Små och medelstora företag och 
nystartade företag bör inte utsättas för 
alltför stora och oproportionella 
administrativa bördor. Erbjudanden av 
kryptotillgångar till allmänheten inom 
unionen, vars värde inte överskrider en viss 
sammanlagd tröskel under en period på 
12 månader, bör därför undantas från 
skyldigheten att utarbeta en vitbok om 
kryptotillgångar. EU:s övergripande 
lagstiftning som säkerställer 
konsumentskyddet, såsom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU38, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/29/EG39 eller rådets 
direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal, 
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informationsskyldigheter i sådana avtal40, 
fortsätter dock att vara tillämplig på dessa 
erbjudanden av kryptotillgångar till 
allmänheten när de sker mellan företag och 
konsumenter.

inklusive eventuella 
informationsskyldigheter i sådana avtal40, 
fortsätter dock att vara tillämplig på dessa 
erbjudanden av kryptotillgångar till 
allmänheten när de sker mellan företag och 
konsumenter.

_________________ _________________
38 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

38 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktiv om 
otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 
11.6.2005, s. 22).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktiv om 
otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 
11.6.2005, s. 22).

40 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

40 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
(EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

Or. pl

Ändringsförslag 79
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Eftersom ett erbjudande om 
kryptotillgångar inte nödvändigtvis 
kommer att ha emissionsgaranti eller vara 
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garanterat finns en risk för att de 
införskaffade medlen i slutändan är 
betydligt lägre än den totala ersättning 
man siktade på först, och att intäkterna 
inte kommer att räcka för att finansiera 
det projekt som emittenten planerat. 
Under dessa förhållanden bör investerare 
som tecknar sig för erbjudandet skyddas. 
Det bör därför krävas att emittenter av 
kryptotillgångar i sin vitbok specificerar 
ett minimiteckningsmål (”soft cap”) och 
att snabbt återföra medel till investerare 
om deras erbjudande inte når ett sådant 
mål. Denna förordning bör fastställa det 
lägsta belopp som är tillåtligt för en sådan 
soft cap

Or. en

Motivering

För ett stärkt investerarskydd bör vitboken ange ett minimibelopp som krävs för att 
genomföra erbjudandet om kryptotillgångar till allmänheten. Detta skulle låta investerarna få 
tillbaka sina medel i händelse av att teckningarna inte når detta minimiteckningsmål efter 
utgången av teckningsperioden. Erbjudandet till allmänheten bör därför upphöra och alla 
insamlade medel ska återgå till investerarna.

Ändringsförslag 80
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att möjliggöra tillsyn bör 
emittenter av kryptotillgångar, före ett 
erbjudande om kryptotillgångar görs till 
allmänheten i unionen eller före dessa 
kryptotillgångar tas upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, 
anmäla sin vitbok om kryptotillgångar och, 
i tillämpliga fall, sitt 
marknadsföringsmaterial till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där de har 
sitt säte eller en filial. Emittenter som är 
etablerade i ett tredjeland bör anmäla sin 

(18) För att möjliggöra tillsyn bör 
emittenter av kryptotillgångar, före ett 
erbjudande om kryptotillgångar görs till 
allmänheten i unionen eller före dessa 
kryptotillgångar tas upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, 
anmäla sin vitbok om kryptotillgångar och, 
i tillämpliga fall, sitt 
marknadsföringsmaterial till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där de har 
sitt säte. Emittenter som är etablerade i ett 
tredjeland bör anmäla sin vitbok om 
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vitbok om kryptotillgångar och, i 
tillämpliga fall, sitt 
marknadsföringsmaterial till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
kryptotillgångarna är avsedda att erbjudas 
eller där upptagande till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar först 
söks.

kryptotillgångar och, i tillämpliga fall, sitt 
marknadsföringsmaterial till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
kryptotillgångarna är avsedda att erbjudas 
eller där upptagande till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar först 
söks.

Or. en

Ändringsförslag 81
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att möjliggöra tillsyn bör 
emittenter av kryptotillgångar, före ett 
erbjudande om kryptotillgångar görs till 
allmänheten i unionen eller före dessa 
kryptotillgångar tas upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, 
anmäla sin vitbok om kryptotillgångar och, 
i tillämpliga fall, sitt 
marknadsföringsmaterial till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där de har 
sitt säte eller en filial. Emittenter som är 
etablerade i ett tredjeland bör anmäla sin 
vitbok om kryptotillgångar och, i 
tillämpliga fall, sitt 
marknadsföringsmaterial till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
kryptotillgångarna är avsedda att erbjudas 
eller där upptagande till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar först 
söks.

(18) För att möjliggöra tillsyn bör 
emittenter av kryptotillgångar, före ett 
erbjudande om kryptotillgångar görs till 
allmänheten i unionen eller före dessa 
kryptotillgångar tas upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, 
anmäla sin vitbok om kryptotillgångar och, 
i tillämpliga fall, sitt 
marknadsföringsmaterial till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där de har 
sitt säte eller en filial. Emittenter som är 
etablerade i ett tredjeland bör anmäla sin 
vitbok om kryptotillgångar och, i 
tillämpliga fall, sitt 
marknadsföringsmaterial till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
kryptotillgångarna är avsedda att erbjudas 
eller där upptagande till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar först 
söks. I båda fall är ett eventuellt 
erbjudande till allmänheten eller 
upptagande till handel eller en 
handelsplattform beroende av tillstånd 
från den behöriga myndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 82
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Onödiga administrativa bördor bör 
undvikas. De behöriga myndigheterna bör 
därför inte vara skyldiga att godkänna en 
vitbok om kryptotillgångar innan den har 
offentliggjorts. De behöriga 
myndigheterna bör dock efter 
offentliggörandet ha befogenhet att begära 
att ytterligare information inkluderas i 
vitboken om kryptotillgångar och, i 
tillämpliga fall, i 
marknadsföringsmaterialet.

(19) Även om onödiga administrativa 
bördor bör undvikas bör en vitbok om 
kryptotillgångar godkännas av den 
behöriga myndigheten innan den 
offentliggörs. Vidare bör de behöriga 
myndigheterna efter offentliggörandet ha 
befogenhet att begära att ytterligare 
information inkluderas i vitboken om 
kryptotillgångar och, i tillämpliga fall, i 
marknadsföringsmaterialet.

Or. en

Ändringsförslag 83
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Onödiga administrativa bördor bör 
undvikas. De behöriga myndigheterna bör 
därför inte vara skyldiga att godkänna en 
vitbok om kryptotillgångar innan den har 
offentliggjorts. De behöriga 
myndigheterna bör dock efter 
offentliggörandet ha befogenhet att begära 
att ytterligare information inkluderas i 
vitboken om kryptotillgångar och, i 
tillämpliga fall, i 
marknadsföringsmaterialet.

(19) Onödiga administrativa bördor bör 
undvikas. De behöriga myndigheterna bör 
efter offentliggörandet ha befogenhet att 
begära att ytterligare information 
inkluderas i vitboken om kryptotillgångar 
och, i tillämpliga fall, i 
marknadsföringsmaterialet.

Or. en
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Ändringsförslag 84
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Behöriga myndigheter bör kunna 
tillfälligt avbryta eller förbjuda ett 
offentligt erbjudande om kryptotillgångar 
eller ett upptagande av sådana 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar om 
ett sådant erbjudande till allmänheten eller 
ett sådant upptagande till handel inte 
uppfyller de tillämpliga kraven. De 
behöriga myndigheterna bör också ha 
befogenhet att offentliggöra en varning om 
att en emittent inte har uppfyllt dessa krav, 
antingen på sin webbplats eller genom ett 
pressmeddelande.

(20) Behöriga myndigheter bör kunna 
tillfälligt avbryta eller förbjuda ett 
offentligt erbjudande om kryptotillgångar 
eller ett upptagande av sådana 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar om 
ett sådant erbjudande till allmänheten eller 
ett sådant upptagande till handel inte 
uppfyller de tillämpliga kraven. De 
behöriga myndigheterna bör också ha 
befogenhet att offentliggöra en varning om 
att en emittent inte har uppfyllt dessa krav, 
antingen på sin webbplats och/eller genom 
ett pressmeddelande.

Or. en

Ändringsförslag 85
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Vitböcker om kryptotillgångar och, 
i tillämpliga fall, marknadsföringsmaterial 
som vederbörligen har anmälts till en 
behörig myndighet bör offentliggöras, 
varefter emittenter av kryptotillgångar bör 
tillåtas att erbjuda sina kryptotillgångar i 
hela unionen och ansöka om upptagande av 
sådana kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar.

(21) Vitböcker om kryptotillgångar och, 
i tillämpliga fall, marknadsföringsmaterial 
som vederbörligen har anmälts till en 
behörig myndighet och godkänts av en 
behörig myndighet bör offentliggöras, 
varefter emittenter av kryptotillgångar bör 
tillåtas att erbjuda sina kryptotillgångar i 
hela unionen och ansöka om upptagande av 
sådana kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar.
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Or. en

Ändringsförslag 86
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Vitböcker om kryptotillgångar och, 
i tillämpliga fall, marknadsföringsmaterial 
som vederbörligen har anmälts till en 
behörig myndighet bör offentliggöras, 
varefter emittenter av kryptotillgångar bör 
tillåtas att erbjuda sina kryptotillgångar i 
hela unionen och ansöka om upptagande av 
sådana kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar.

(21) Vitböcker om kryptotillgångar och, 
i tillämpliga fall, marknadsföringsmaterial 
som vederbörligen har anmälts till och 
godkänts av en behörig myndighet bör 
offentliggöras, varefter emittenter av 
kryptotillgångar bör tillåtas att erbjuda sina 
kryptotillgångar i hela unionen och ansöka 
om upptagande av sådana kryptotillgångar 
till handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 87
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att ytterligare säkerställa 
konsumentskyddet bör konsumenter som 
köper kryptotillgångar direkt från 
emittenten eller från en leverantör av 
kryptotillgångstjänster som placerar 
kryptotillgångarna för emittentens räkning 
ges ångerrätt under en begränsad tidsperiod 
efter förvärvet, med undantag för om de 
köper tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken. För att säkerställa ett 
smidigt genomförande av ett erbjudande 
om kryptotillgångar till allmänheten för 
vilka emittenten har fastställt en tidsfrist, 
bör denna ångerrätt inte utövas av 

(22) För att ytterligare säkerställa 
konsumentskyddet bör konsumenter som 
köper kryptotillgångar direkt från 
emittenten eller från en leverantör av 
kryptotillgångstjänster som placerar 
kryptotillgångarna för emittentens räkning 
ges ångerrätt under en begränsad tidsperiod 
efter förvärvet, med undantag för om de 
köper tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken. Ångerrätten kan utövas igen 
i händelse av förändringar i vitboken i 
syfte att skydda konsumenten och detta 
fram till utgången av teckningsperioden. 
Dessutom bör ångerrätten inte gälla om 
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konsumenten efter utgången av 
teckningsperioden. Dessutom bör 
ångerrätten inte gälla om 
kryptotillgångarna, med undantag för 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, tas upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, 
eftersom priset på sådana kryptotillgångar i 
ett sådant fall skulle bero på 
fluktuationerna på marknaderna för 
kryptotillgångar.

kryptotillgångarna, med undantag för 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, tas upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, 
eftersom priset på sådana kryptotillgångar i 
ett sådant fall skulle bero på 
fluktuationerna på marknaderna för 
kryptotillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 88
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Tillgångsanknutna token syftar till 
att stabilisera sitt värde genom att hänvisa 
till flera fiatvalutor, till en eller flera 
råvaror, till en eller flera andra 
kryptotillgångar eller till en korg av 
sådana tillgångar. De skulle därför i stor 
utsträckning kunna användas för att 
överföra värde eller som betalningsmedel 
och därmed medföra ökade risker i fråga 
om konsumentskydd och 
marknadsintegritet jämfört med andra 
kryptotillgångar. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör därför 
omfattas av strängare krav än emittenter av 
andra kryptovalutor.

(25) Tillgångsanknutna token syftar till 
att stabilisera sitt värde genom att hänvisa 
till flera fiatvalutor, till en eller flera 
råvaror, eller till en korg av sådana 
tillgångar. De skulle därför i stor 
utsträckning kunna användas för att 
överföra värde eller som betalningsmedel 
och därmed medföra ökade risker i fråga 
om konsumentskydd och 
marknadsintegritet jämfört med andra 
kryptotillgångar. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör därför 
omfattas av strängare krav än emittenter av 
andra kryptovalutor.

Or. en

Ändringsförslag 89
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa en lämplig tillsyn 
och övervakning av erbjudanden av 
tillgångsanknutna token till allmänheten 
bör emittenter av tillgångsanknutna token 
ha säte i unionen.

(27) För att säkerställa en lämplig tillsyn 
och övervakning av erbjudanden av 
tillgångsanknutna token till allmänheten 
bör emittenter av tillgångsanknutna token 
ha säte i unionen och dess bolagsstruktur 
bör inte införliva enheter som är 
etablerade i antingen icke 
samarbetsvilliga länder och territorier, av 
skatteskäl, eller högrisktredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 90
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Erbjudanden av tillgångsanknutna 
token till allmänheten i unionen eller 
ansökan om upptagande av sådana 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar bör 
endast vara möjligt om den behöriga 
myndigheten har auktoriserat emittenten av 
sådana kryptotillgångar och godkänt 
vitboken om kryptotillgångar för dessa 
kryptotillgångar. Auktorisationskravet bör 
dock inte gälla när tillgångsanknutna 
token endast erbjuds till kvalificerade 
investerare eller när värdet på 
erbjudandet av tillgångsanknutna token 
till allmänheten ligger under ett visst 
tröskelvärde. Kreditinstitut som 
auktoriserats enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/36/EU41 bör inte 
behöva en ny auktorisering enligt denna 
förordning för att emittera 
tillgångsanknutna token. I dessa fall bör 
emittenten av sådana tillgångsanknutna 
token fortfarande vara skyldig att utarbeta 
en vitbok om kryptotillgångar för att 

(28) Erbjudanden av tillgångsanknutna 
token till allmänheten i unionen eller 
ansökan om upptagande av sådana 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar bör 
endast vara möjligt om den behöriga 
myndigheten har auktoriserat emittenten av 
sådana kryptotillgångar och godkänt 
vitboken om kryptotillgångar för dessa 
kryptotillgångar.
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informera köparna om egenskaperna hos 
och riskerna med sådana 
tillgångsanknutna token och anmäla 
vitboken till den relevanta behöriga 
myndigheten före offentliggörandet.
_________________
41 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).

Or. en

Ändringsförslag 91
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Erbjudanden av tillgångsanknutna 
token till allmänheten i unionen eller 
ansökan om upptagande av sådana 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar bör 
endast vara möjligt om den behöriga 
myndigheten har auktoriserat emittenten av 
sådana kryptotillgångar och godkänt 
vitboken om kryptotillgångar för dessa 
kryptotillgångar. Auktorisationskravet bör 
dock inte gälla när tillgångsanknutna token 
endast erbjuds till kvalificerade investerare 
eller när värdet på erbjudandet av 
tillgångsanknutna token till allmänheten 
ligger under ett visst tröskelvärde. 
Kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU41 bör inte behöva en ny 
auktorisering enligt denna förordning för 
att emittera tillgångsanknutna token. I 

(28) Erbjudanden av tillgångsanknutna 
token till allmänheten i unionen eller 
ansökan om upptagande av sådana 
kryptotillgångar till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar bör 
endast vara möjligt om den behöriga 
myndigheten har auktoriserat emittenten av 
sådana kryptotillgångar och godkänt 
vitboken om kryptotillgångar för dessa 
kryptotillgångar. Auktorisationskravet bör 
dock inte gälla när tillgångsanknutna token 
endast erbjuds till kvalificerade investerare 
eller när värdet på erbjudandet av 
tillgångsanknutna token till allmänheten 
ligger under ett visst tröskelvärde. 
Kreditinstitut som auktoriserats enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU41 bör inte behöva en ny 
auktorisering enligt denna förordning för 
att emittera tillgångsanknutna token. De 
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dessa fall bör emittenten av sådana 
tillgångsanknutna token fortfarande vara 
skyldig att utarbeta en vitbok om 
kryptotillgångar för att informera köparna 
om egenskaperna hos och riskerna med 
sådana tillgångsanknutna token och anmäla 
vitboken till den relevanta behöriga 
myndigheten före offentliggörandet.

bör dock, senast tre månader innan 
emissionen, informera sina respektive 
behöriga myndigheter om sina avsikter att 
emittera en tillgångsanknuten token. I 
dessa fall bör emittenten av sådana 
tillgångsanknutna token fortfarande vara 
skyldig att utarbeta en vitbok om 
kryptotillgångar för att informera köparna 
om egenskaperna hos och riskerna med 
sådana tillgångsanknutna token och anmäla 
vitboken till den relevanta behöriga 
myndigheten före offentliggörandet.

_________________ _________________
41 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).

41 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).

Or. en

Motivering

Emission av tillgångsanknutna token har sina egna risker, och banktillsynsmyndigheten bör 
därför åtminstone göras medveten om avsikten.

Ändringsförslag 92
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör samråda med EBA och 

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten. En sådan vägran 
bör baseras på tydliga kriterier som 
fastställs i en unionslagstiftningsakt. Den 
behöriga myndigheten bör samråda med 
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Esma innan den beviljar eller vägrar 
auktorisation och, om tillgångsanknutna 
token hänvisar till unionsvalutor, även med 
Europeiska centralbanken (ECB) och den 
nationella centralbank som utger sådana 
valutor. EBA, Esma och, i tillämpliga fall, 
ECB och de nationella centralbankerna bör 
avge ett icke-bindande yttrande till den 
behöriga myndigheten om den presumtiva 
emittentens ansökan. När den behöriga 
myndigheten auktoriserar en presumtiv 
emittent av tillgångsanknutna token bör 
den också godkänna den vitbok om 
kryptotillgångar som framställts av denna 
emittent. Den behöriga myndighetens 
auktorisation bör vara giltig i hela unionen 
och bör göra det möjligt för emittenten av 
tillgångsanknutna token att erbjuda sådana 
kryptotillgångar på den inre marknaden 
och ansöka om att de tas upp till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
På samma sätt bör vitboken om 
kryptotillgångar även gälla i hela unionen, 
utan möjlighet för medlemsstaterna att 
införa ytterligare krav.

EBA och Esma innan den beviljar eller 
vägrar auktorisation och, om 
tillgångsanknutna token hänvisar till 
unionsvalutor, även med den nationella 
centralbank som utger sådana valutor. 
EBA, Esma och de nationella 
centralbankerna bör avge ett icke-bindande 
yttrande till den behöriga myndigheten om 
den presumtiva emittentens ansökan. 
Yttranden bör vara icke-bindande. När 
den behöriga myndigheten auktoriserar en 
presumtiv emittent av tillgångsanknutna 
token bör den också godkänna den vitbok 
om kryptotillgångar som framställts av 
denna emittent. Den behöriga 
myndighetens auktorisation bör vara giltig 
i hela unionen och bör göra det möjligt för 
emittenten av tillgångsanknutna token att 
erbjuda sådana kryptotillgångar på den inre 
marknaden och ansöka om att de tas upp 
till handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar. På samma sätt bör 
vitboken om kryptotillgångar även gälla i 
hela unionen, utan möjlighet för 
medlemsstaterna att införa ytterligare krav.

Or. en

Ändringsförslag 93
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör samråda med EBA och 
Esma innan den beviljar eller vägrar 
auktorisation och, om tillgångsanknutna 
token hänvisar till unionsvalutor, även med 

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Vägran bör 
baseras på omfattande och tydliga 
kriterier som fastställs i eventuell 
sekundärrätt. Den behöriga myndigheten 
ska samråda med EBA och Esma innan 
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Europeiska centralbanken (ECB) och den 
nationella centralbank som utger sådana 
valutor. EBA, Esma och, i tillämpliga fall, 
ECB och de nationella centralbankerna bör 
avge ett icke-bindande yttrande till den 
behöriga myndigheten om den presumtiva 
emittentens ansökan. När den behöriga 
myndigheten auktoriserar en presumtiv 
emittent av tillgångsanknutna token bör 
den också godkänna den vitbok om 
kryptotillgångar som framställts av denna 
emittent. Den behöriga myndighetens 
auktorisation bör vara giltig i hela unionen 
och bör göra det möjligt för emittenten av 
tillgångsanknutna token att erbjuda sådana 
kryptotillgångar på den inre marknaden 
och ansöka om att de tas upp till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
På samma sätt bör vitboken om 
kryptotillgångar även gälla i hela unionen, 
utan möjlighet för medlemsstaterna att 
införa ytterligare krav.

den beviljar eller vägrar auktorisation och, 
om tillgångsanknutna token hänvisar till 
unionsvalutor, även med Europeiska 
centralbanken (ECB) och den nationella 
centralbank som utger sådana valutor. 
EBA, Esma och, i tillämpliga fall, ECB 
och de nationella centralbankerna bör avge 
ett icke-bindande yttrande till den behöriga 
myndigheten om den presumtiva 
emittentens ansökan. Alla yttranden från 
ECB bör vara icke-bindande. När den 
behöriga myndigheten auktoriserar en 
presumtiv emittent av tillgångsanknutna 
token bör den också godkänna den vitbok 
om kryptotillgångar som framställts av 
denna emittent. Den behöriga 
myndighetens auktorisation bör vara giltig 
i hela unionen och bör göra det möjligt för 
emittenten av tillgångsanknutna token att 
erbjuda sådana kryptotillgångar på den inre 
marknaden och ansöka om att de tas upp 
till handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar. På samma sätt bör 
vitboken om kryptotillgångar även gälla i 
hela unionen, utan möjlighet för 
medlemsstaterna att införa ytterligare krav.

Or. en

Ändringsförslag 94
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, France 
Jamet

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör samråda med EBA och 
Esma innan den beviljar eller vägrar 

(29) En behörig myndighet bör vara 
ålagd att vägra auktorisation om 
affärsmodellen för den potentiella 
emittenten av tillgångsanknutna token kan 
utgöra ett allvarligt hot mot den finansiella 
stabiliteten, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör vara ålagd att samråda 
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auktorisation och, om tillgångsanknutna 
token hänvisar till unionsvalutor, även med 
Europeiska centralbanken (ECB) och den 
nationella centralbank som utger sådana 
valutor. EBA, Esma och, i tillämpliga fall, 
ECB och de nationella centralbankerna bör 
avge ett icke-bindande yttrande till den 
behöriga myndigheten om den presumtiva 
emittentens ansökan. När den behöriga 
myndigheten auktoriserar en presumtiv 
emittent av tillgångsanknutna token bör 
den också godkänna den vitbok om 
kryptotillgångar som framställts av denna 
emittent. Den behöriga myndighetens 
auktorisation bör vara giltig i hela unionen 
och bör göra det möjligt för emittenten av 
tillgångsanknutna token att erbjuda sådana 
kryptotillgångar på den inre marknaden 
och ansöka om att de tas upp till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
På samma sätt bör vitboken om 
kryptotillgångar även gälla i hela unionen, 
utan möjlighet för medlemsstaterna att 
införa ytterligare krav.

med EBA och Esma innan den beviljar 
eller vägrar auktorisation och, om 
tillgångsanknutna token hänvisar till 
unionsvalutor, även med Europeiska 
centralbanken (ECB) och den nationella 
centralbank som utger sådana valutor. 
EBA, Esma och, i tillämpliga fall, ECB 
och de nationella centralbankerna bör avge 
ett yttrande till den behöriga myndigheten 
om den presumtiva emittentens ansökan. 
Yttrandena bör vara av icke-bindande 
karaktär, med undantag av yttrandena 
från ECB och medlemsstaternas 
centralbanker om genomförandet av 
penningpolitiken och om säkerställandet 
av säkra betaltjänster. När den behöriga 
myndigheten auktoriserar en presumtiv 
emittent av tillgångsanknutna token bör 
den också godkänna den vitbok om 
kryptotillgångar som framställts av denna 
emittent. Den behöriga myndighetens 
auktorisation bör vara giltig i hela unionen 
och bör göra det möjligt för emittenten av 
tillgångsanknutna token att erbjuda sådana 
kryptotillgångar på den inre marknaden 
och ansöka om att de tas upp till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
På samma sätt bör vitboken om 
kryptotillgångar även gälla i hela unionen, 
utan möjlighet för medlemsstaterna att 
införa ytterligare krav.

Or. it

Ändringsförslag 95
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 
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transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör samråda med EBA och 
Esma innan den beviljar eller vägrar 
auktorisation och, om tillgångsanknutna 
token hänvisar till unionsvalutor, även med 
Europeiska centralbanken (ECB) och den 
nationella centralbank som utger sådana 
valutor. EBA, Esma och, i tillämpliga fall, 
ECB och de nationella centralbankerna bör 
avge ett icke-bindande yttrande till den 
behöriga myndigheten om den presumtiva 
emittentens ansökan. När den behöriga 
myndigheten auktoriserar en presumtiv 
emittent av tillgångsanknutna token bör 
den också godkänna den vitbok om 
kryptotillgångar som framställts av denna 
emittent. Den behöriga myndighetens 
auktorisation bör vara giltig i hela unionen 
och bör göra det möjligt för emittenten av 
tillgångsanknutna token att erbjuda sådana 
kryptotillgångar på den inre marknaden 
och ansöka om att de tas upp till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
På samma sätt bör vitboken om 
kryptotillgångar även gälla i hela unionen, 
utan möjlighet för medlemsstaterna att 
införa ytterligare krav.

transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör samråda med EBA och 
Esma innan den beviljar eller vägrar 
auktorisation och, om tillgångsanknutna 
token hänvisar till unionsvalutor, även med 
Europeiska centralbanken (ECB) och den 
nationella centralbank som utger sådana 
valutor. EBA, Esma och, i tillämpliga fall, 
ECB och de nationella centralbankerna bör 
avge ett bindande yttrande till den 
behöriga myndigheten om den presumtiva 
emittentens ansökan. När den behöriga 
myndigheten auktoriserar en presumtiv 
emittent av tillgångsanknutna token bör 
den också godkänna den vitbok om 
kryptotillgångar som framställts av denna 
emittent. Den behöriga myndighetens 
auktorisation bör vara giltig i hela unionen 
och bör göra det möjligt för emittenten av 
tillgångsanknutna token att erbjuda sådana 
kryptotillgångar på den inre marknaden 
och ansöka om att de tas upp till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
På samma sätt bör vitboken om 
kryptotillgångar även gälla i hela unionen, 
utan möjlighet för medlemsstaterna att 
införa ytterligare krav.

Or. en

Ändringsförslag 96
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör samråda med EBA och 

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör samråda med EBA och 
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Esma innan den beviljar eller vägrar 
auktorisation och, om tillgångsanknutna 
token hänvisar till unionsvalutor, även med 
Europeiska centralbanken (ECB) och den 
nationella centralbank som utger sådana 
valutor. EBA, Esma och, i tillämpliga fall, 
ECB och de nationella centralbankerna bör 
avge ett icke-bindande yttrande till den 
behöriga myndigheten om den presumtiva 
emittentens ansökan. När den behöriga 
myndigheten auktoriserar en presumtiv 
emittent av tillgångsanknutna token bör 
den också godkänna den vitbok om 
kryptotillgångar som framställts av denna 
emittent. Den behöriga myndighetens 
auktorisation bör vara giltig i hela unionen 
och bör göra det möjligt för emittenten av 
tillgångsanknutna token att erbjuda sådana 
kryptotillgångar på den inre marknaden 
och ansöka om att de tas upp till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
På samma sätt bör vitboken om 
kryptotillgångar även gälla i hela unionen, 
utan möjlighet för medlemsstaterna att 
införa ytterligare krav.

Esma innan den beviljar eller vägrar 
auktorisation och, om tillgångsanknutna 
token hänvisar till unionsvalutor, även med 
Europeiska centralbanken (ECB) och den 
nationella centralbank som utger sådana 
valutor. De fullständiga 
tillsynsbefogenheterna och 
tillsynsuppgifterna bör förbli hos de 
behöriga myndigheterna. EBA, Esma och, 
i tillämpliga fall, ECB och de nationella 
centralbankerna bör avge ett icke-bindande 
yttrande till den behöriga myndigheten om 
den presumtiva emittentens ansökan. När 
den behöriga myndigheten auktoriserar en 
presumtiv emittent av tillgångsanknutna 
token bör den också godkänna den vitbok 
om kryptotillgångar som framställts av 
denna emittent. Den behöriga 
myndighetens auktorisation bör vara giltig 
i hela unionen och bör göra det möjligt för 
emittenten av tillgångsanknutna token att 
erbjuda sådana kryptotillgångar på den inre 
marknaden och ansöka om att de tas upp 
till handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar. På samma sätt bör 
vitboken om kryptotillgångar även gälla i 
hela unionen, utan möjlighet för 
medlemsstaterna att införa ytterligare krav.

Or. en

Ändringsförslag 97
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör samråda med EBA och 

(29) En behörig myndighet bör vägra 
auktorisation om affärsmodellen för den 
potentiella emittenten av tillgångsanknutna 
token kan utgöra ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer och den 
monetära suveräniteten. Den behöriga 
myndigheten bör samråda med EBA och 
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Esma innan den beviljar eller vägrar 
auktorisation och, om tillgångsanknutna 
token hänvisar till unionsvalutor, även med 
Europeiska centralbanken (ECB) och den 
nationella centralbank som utger sådana 
valutor. EBA, Esma och, i tillämpliga fall, 
ECB och de nationella centralbankerna bör 
avge ett icke-bindande yttrande till den 
behöriga myndigheten om den presumtiva 
emittentens ansökan. När den behöriga 
myndigheten auktoriserar en presumtiv 
emittent av tillgångsanknutna token bör 
den också godkänna den vitbok om 
kryptotillgångar som framställts av denna 
emittent. Den behöriga myndighetens 
auktorisation bör vara giltig i hela unionen 
och bör göra det möjligt för emittenten av 
tillgångsanknutna token att erbjuda sådana 
kryptotillgångar på den inre marknaden 
och ansöka om att de tas upp till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
På samma sätt bör vitboken om 
kryptotillgångar även gälla i hela unionen, 
utan möjlighet för medlemsstaterna att 
införa ytterligare krav.

Esma innan den beviljar eller vägrar 
auktorisation och, om tillgångsanknutna 
token hänvisar till unionsvalutor, även med 
Europeiska centralbanken (ECB) och den 
nationella centralbank som utger sådana 
valutor. EBA, Esma och, i tillämpliga fall, 
ECB och de nationella centralbankerna bör 
avge ett icke-bindande yttrande till den 
behöriga myndigheten om den presumtiva 
emittentens ansökan. Yttrandena bör vara 
av icke-bindande karaktär, med undantag 
av yttrandena från ECB och 
medlemsstaternas centralbanker om 
penningpolitik och frågor som rör 
finansiell stabilitet. När den behöriga 
myndigheten auktoriserar en presumtiv 
emittent av tillgångsanknutna token bör 
den också godkänna den vitbok om 
kryptotillgångar som framställts av denna 
emittent. Den behöriga myndighetens 
auktorisation bör vara giltig i hela unionen 
och bör göra det möjligt för emittenten av 
tillgångsanknutna token att erbjuda sådana 
kryptotillgångar på den inre marknaden 
och ansöka om att de tas upp till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar. 
På samma sätt bör vitboken om 
kryptotillgångar även gälla i hela unionen, 
utan möjlighet för medlemsstaterna att 
införa ytterligare krav.

Or. en

Ändringsförslag 98
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör emittenter av 
tillgångsanknutna token alltid förse 
innehavarna av tillgångsanknutna token 
med tydlig, rättvisande och icke 
vilseledande information. Vitboken om 

(30) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör emittenter av 
tillgångsanknutna token alltid förse 
innehavarna av tillgångsanknutna token 
med tydlig, rättvisande och icke 
vilseledande information. Vitboken om 
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kryptovalutor som gäller tillgångsanknutna 
token bör innehålla information om 
stabiliseringsmekanismen, om 
investeringsstrategin för reservtillgångarna, 
om förvaringsarrangemangen för 
reservtillgångarna och om de rättigheter 
som innehavarna har. Om emittenter av 
tillgångsanknutna token inte erbjuder en 
direkt fordran eller rätt till inlösen av 
reservtillgångarna för alla innehavare av 
sådana tillgångsanknutna token, bör den 
vitbok om kryptotillgångar som gäller 
tillgångsanknutna token innehålla en 
tydlig och otvetydig varning i detta 
avseende. Marknadsföringsmaterial från 
en emittent av tillgångsanknutna token 
bör också innehålla samma information 
om emittenten inte erbjuder sådana 
direkta rättigheter till alla innehavare av 
tillgångsanknutna token.

kryptovalutor som gäller tillgångsanknutna 
token bör innehålla information om 
stabiliseringsmekanismen, om 
investeringsstrategin för reservtillgångarna, 
om förvaringsarrangemangen för 
reservtillgångarna och om de rättigheter 
som innehavarna har.

Or. en

Ändringsförslag 99
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör emittenter av 
tillgångsanknutna token alltid förse 
innehavarna av tillgångsanknutna token 
med tydlig, rättvisande och icke 
vilseledande information. Vitboken om 
kryptovalutor som gäller tillgångsanknutna 
token bör innehålla information om 
stabiliseringsmekanismen, om 
investeringsstrategin för reservtillgångarna, 
om förvaringsarrangemangen för 
reservtillgångarna och om de rättigheter 
som innehavarna har. Om emittenter av 
tillgångsanknutna token inte erbjuder en 
direkt fordran eller rätt till inlösen av 
reservtillgångarna för alla innehavare av 

(30) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör emittenter av 
tillgångsanknutna token alltid förse 
innehavarna av tillgångsanknutna token 
med tydlig, rättvisande och icke 
vilseledande information. Vitboken om 
kryptovalutor som gäller tillgångsanknutna 
token bör innehålla information om 
stabiliseringsmekanismen, om 
investeringsstrategin för reservtillgångarna, 
om förvaringsarrangemangen för 
reservtillgångarna och om de rättigheter 
som innehavarna har.
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sådana tillgångsanknutna token, bör den 
vitbok om kryptotillgångar som gäller 
tillgångsanknutna token innehålla en 
tydlig och otvetydig varning i detta 
avseende. Marknadsföringsmaterial från 
en emittent av tillgångsanknutna token 
bör också innehålla samma information 
om emittenten inte erbjuder sådana 
direkta rättigheter till alla innehavare av 
tillgångsanknutna token.

Or. en

Motivering

Emittenten bör alltid vara skyldig att erbjuda rätt till inlösen.

Ändringsförslag 100
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) För att stärka investerarskyddet är 
det nödvändigt att alla innehavare av 
kryptotillgångar vars innehav överstiger 
en viss del av marknaden för den berörda 
kryptotillgången är skyldiga att anmäla 
detta till tillsynsmyndigheterna och 
emittenten, så att nya aktörer ska få 
tillräcklig information och på ett bättre 
sätt kunna uppskatta risken för 
marknadsmanipulation.

Or. fr

Ändringsförslag 101
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 34
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör ha stabila styrformer, inbegripet 
en tydlig organisationsstruktur med 
väldefinierade, transparenta och 
konsekventa ansvarslinjer och effektiva 
förfaranden för att identifiera, hantera, 
övervaka och rapportera de risker som de 
är eller kan bli exponerade för. Sådana 
emittenters ledningsorgan och deras 
aktieägare bör ha gott anseende och 
tillräcklig sakkunskap och vara lämpligt 
utrustade för bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Emittenter 
av tillgångsanknutna token bör också 
använda resurser som står i proportion till 
omfattningen av deras verksamhet och bör 
alltid säkerställa kontinuitet och 
regelbundenhet i utförandet av sin 
verksamhet. För detta ändamål bör 
emittenter av tillgångsanknutna token 
upprätta en kontinuitetsplan som syftar till 
att säkerställa att deras centrala 
betalningsverksamhet fullgörs i händelse 
av ett avbrott i deras system och 
förfaranden. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör också ha en 
stark intern kontroll- och 
riskbedömningsmekanism samt ett system 
som garanterar integritet och 
konfidentialitet för information som 
mottas.

(34) Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör ha stabila styrformer, inbegripet 
en tydlig organisationsstruktur med 
väldefinierade, transparenta och 
konsekventa ansvarslinjer och effektiva 
förfaranden för att identifiera, hantera, 
övervaka och rapportera de risker som de 
är eller kan bli exponerade för. Sådana 
emittenters ledningsorgan och deras 
aktieägare bör vara lämpligt utrustade för 
bekämpning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör också använda 
resurser som står i proportion till 
omfattningen av deras verksamhet och bör 
alltid säkerställa kontinuitet och 
regelbundenhet i utförandet av sin 
verksamhet. För att förebygga 
marknadsmanipulation bör emittenten 
eller den plattform som möjliggör förvärv 
av eller handel med kryptotillgångar ha 
ett ansvar att se till att deras tjänster kan 
underhållas utan onödiga avbrott. 
Investerare och konsumenter bör kunna 
rikta anspråk mot en emittent eller en 
plattform som ensidigt har avbrutit sina 
tjänster till följd av en marknadshändelse, 
utan att ha fått tillstånd till detta från 
tillsynsmyndigheten. För detta ändamål 
bör emittenter av tillgångsanknutna token 
upprätta en kontinuitetsplan som syftar till 
att säkerställa att deras centrala 
betalningsverksamhet fullgörs i händelse 
av ett avbrott i deras system och 
förfaranden. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör också ha en 
stark intern kontroll- och 
riskbedömningsmekanism samt ett system 
som garanterar integritet och 
konfidentialitet för information som 
mottas.

Or. fr

Ändringsförslag 102
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Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör ha stabila styrformer, inbegripet 
en tydlig organisationsstruktur med 
väldefinierade, transparenta och 
konsekventa ansvarslinjer och effektiva 
förfaranden för att identifiera, hantera, 
övervaka och rapportera de risker som de 
är eller kan bli exponerade för. Sådana 
emittenters ledningsorgan och deras 
aktieägare bör ha gott anseende och 
tillräcklig sakkunskap och vara lämpligt 
utrustade för bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Emittenter 
av tillgångsanknutna token bör också 
använda resurser som står i proportion till 
omfattningen av deras verksamhet och bör 
alltid säkerställa kontinuitet och 
regelbundenhet i utförandet av sin 
verksamhet. För detta ändamål bör 
emittenter av tillgångsanknutna token 
upprätta en kontinuitetsplan som syftar till 
att säkerställa att deras centrala 
betalningsverksamhet fullgörs i händelse 
av ett avbrott i deras system och 
förfaranden. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör också ha en 
stark intern kontroll- och 
riskbedömningsmekanism samt ett system 
som garanterar integritet och 
konfidentialitet för information som 
mottas.

(34) Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör ha stabila styrformer, inbegripet 
en tydlig organisationsstruktur med 
väldefinierade, transparenta och 
konsekventa ansvarslinjer och effektiva 
förfaranden för att identifiera, hantera, 
övervaka och rapportera de risker som de 
är eller kan bli exponerade för. Sådana 
emittenters ledningsorgan och deras 
aktieägare bör ha gott anseende och 
tillräcklig sakkunskap och vara lämpligt 
utrustade för bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Emittenter 
av tillgångsanknutna token bör också 
använda resurser som står i proportion till 
omfattningen av deras verksamhet och bör 
alltid säkerställa kontinuitet och 
regelbundenhet i utförandet av sin 
verksamhet. För detta ändamål bör 
emittenter av tillgångsanknutna token 
upprätta en kontinuitetsplan som syftar till 
att säkerställa att deras centrala 
betalningsverksamhet fullgörs i händelse 
av ett avbrott i deras system och 
förfaranden. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör också ha en 
stark intern kontroll- och 
riskbedömningsmekanism samt ett system 
som garanterar integritet och 
konfidentialitet för information som 
mottas. Information om styrformerna bör 
lämnas in, tillsammans med utkastet till 
vitbok, till den behöriga myndigheten och 
bör bedömas under vitbokens 
godkännandeprocess.

Or. en

Ändringsförslag 103
Patryk Jaki
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för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör ha stabila styrformer, inbegripet 
en tydlig organisationsstruktur med 
väldefinierade, transparenta och 
konsekventa ansvarslinjer och effektiva 
förfaranden för att identifiera, hantera, 
övervaka och rapportera de risker som de 
är eller kan bli exponerade för. Sådana 
emittenters ledningsorgan och deras 
aktieägare bör ha gott anseende och 
tillräcklig sakkunskap och vara lämpligt 
utrustade för bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Emittenter 
av tillgångsanknutna token bör också 
använda resurser som står i proportion till 
omfattningen av deras verksamhet och bör 
alltid säkerställa kontinuitet och 
regelbundenhet i utförandet av sin 
verksamhet. För detta ändamål bör 
emittenter av tillgångsanknutna token 
upprätta en kontinuitetsplan som syftar till 
att säkerställa att deras centrala 
betalningsverksamhet fullgörs i händelse 
av ett avbrott i deras system och 
förfaranden. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör också ha en 
stark intern kontroll- och 
riskbedömningsmekanism samt ett system 
som garanterar integritet och 
konfidentialitet för information som 
mottas.

(34) Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör ha stabila styrformer, inbegripet 
en tydlig organisationsstruktur med 
väldefinierade, transparenta och 
konsekventa ansvarslinjer och effektiva 
förfaranden för att identifiera, hantera, 
övervaka och rapportera de risker som de 
är eller kan bli exponerade för. Sådana 
emittenters ledningsorgan och deras 
aktieägare bör ha gott anseende och 
tillräcklig sakkunskap och vara lämpligt 
utrustade för bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Emittenter 
av tillgångsanknutna token bör också 
använda resurser som står i proportion till 
omfattningen av deras verksamhet och bör 
alltid säkerställa kontinuitet och 
regelbundenhet i utförandet av sin 
verksamhet. För detta ändamål bör 
emittenter av tillgångsanknutna token 
upprätta en kontinuitetsplan som syftar till 
att säkerställa att deras centrala 
betalningsverksamhet fullgörs i händelse 
av ett avbrott i deras system och 
förfaranden. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör också ha en 
stark intern kontroll- och 
riskbedömningsmekanism samt ett system 
som garanterar integritet och 
konfidentialitet för information som 
mottas. Uppfyllandet av denna skyldighet 
syftar till att säkerställa skyddet av de 
grundläggande rättigheterna och 
friheterna i unionen, inte att skapa 
onödiga hinder på marknaden för 
kryptotillgångar.

Or. pl
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Ändringsförslag 104
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) En betydande del av 
leverantörerna av kryptotillgångstjänster 
bedöms ha otillräckliga förfaranden för 
kundkännedom och kundkontroll, vilket 
innebär ökade risker för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. År 2019 antog 
FATF den s.k. reseregeln som kräver att 
alla företag som tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster ska erhålla och 
inneha nödvändig och korrekt 
information om originatorn och 
nödvändig mottagarinformation för alla 
överföringar av kryptotillgångar, lämna 
in denna information till den mottagande 
tjänsteleverantören och eventuella 
motparter samt tillhandahålla den på 
begäran av myndigheterna. Reseregeln 
har hittills införts i ett fåtal jurisdiktioner, 
dock inte i unionen. I syfte att trappa upp 
kampen mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism bör unionen 
säkerställa att leverantörer av 
kryptotillgångstjänster uppfyller stränga 
skyldigheter om bekämpning av 
penningtvätt, och att unionens regelverk 
för bekämpning av penningtvätt anpassas 
till FATF:s internationella standarder om 
bekämpning om penningtvätt och 
finansiering av terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 105
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Emittenter av tillgångsanknutna 
token står vanligtvis i centrum för ett 
nätverk av aktörer som säkerställer att 
sådana kryptovalutor emitteras, överförs 
och distribueras till innehavarna. 
Emittenter av tillgångsanknutna token bör 
därför åläggas att upprätta och upprätthålla 
lämpliga avtalsarrangemang med dessa 
tredjepartsenheter som säkerställer 
stabiliseringsmekanismen och 
investeringen av reservtillgångarna till stöd 
för tokenvärdet, förvaringen av sådana 
reservtillgångar och, i tillämpliga fall, 
distributionen av tillgångsanknutna token 
till allmänheten.

(35) Emittenter av tillgångsanknutna 
token står vanligtvis i centrum för ett 
nätverk av aktörer som säkerställer att 
sådana kryptovalutor emitteras, överförs 
och distribueras till innehavarna. 
Emittenter av tillgångsanknutna token bör 
därför åläggas att upprätta och upprätthålla 
lämpliga avtalsarrangemang med dessa 
tredjepartsenheter som säkerställer 
stabiliseringsmekanismen och 
investeringen av reservtillgångarna till stöd 
för tokenvärdet, förvaringen av sådana 
reservtillgångar och, i tillämpliga fall, 
distributionen av tillgångsanknutna token 
till allmänheten. Bolagsstrukturen för 
emittenter av tillgångsanknutna token bör 
inte omfatta enheter som är etablerade i 
antingen icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner på skatteområdet eller 
högrisktredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 106
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att hantera riskerna för den 
finansiella stabiliteten i det finansiella 
systemet i sin helhet bör emittenter av 
tillgångsanknutna token omfattas av 
kapitalkrav. Dessa kapitalkrav bör stå i 
proportion till emissionsstorleken för 
tillgångsanknutna token och därför 
beräknas som en procentandel av de 
reserver av tillgångar som stöder värdet på 
tillgångsanknutna token. De behöriga 
myndigheterna bör dock kunna öka eller 
minska de kapitalbaskrav som erfordras på 
grundval av bland annat utvärderingen av 
emittentens riskbedömningsmekanism, 

(36) För att hantera riskerna för den 
finansiella stabiliteten i det finansiella 
systemet i sin helhet bör emittenter av 
tillgångsanknutna token omfattas av 
kapitalkrav. Dessa kapitalkrav bör stå i 
proportion till emissionsstorleken för 
tillgångsanknutna token och därför 
beräknas som en procentandel av de 
reserver av tillgångar som stöder värdet på 
tillgångsanknutna token. De behöriga 
myndigheterna bör dock kunna öka de 
kapitalbaskrav som erfordras på grundval 
av bland annat utvärderingen av 
emittentens riskbedömningsmekanism, 
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kvaliteten och volatiliteten för de 
reservtillgångar som stöder 
tillgångsanknutna token eller det 
sammanlagda värdet och antalet 
tillgångsanknutna token.

kvaliteten och volatiliteten för de 
reservtillgångar som stöder 
tillgångsanknutna token eller det 
sammanlagda värdet och antalet 
tillgångsanknutna token.

Or. en

Ändringsförslag 107
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att hantera riskerna för den 
finansiella stabiliteten i det finansiella 
systemet i sin helhet bör emittenter av 
tillgångsanknutna token omfattas av 
kapitalkrav. Dessa kapitalkrav bör stå i 
proportion till emissionsstorleken för 
tillgångsanknutna token och därför 
beräknas som en procentandel av de 
reserver av tillgångar som stöder värdet på 
tillgångsanknutna token. De behöriga 
myndigheterna bör dock kunna öka eller 
minska de kapitalbaskrav som erfordras på 
grundval av bland annat utvärderingen av 
emittentens riskbedömningsmekanism, 
kvaliteten och volatiliteten för de 
reservtillgångar som stöder 
tillgångsanknutna token eller det 
sammanlagda värdet och antalet 
tillgångsanknutna token.

(36) För att hantera riskerna för den 
finansiella stabiliteten i det finansiella 
systemet i sin helhet bör emittenter av 
tillgångsanknutna token omfattas av 
kapitalkrav. Dessa kapitalkrav bör stå i 
proportion till emissionsstorleken för 
tillgångsanknutna token och därför 
beräknas som en procentandel av de 
reserver av tillgångar som stöder värdet på 
tillgångsanknutna token. De behöriga 
myndigheterna bör dock kunna öka eller 
minska de kapitalbaskrav som erfordras på 
grundval av bland annat utvärderingen av 
emittentens riskbedömningsmekanism, 
kvaliteten och volatiliteten för de 
reservtillgångar som stöder 
tillgångsanknutna token eller det 
sammanlagda värdet och antalet 
tillgångsanknutna token. I vilket fall som 
helst erkänns det att orimligt höga och 
oproportionella kapitalkrav skulle kunna 
göra EU:s miljö för kryptotillgångar 
mindre attraktiv jämfört med 
konkurrerande yttre marknader. Det bör 
finnas en förnuftig central 
hanteringsmekanism på unionsnivå för 
att hålla marknaden öppen för nya 
aktörer och undvika att det införs icke-
konkurrenskraftig lagstiftning på regional 
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nivå.

Or. pl

Ändringsförslag 108
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att stabilisera värdet på sina 
tillgångsanknutna token bör emittenter av 
tillgångsanknutna token alltid upprätta och 
upprätthålla reservtillgångar som stöder 
dessa kryptotillgångar. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör säkerställa en 
försiktig förvaltning av sådana reserver av 
tillgångar och bör i synnerhet säkerställa 
att skapandet och förstörelsen av 
tillgångsanknutna token alltid motsvaras av 
en motsvarande ökning eller minskning av 
reservtillgångarna och att en sådan ökning 
eller minskning hanteras på ett lämpligt 
sätt för att undvika negativa effekter på 
marknaden för reservtillgångarna. 
Emittenter av kryptotillgångar med 
bakomliggande tillgångar bör därför 
fastställa, upprätthålla och specificera 
strategier som bland annat beskriver 
reservtillgångarnas sammansättning, 
allokeringen av tillgångar, en heltäckande 
bedömning av de risker som 
reservtillgångarna medför, förfarandet för 
att skapa och förstöra tillgångsanknutna 
token, förfarandet för att köpa och lösa in 
tillgångsanknutna token mot 
reservtillgångarna och, om 
reservtillgångarna investeras, den 
investeringspolicy som emittenten följer.

(37) För att stabilisera värdet på sina 
tillgångsanknutna token bör emittenter av 
tillgångsanknutna token alltid upprätta och 
upprätthålla reservtillgångar som stöder 
dessa kryptotillgångar. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör säkerställa en 
försiktig förvaltning av sådana reserver av 
tillgångar och bör i synnerhet säkerställa 
att skapandet och förstörelsen av 
tillgångsanknutna token alltid motsvaras av 
en motsvarande ökning eller minskning av 
reservtillgångarna och att en sådan ökning 
eller minskning hanteras på ett lämpligt 
sätt för att undvika negativa effekter på 
marknaden för reservtillgångarna. 
Emittenter av tillgångsanknutna 
kryptotillgångar bör därför fastställa, 
upprätthålla och specificera strategier som 
bland annat beskriver reservtillgångarnas 
sammansättning, allokeringen av 
tillgångar, en heltäckande bedömning av de 
risker som reservtillgångarna medför, 
förfarandet för att skapa och förstöra 
tillgångsanknutna token, förfarandet för att 
köpa och lösa in tillgångsanknutna token 
mot reservtillgångarna och, om 
reservtillgångarna investeras, den 
investeringspolicy som emittenten följer.

Or. en

Motivering

Språklig ändring av konsekvensskäl.
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Ändringsförslag 109
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att stabilisera värdet på sina 
tillgångsanknutna token bör emittenter av 
tillgångsanknutna token alltid upprätta och 
upprätthålla reservtillgångar som stöder 
dessa kryptotillgångar. Emittenter av 
tillgångsanknutna token bör säkerställa en 
försiktig förvaltning av sådana reserver av 
tillgångar och bör i synnerhet säkerställa 
att skapandet och förstörelsen av 
tillgångsanknutna token alltid motsvaras av 
en motsvarande ökning eller minskning av 
reservtillgångarna och att en sådan ökning 
eller minskning hanteras på ett lämpligt 
sätt för att undvika negativa effekter på 
marknaden för reservtillgångarna. 
Emittenter av kryptotillgångar med 
bakomliggande tillgångar bör därför 
fastställa, upprätthålla och specificera 
strategier som bland annat beskriver 
reservtillgångarnas sammansättning, 
allokeringen av tillgångar, en heltäckande 
bedömning av de risker som 
reservtillgångarna medför, förfarandet för 
att skapa och förstöra tillgångsanknutna 
token, förfarandet för att köpa och lösa in 
tillgångsanknutna token mot 
reservtillgångarna och, om 
reservtillgångarna investeras, den 
investeringspolicy som emittenten följer.

(37) För att stabilisera värdet på sina 
tillgångsanknutna token bör emittenter av 
tillgångsanknutna token alltid upprätta och 
upprätthålla reservtillgångar som stöder 
dessa kryptotillgångar. En sådan reserv 
utgör en garanti för emittentens ansvar 
för den tillgångsanknutna token. 
Emittenter av tillgångsanknutna token bör 
säkerställa en försiktig förvaltning av 
sådana reserver av tillgångar och bör i 
synnerhet säkerställa att skapandet och 
förstörelsen av tillgångsanknutna token 
alltid motsvaras av en motsvarande ökning 
eller minskning av reservtillgångarna och 
att en sådan ökning eller minskning 
hanteras på ett lämpligt sätt för att undvika 
negativa effekter på marknaden för 
reservtillgångarna. Emittenter av 
kryptotillgångar med bakomliggande 
tillgångar bör därför fastställa, upprätthålla 
och specificera strategier som bland annat 
beskriver reservtillgångarnas 
sammansättning, allokeringen av 
tillgångar, en heltäckande bedömning av de 
risker som reservtillgångarna medför, 
förfarandet för att skapa och förstöra 
tillgångsanknutna token, förfarandet för att 
köpa och lösa in tillgångsanknutna token 
mot reservtillgångarna och, om 
reservtillgångarna investeras, den 
investeringspolicy som emittenten följer.

Or. en

Motivering

För att uttrycka idén om en skuld med säkerhet föreslås användning av de krav som för 
närvarande gäller för EMI och betalningsinstitut när de erbjuder e-pengar (inbegripet e-
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pengartoken) och betalkonton, som i nuläget föreskrivs i artikel 10.1 a i det andra 
betaltjänstdirektivet.

Ändringsförslag 110
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att förhindra risken för förlust 
för tillgångsanknutna token och bevara 
värdet på dessa tillgångar bör emittenter av 
tillgångsanknutna token ha en lämplig 
förvaringspolicy för reservtillgångar. 
Denna policy bör säkerställa att 
reservtillgångarna alltid är helt åtskilda 
från emittentens egna tillgångar, att 
reservtillgångarna inte är belastade eller 
har lämnats som säkerhet och att 
emittenten av tillgångsanknutna token har 
snabb tillgång till dessa reservtillgångar. 
Reservtillgångarna bör, beroende på deras 
natur, förvaras antingen av ett kreditinstitut 
i den mening som avses i förordning (EU) 
nr 575/2013 eller av en auktoriserad 
leverantör av kryptotillgångstjänster. 
Kreditinstitut eller leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som förvarar de 
reservtillgångar som stöder 
tillgångsanknutna token bör ansvara för 
förlusten av sådana reservtillgångar 
gentemot emittenten eller innehavarna av 
dessa tillgångsanknutna token, såvida de 
inte bevisar att en sådan förlust har uppstått 
till följd av en yttre händelse som ligger 
utanför deras rimliga kontroll.

(38) För att förhindra risken för förlust 
för tillgångsanknutna token och bevara 
värdet på dessa tillgångar bör emittenter av 
tillgångsanknutna token ha en lämplig 
förvaringspolicy för reservtillgångar. 
Denna policy bör säkerställa att 
reservtillgångarna alltid är helt åtskilda 
från emittentens egna tillgångar, att 
reservtillgångarna inte är belastade eller 
har lämnats som säkerhet och att 
emittenten av tillgångsanknutna token har 
snabb tillgång till dessa reservtillgångar. 
Reservtillgångarna bör, beroende på deras 
natur, förvaras antingen av ett kreditinstitut 
i den mening som avses i förordning 
(EU) nr 575/2013, av ett auktoriserat 
värdepappersföretag som specialiserar sig 
på att bevara tillgångar eller av en 
auktoriserad leverantör av 
kryptotillgångstjänster. Kreditinstitut eller 
leverantörer av kryptotillgångstjänster som 
förvarar de reservtillgångar som stöder 
tillgångsanknutna token bör ansvara för 
förlusten av sådana reservtillgångar 
gentemot emittenten eller innehavarna av 
dessa tillgångsanknutna token, såvida de 
inte bevisar att en sådan förlust har uppstått 
till följd av en yttre händelse som ligger 
utanför deras rimliga kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 111
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques
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Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att skydda innehavare av 
tillgångsanknutna token mot en 
värdeminskning av tillgångarna som ligger 
till grund för värdet på dessa token, bör 
emittenterna av tillgångsanknutna token 
investera reservtillgångarna i säkra 
lågrisktillgångar med minimala marknads- 
och kreditrisker. Eftersom 
tillgångsanknutna token kan användas som 
betalningsmedel bör alla vinster eller 
förluster till följd av investeringen av 
reservtillgångarna bäras av emittenten av 
tillgångsanknutna token.

(39) För att skydda innehavare av 
tillgångsanknutna token mot en 
värdeminskning av tillgångarna som ligger 
till grund för värdet på dessa token, bör 
emittenterna av tillgångsanknutna token 
investera reservtillgångarna i säkra 
lågrisktillgångar med minimala marknads-, 
koncentrations- och kreditrisker. Eftersom 
tillgångsanknutna token kan användas som 
betalningsmedel bör alla vinster eller 
förluster till följd av investeringen av 
reservtillgångarna bäras av emittenten av 
tillgångsanknutna token.

Or. en

Ändringsförslag 112
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att skydda innehavare av 
tillgångsanknutna token mot en 
värdeminskning av tillgångarna som ligger 
till grund för värdet på dessa token, bör 
emittenterna av tillgångsanknutna token 
investera reservtillgångarna i säkra 
lågrisktillgångar med minimala marknads- 
och kreditrisker. Eftersom 
tillgångsanknutna token kan användas som 
betalningsmedel bör alla vinster eller 
förluster till följd av investeringen av 
reservtillgångarna bäras av emittenten av 
tillgångsanknutna token.

(39) För att skydda innehavare av 
tillgångsanknutna token mot en 
värdeminskning av tillgångarna som ligger 
till grund för värdet på dessa token, bör 
emittenterna av tillgångsanknutna token 
investera reservtillgångarna i säkra 
lågrisktillgångar med minimala marknads-, 
kredit- och koncentrationsrisker. Eftersom 
tillgångsanknutna token kan användas som 
betalningsmedel bör alla vinster eller 
förluster till följd av investeringen av 
reservtillgångarna bäras av emittenten av 
tillgångsanknutna token.

Or. en
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Ändringsförslag 113
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Vissa tillgångsanknutna token kan 
erbjuda alla sina innehavare rättigheter, 
såsom rätt till inlösen eller fordringar på 
reservtillgångarna eller på emittenten, 
medan andra tillgångsanknutna token 
eventuellt inte ger alla innehavare sådana 
rättigheter och kan begränsa rätten till 
inlösen till vissa innehavare. Alla 
bestämmelser om tillgångsanknutna token 
bör vara tillräckligt flexibla för att kunna 
tillämpas på alla dessa situationer. 
Emittenter av tillgångsanknutna token bör 
därför informera innehavarna av 
tillgångsanknutna token om huruvida de 
har en direkt fordran på emittenten eller 
rätt till inlösen. Om emittenter av 
tillgångsanknutna token ger alla 
innehavare direkta rättigheter till 
emittenten eller till reservtillgångarna bör 
emittenten exakt ange på vilka villkor 
sådana rättigheter kan utövas. Om 
emittenter av tillgångsanknutna token 
begränsar sådana direkta rättigheter till 
emittenten eller till reservtillgångarna till 
ett begränsat antal innehavare av 
tillgångsanknutna token, bör emittenten 
fortfarande erbjuda minimirättigheter till 
alla innehavare av tillgångsanknutna 
token. Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör säkerställa likviditeten för dessa 
token genom att ingå och upprätthålla 
lämpliga likviditetsarrangemang med 
leverantörer av kryptotillgångstjänster, 
som ansvarar för att ställa fasta bud på ett 
förutsägbart sätt för köp och försäljning 
av tillgångsanknutna token mot 
fiatvalutan. Om värdet på 
tillgångsanknutna token skiljer sig 
avsevärt från värdet på reservtillgångarna 
bör innehavarna av tillgångsanknutna 
token ha rätt att begära inlösen av sina 

(40) Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör ge innehavarna av 
tillgångsanknutna token rätt till inlösen. 
Emittenter bör tillhandahålla tillräckligt 
detaljerad och lättförståelig information 
om de förfaranden som styr inlösen till 
innehavarna av tillgångsanknutna token.
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tillgångsanknutna token mot 
reservtillgångar direkt från emittenten. 
Emittenter av tillgångsanknutna token 
som frivilligt upphör med sin verksamhet 
eller som avvecklas under ordnade former 
bör ha ingått avtal för att säkerställa att 
intäkterna från reservtillgångarna betalas 
till innehavarna av tillgångsanknutna 
token.

Or. en

Ändringsförslag 114
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Vissa tillgångsanknutna token kan 
erbjuda alla sina innehavare rättigheter, 
såsom rätt till inlösen eller fordringar på 
reservtillgångarna eller på emittenten, 
medan andra tillgångsanknutna token 
eventuellt inte ger alla innehavare sådana 
rättigheter och kan begränsa rätten till 
inlösen till vissa innehavare. Alla 
bestämmelser om tillgångsanknutna token 
bör vara tillräckligt flexibla för att kunna 
tillämpas på alla dessa situationer. 
Emittenter av tillgångsanknutna token 
bör därför informera innehavarna av 
tillgångsanknutna token om huruvida de 
har en direkt fordran på emittenten eller 
rätt till inlösen. Om emittenter av 
tillgångsanknutna token ger alla 
innehavare direkta rättigheter till 
emittenten eller till reservtillgångarna bör 
emittenten exakt ange på vilka villkor 
sådana rättigheter kan utövas. Om 
emittenter av tillgångsanknutna token 
begränsar sådana direkta rättigheter till 
emittenten eller till reservtillgångarna till 
ett begränsat antal innehavare av 
tillgångsanknutna token, bör emittenten 
fortfarande erbjuda minimirättigheter till 

(40) Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör säkerställa likviditeten för dessa 
token genom att ingå och upprätthålla 
lämpliga likviditetsarrangemang med 
leverantörer av kryptotillgångstjänster, som 
ansvarar för att ställa fasta bud på ett 
förutsägbart sätt för köp och försäljning av 
tillgångsanknutna token mot fiatvalutan. 
Om värdet på tillgångsanknutna token 
skiljer sig avsevärt från värdet på 
reservtillgångarna bör innehavarna av 
tillgångsanknutna token ha rätt att begära 
inlösen av sina tillgångsanknutna token 
mot reservtillgångar direkt från emittenten. 
Emittenter av tillgångsanknutna token som 
frivilligt upphör med sin verksamhet eller 
som avvecklas under ordnade former bör 
ha ingått avtal för att säkerställa att 
intäkterna från reservtillgångarna betalas 
till innehavarna av tillgångsanknutna 
token.
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alla innehavare av tillgångsanknutna 
token. Emittenter av tillgångsanknutna 
token bör säkerställa likviditeten för dessa 
token genom att ingå och upprätthålla 
lämpliga likviditetsarrangemang med 
leverantörer av kryptotillgångstjänster, som 
ansvarar för att ställa fasta bud på ett 
förutsägbart sätt för köp och försäljning av 
tillgångsanknutna token mot fiatvalutan. 
Om värdet på tillgångsanknutna token 
skiljer sig avsevärt från värdet på 
reservtillgångarna bör innehavarna av 
tillgångsanknutna token ha rätt att begära 
inlösen av sina tillgångsanknutna token 
mot reservtillgångar direkt från emittenten. 
Emittenter av tillgångsanknutna token som 
frivilligt upphör med sin verksamhet eller 
som avvecklas under ordnade former bör 
ha ingått avtal för att säkerställa att 
intäkterna från reservtillgångarna betalas 
till innehavarna av tillgångsanknutna 
token.

Or. en

Ändringsförslag 115
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att säkerställa att 
tillgångsanknutna token huvudsakligen 
används som ett bytesmedel och inte som 
värdebevarare bör emittenter av 
tillgångsanknutna token och eventuella 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 
inte betala ränta till användare av 
tillgångsanknutna token för den tid som 
dessa användare innehar 
tillgångsanknutna token. Vissa 
tillgångsanknutna token och e-pengartoken 
bör anses vara betydande på grund av den 
stora potentiella kundbasen hos 
initiativtagarna och aktieägarna, deras 

(41) Vissa tillgångsanknutna token och 
e-pengartoken bör anses vara betydande på 
grund av den stora potentiella kundbasen 
hos initiativtagarna och aktieägarna, deras 
potentiella höga marknadsvärde, den 
potentiella storleken på reserver av 
tillgångar som stöder värdet på sådana 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, det potentiellt stora antalet 
transaktioner, den potentiella 
sammanlänkningen med det finansiella 
systemet eller den potentiella 
gränsöverskridande användningen av 
sådana kryptotillgångar. Betydande 



AM\1233149SV.docx 95/119 PE693.707v01-00

SV

potentiella höga marknadsvärde, den 
potentiella storleken på reserver av 
tillgångar som stöder värdet på sådana 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, det potentiellt stora antalet 
transaktioner, den potentiella 
sammanlänkningen med det finansiella 
systemet eller den potentiella 
gränsöverskridande användningen av 
sådana kryptotillgångar. Betydande 
tillgångsanknutna token eller betydande e-
pengartoken som skulle kunna användas av 
ett stort antal innehavare och som skulle 
kunna medföra särskilda utmaningar i fråga 
om finansiell stabilitet, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer eller monetär 
suveränitet, bör omfattas av strängare krav 
än andra tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken.

tillgångsanknutna token eller betydande e-
pengartoken som skulle kunna användas av 
ett stort antal innehavare och som skulle 
kunna medföra särskilda utmaningar i fråga 
om finansiell stabilitet, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer eller monetär 
suveränitet, bör omfattas av strängare krav 
än andra tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken.

Or. en

Ändringsförslag 116
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att säkerställa att 
tillgångsanknutna token huvudsakligen 
används som ett bytesmedel och inte som 
värdebevarare bör emittenter av 
tillgångsanknutna token och eventuella 
leverantörer av kryptotillgångstjänster inte 
betala ränta till användare av 
tillgångsanknutna token för den tid som 
dessa användare innehar tillgångsanknutna 
token. Vissa tillgångsanknutna token och 
e-pengartoken bör anses vara betydande på 
grund av den stora potentiella kundbasen 
hos initiativtagarna och aktieägarna, deras 
potentiella höga marknadsvärde, den 
potentiella storleken på reserver av 
tillgångar som stöder värdet på sådana 
tillgångsanknutna token eller e-

(41) För att säkerställa att 
tillgångsanknutna token huvudsakligen 
används som ett bytesmedel och inte som 
värdebevarare bör emittenter av 
tillgångsanknutna token och eventuella 
leverantörer av kryptotillgångstjänster inte 
betala ränta till användare av 
tillgångsanknutna token för den tid som 
dessa användare innehar tillgångsanknutna 
token. Vissa tillgångsanknutna token och 
e-pengartoken bör anses vara betydande på 
grund av den stora potentiella kundbasen 
hos initiativtagarna och aktieägarna, deras 
potentiella höga marknadsvärde, den 
potentiella storleken på reserver av 
tillgångar som stöder värdet på sådana 
tillgångsanknutna token eller e-
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pengartoken, det potentiellt stora antalet 
transaktioner, den potentiella 
sammanlänkningen med det finansiella 
systemet eller den potentiella 
gränsöverskridande användningen av 
sådana kryptotillgångar. Betydande 
tillgångsanknutna token eller betydande e-
pengartoken som skulle kunna användas av 
ett stort antal innehavare och som skulle 
kunna medföra särskilda utmaningar i fråga 
om finansiell stabilitet, penningpolitiska 
transmissionsmekanismer eller monetär 
suveränitet, bör omfattas av strängare krav 
än andra tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken.

pengartoken, det potentiellt stora antalet 
transaktioner, den potentiella 
sammanlänkningen med det finansiella 
systemet eller den potentiella 
gränsöverskridande användningen av 
sådana kryptotillgångar. Betydande 
tillgångsanknutna token eller betydande e-
pengartoken som skulle kunna användas av 
ett stort antal innehavare och som skulle 
kunna medföra särskilda utmaningar i fråga 
om finansiell stabilitet bör omfattas av 
strängare krav än andra tillgångsanknutna 
token eller e-pengartoken.

Or. en

Ändringsförslag 117
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) För att skilja betydande från icke-
betydande tillgångsanknutna token, bör 
lämpliga tröskelvärden fastställas. 
Tröskelvärdenas lämplighet bör 
regelbundet ses över av Europeiska 
kommissionen. Om kommissionen drar 
slutsatsen att tröskelvärdena behöver 
ändras, bör den lägga fram ett förslag till 
lagstiftning för att vederbörligen justera 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 118
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Förslag till förordning
Skäl 46
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Emittenter av e-pengartoken och 
leverantörer av kryptotillgångstjänster bör 
inte betala ränta till innehavare av e-
pengartoken för den tid som innehavarna 
innehar dessa e-pengartoken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 119
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Stéphanie Yon-Courtin, 
Gilles Boyer

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Den vitbok om kryptotillgångar 
som framställs av en emittent av e-
pengartoken bör innehålla all relevant 
information om denna emittent och om 
erbjudandet av e-pengartoken eller deras 
upptagande till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar som 
är nödvändig för att potentiella köpare ska 
kunna fatta ett välgrundat köpbeslut och 
förstå riskerna i samband med detta 
erbjudande om e-pengartoken. I vitboken 
om kryptotillgångar bör det också 
uttryckligen anges att innehavare av e-
pengartoken när som helst har rätt att lösa 
in sina e-pengartoken mot fiatvaluta till 
nominellt värde.

(47) Den vitbok om kryptotillgångar 
som framställs av en emittent eller 
erbjudare av e-pengartoken bör innehålla 
all relevant information om denna emittent, 
när denna är känd, om erbjudaren, och 
om erbjudandet av e-pengartoken eller 
deras upptagande till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar som 
är nödvändig för att potentiella köpare ska 
kunna fatta ett välgrundat köpbeslut och 
förstå riskerna i samband med detta 
erbjudande om e-pengartoken. I vitboken 
om kryptotillgångar bör det också 
uttryckligen anges att innehavare av e-
pengartoken när som helst har rätt att lösa 
in sina e-pengartoken mot fiatvaluta till 
nominellt värde.

Or. en

Ändringsförslag 120
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 48
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Om en emittent av e-pengartoken 
investerar de medel som erhållits i utbyte 
mot e-pengartoken bör dessa medel för att 
undvika valutarisker investeras i 
tillgångar som är denominerade i samma 
valuta som den valuta som dessa e-
pengartoken hänvisar till.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 121
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Kryptotillgångstjänster bör endast 
tillhandahållas av juridiska personer som 
har ett säte i en medlemsstat och som har 
auktoriserats som en leverantör av 
kryptotillgångstjänster av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där dess 
säte finns.

(50) Kryptotillgångstjänster bör endast 
tillhandahållas av juridiska personer som 
har ett säte i en medlemsstat, har 
skatterättslig hemvist i den staten och är 
auktoriserade som en leverantör av 
kryptotillgångstjänster av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där dess 
säte finns.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Kryptotillgångstjänster bör endast 
tillhandahållas av juridiska personer som 
har ett säte i en medlemsstat och som har 
auktoriserats som en leverantör av 
kryptotillgångstjänster av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där dess 

(50) Kryptotillgångstjänster bör endast 
tillhandahållas av juridiska personer som 
har ett säte i en medlemsstat och som har 
auktoriserats som en leverantör av 
kryptotillgångstjänster av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där dess 
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säte finns. säte finns, och dess bolagsstruktur bör inte 
omfatta enheter som är etablerade i 
antingen icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner på skatteområdet eller 
högrisktredjeländer.

Leverantör av kryptotillgångstjänster är 
ett vitt begrepp. En kryptotillgångstjänsts 
hela livscykel är relevant, och 
decentralisering av en enskild del av 
verksamheten påverkar inte 
klassificeringen som leverantör av 
kryptotillgångstjänster och befriar inte en 
sådan leverantör från sina skyldigheter.
Klassificeringen som leverantör av 
kryptotillgångstjänster leder till att 
reseregeln tillämpas, vilket innebär ett 
krav på leverantörer av 
kryptotillgångstjänster att utföra 
omfattande kontroller för kundkännedom 
och bekämpning av penningtvätt för en 
transaktions originator och mottagare.

Or. en

Ändringsförslag 123
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Denna förordning bör inte 
påverka möjligheten för personer som är 
etablerade i unionen att på eget initiativ ta 
emot kryptotillgångstjänster från ett 
tredjelandsföretag. Om ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster uteslutande på 
initiativ av en person som är etablerad i 
unionen, bör kryptotillgångstjänsterna 
inte betraktas som tillhandahållna i 
unionen. Om ett tredjelandsföretag söker 
upp kunder eller presumtiva kunder i 
unionen eller erbjuder eller marknadsför 

(51) På grund av den inneboende 
digitala karaktären hos 
kryptotillgångstjänster kan 
tredjelandsföretag ofta erbjuda sina 
tjänster till kunder i unionen utan någon 
fysisk eller rättslig närvaro i unionen. Det 
ger upphov till betydande risker för att 
normerna i denna förordning ska 
kringgås och för att konkurrensnackdelar 
ska uppstå för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade i unionen jämfört med 
konkurrenter i tredjeländer. Inga 



PE693.707v01-00 100/119 AM\1233149SV.docx

SV

kryptotillgångstjänster eller 
kryptotillgångsverksamhet i unionen bör 
detta inte betraktas som 
kryptotillgångstjänster som tillhandahålls 
på kundens eget initiativ. I sådana fall bör 
tredjelandsföretaget auktoriseras som 
leverantör av kryptotillgångstjänster.

juridiska eller fysiska personer bör därför 
ha tillstånd att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster till 
unionsmedborgare på icke tillfällig basis 
utan att ha ett juridiskt ombud i unionen 
och vara auktoriserad enligt denna 
förordning, även om tjänsterna 
tillhandahålls uteslutande på EU-kunders 
eget initiativ. Esma bör övervaka och varje 
år rapportera om omfattningen av och 
allvaret i tredjelandsaktörers kringgående 
av denna förordning samt föreslå möjliga 
motåtgärder. Europeiska kommissionen 
bör, i sin slutrapport, analysera 
omfattningen av och allvaret i 
tredjelandsaktörers kringgående av denna 
förordning och föreslå konkreta och 
ändamålsenliga avskräckande påföljder 
för sådana enheter för att sätta stopp för, 
eller i hög grad minska, sådant 
kringgående.

Or. en

Ändringsförslag 124
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Denna förordning bör inte påverka 
möjligheten för personer som är etablerade 
i unionen att på eget initiativ ta emot 
kryptotillgångstjänster från ett 
tredjelandsföretag. Om ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster uteslutande på 
initiativ av en person som är etablerad i 
unionen, bör kryptotillgångstjänsterna inte 
betraktas som tillhandahållna i unionen. 
Om ett tredjelandsföretag söker upp kunder 
eller presumtiva kunder i unionen eller 
erbjuder eller marknadsför 
kryptotillgångstjänster eller 
kryptotillgångsverksamhet i unionen bör 

(51) Denna förordning bör inte påverka 
möjligheten för personer som är etablerade 
i unionen att på eget exklusivt initiativ ta 
emot kryptotillgångstjänster från ett 
tredjelandsföretag. Om ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster uteslutande på 
exklusivt initiativ av en person som är 
etablerad i unionen, bör 
kryptotillgångstjänsterna inte betraktas som 
tillhandahållna på unionens territorium. 
Om ett tredjelandsföretag söker upp kunder 
eller presumtiva kunder i unionen eller 
erbjuder eller marknadsför 
kryptotillgångstjänster eller 
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detta inte betraktas som 
kryptotillgångstjänster som tillhandahålls 
på kundens eget initiativ. I sådana fall bör 
tredjelandsföretaget auktoriseras som 
leverantör av kryptotillgångstjänster.

kryptotillgångsverksamhet i unionen bör 
detta inte betraktas som 
kryptotillgångstjänster som tillhandahålls 
på kundens eget exklusiva initiativ. I 
sådana fall bör tredjelandsföretaget 
auktoriseras som leverantör av 
kryptotillgångstjänster. En metod där ett 
tredjelandsföretag inkluderar allmänna 
klausuler i sina affärsvillkor eller genom 
användning av popupfönster online med 
en ruta för godkännande, där kunder 
anger att alla transaktioner utförs på 
kundens exklusive initiativ, bör inte 
betraktas som ett försök att kringgå 
reglerna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 125
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Denna förordning bör inte påverka 
möjligheten för personer som är etablerade 
i unionen att på eget initiativ ta emot 
kryptotillgångstjänster från ett 
tredjelandsföretag. Om ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster uteslutande på 
initiativ av en person som är etablerad i 
unionen, bör kryptotillgångstjänsterna inte 
betraktas som tillhandahållna i unionen. 
Om ett tredjelandsföretag söker upp kunder 
eller presumtiva kunder i unionen eller 
erbjuder eller marknadsför 
kryptotillgångstjänster eller 
kryptotillgångsverksamhet i unionen bör 
detta inte betraktas som 
kryptotillgångstjänster som tillhandahålls 
på kundens eget initiativ. I sådana fall bör 
tredjelandsföretaget auktoriseras som 
leverantör av kryptotillgångstjänster.

(51) Denna förordning bör inte påverka 
möjligheten för personer som är etablerade 
i unionen att på eget exklusivt initiativ ta 
emot kryptotillgångstjänster från ett 
tredjelandsföretag. Om ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster uteslutande på 
exklusivt initiativ av en person som är 
etablerad i unionen, bör 
kryptotillgångstjänsterna inte betraktas som 
tillhandahållna på unionens territorium. 
Om ett tredjelandsföretag söker upp kunder 
eller presumtiva kunder i unionen eller 
erbjuder eller marknadsför 
kryptotillgångstjänster eller 
kryptotillgångsverksamhet i unionen bör 
detta inte betraktas som 
kryptotillgångstjänster som tillhandahålls 
på kundens eget exklusiva initiativ. I 
sådana fall bör tredjelandsföretaget 
auktoriseras som leverantör av 
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kryptotillgångstjänster. En metod där ett 
tredjelandsföretag inkluderar allmänna 
klausuler i sina affärsvillkor eller genom 
användning av popupfönster online med 
en ruta för godkännande, där kunder 
anger att alla transaktioner utförs på 
kundens exklusive initiativ, bör inte 
betraktas som ett försök att kringgå 
reglerna i denna förordning.

Or. en

Motivering

De kundinitierade kontakterna bör stärkas eftersom stora utländska plattformar (amerikanska 
eller asiatiska) handlar mycket med europeiska investerare. Därför föreslås att skäl 51 
kompletteras med bindande och uttryckliga bestämmelser inspirerade av artikel 42 i Mifid II 
och artikel 46.5 i Mifir i artiklarna i denna förordning, för att mer exakt reglera metoderna 
för kundinitierade kontakter på området kryptotillgångstjänster.

Ändringsförslag 126
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Denna förordning bör inte påverka 
möjligheten för personer som är etablerade 
i unionen att på eget initiativ ta emot 
kryptotillgångstjänster från ett 
tredjelandsföretag. Om ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster uteslutande på 
initiativ av en person som är etablerad i 
unionen, bör kryptotillgångstjänsterna inte 
betraktas som tillhandahållna i unionen. 
Om ett tredjelandsföretag söker upp kunder 
eller presumtiva kunder i unionen eller 
erbjuder eller marknadsför 
kryptotillgångstjänster eller 
kryptotillgångsverksamhet i unionen bör 
detta inte betraktas som 
kryptotillgångstjänster som tillhandahålls 
på kundens eget initiativ. I sådana fall bör 
tredjelandsföretaget auktoriseras som 

(51) Denna förordning bör inte påverka 
möjligheten för personer som är etablerade 
i unionen att på eget exklusivt initiativ ta 
emot kryptotillgångstjänster från ett 
tredjelandsföretag. Om ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster uteslutande på 
exklusivt initiativ av en person som är 
etablerad i unionen, bör 
kryptotillgångstjänsterna inte betraktas som 
tillhandahållna i unionen. Om ett 
tredjelandsföretag söker upp kunder eller 
presumtiva kunder i unionen eller erbjuder 
eller marknadsför kryptotillgångstjänster 
eller kryptotillgångsverksamhet i unionen 
bör detta inte betraktas som 
kryptotillgångstjänster som tillhandahålls 
på kundens eget initiativ. I sådana fall bör 
tredjelandsföretaget auktoriseras som 
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leverantör av kryptotillgångstjänster. leverantör av kryptotillgångstjänster. En 
metod där ett tredjelandsföretag 
inkluderar allmänna klausuler i sina 
affärsvillkor eller genom användning av 
popupfönster online med en ruta för 
godkännande, där kunder anger att alla 
transaktioner utförs på kundens exklusive 
initiativ, bör inte betraktas som ett försök 
att kringgå reglerna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 127
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Med tanke på det relativt 
begränsade antalet leverantörer av 
kryptotillgångstjänster hittills bör 
befogenheten att auktorisera och utöva 
tillsyn över sådana tjänsteleverantörer ges 
till nationella behöriga myndigheter. 
Auktorisationen bör beviljas, vägras eller 
återkallas av den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 
har sitt säte. En sådan auktorisation bör 
ange de kryptotillgångstjänster för vilka 
leverantören av kryptotillgångstjänster är 
auktoriserad och bör gälla i hela unionen.

(52) Med tanke på det relativt 
begränsade antalet leverantörer av 
kryptotillgångstjänster hittills bör 
befogenheten att auktorisera och utöva 
tillsyn över sådana tjänsteleverantörer ges 
till nationella behöriga myndigheter. 
Auktorisationen bör beviljas, vägras eller 
återkallas av den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 
har sitt säte. En sådan auktorisation bör 
ange de kryptotillgångstjänster för vilka 
leverantören av kryptotillgångstjänster är 
auktoriserad.

Or. fr

Ändringsförslag 128
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vissa företag som omfattas av utgår
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unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster bör tillåtas att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster utan föregående 
auktorisation. Kreditinstitut som 
auktoriserats enligt direktiv 2013/36/EU 
bör inte behöva någon ytterligare 
auktorisation för att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster. 
Värdepappersföretag som enligt direktiv 
2014/65/EU auktoriserats att 
tillhandahålla en eller flera 
investeringstjänster enligt definitionen i 
det direktivet som liknar de 
kryptotillgångstjänster som de avser att 
tillhandahålla, bör också tillåtas att 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster i 
hela unionen utan en ytterligare 
auktorisation.

Or. fr

Ändringsförslag 129
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vissa företag som omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster bör tillåtas att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster utan föregående 
auktorisation. Kreditinstitut som 
auktoriserats enligt direktiv 2013/36/EU 
bör inte behöva någon ytterligare 
auktorisation för att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster. 
Värdepappersföretag som enligt direktiv 
2014/65/EU auktoriserats att 
tillhandahålla en eller flera 
investeringstjänster enligt definitionen i 
det direktivet som liknar de 
kryptotillgångstjänster som de avser att 
tillhandahålla, bör också tillåtas att 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster i 
hela unionen utan en ytterligare 

utgår
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auktorisation.

Or. en

Ändringsförslag 130
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vissa företag som omfattas av 
unionslagstiftningen om finansiella tjänster 
bör tillåtas att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster utan föregående 
auktorisation. Kreditinstitut som 
auktoriserats enligt direktiv 2013/36/EU 
bör inte behöva någon ytterligare 
auktorisation för att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster. 
Värdepappersföretag som enligt direktiv 
2014/65/EU auktoriserats att tillhandahålla 
en eller flera investeringstjänster enligt 
definitionen i det direktivet som liknar de 
kryptotillgångstjänster som de avser att 
tillhandahålla, bör också tillåtas att 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster i hela 
unionen utan en ytterligare auktorisation.

(54) Vissa företag, inbegripet 
finansmarknadsinfrastrukturaktörer, som 
omfattas av unionslagstiftningen om 
finansiella tjänster bör tillåtas att 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster utan 
föregående auktorisation. Kreditinstitut 
som auktoriserats enligt direktiv 
2013/36/EU bör inte behöva någon 
ytterligare auktorisation för att 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster. 
Centrala motparter som är auktoriserade 
enligt förordning (EU) nr 648/2012, 
värdepapperscentraler som är 
auktoriserade enligt förordning (EU) nr 
909/2014 och reglerade marknader som 
är auktoriserade enligt direktiv 
2014/65/EU bör inte behöva någon 
ytterligare auktorisation för att 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster. 
Värdepappersföretag som enligt direktiv 
2014/65/EU auktoriserats att tillhandahålla 
en eller flera investeringstjänster enligt 
definitionen i det direktivet som liknar de 
kryptotillgångstjänster som de avser att 
tillhandahålla, bör också tillåtas att 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster i hela 
unionen utan en ytterligare auktorisation.

Or. en

Motivering

Centrala motparter och värdepapperscentraler är strikt reglerade och uppfyller höga 
tillsynsstandarder. Vissa tjänster som tillhandahålls av dessa enheter kan därför bedömas 
som likvärdiga med de som utförs av leverantörer av kryptotillgångstjänster.
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Ändringsförslag 131
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör leverantörer av 
kryptotillgångstjänster uppfylla vissa 
försiktighetskrav. Dessa försiktighetskrav 
bör fastställas som ett fast belopp eller i 
proportion till deras fasta omkostnader 
under det föregående året, beroende på 
vilken typ av tjänster de tillhandahåller.

(56) För att säkerställa 
konsumentskyddet bör leverantörer av 
kryptotillgångstjänster uppfylla vissa 
försiktighetskrav. Dessa försiktighetskrav 
bör fastställas som ett fast belopp eller i 
proportion till deras fasta omkostnader 
under det föregående året, beroende på 
vilken typ av tjänster de tillhandahåller. 
Detta krav ska dock vara proportionerligt 
och får inte avskräcka potentiella 
investerare från unionsmarknaden.

Or. pl

Ändringsförslag 132
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster bör omfattas av 
stränga organisatoriska krav. Deras ledning 
och huvudaktieägare bör vara lämpligt 
utrustade för bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Leverantörer 
av kryptotillgångstjänster bör anställa 
ledning och personal med lämplig 
kompetens, kunskap och expertis och bör 
vidta alla rimliga åtgärder för att utföra 
sina uppgifter, bland annat genom att 
utarbeta en kontinuitetsplan. 
Leverantörerna bör ha sunda mekanismer 
för intern kontroll och riskbedömning samt 

(Berör inte den svenska versionen.)      
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lämpliga system och förfaranden för att 
säkerställa integritet och konfidentialitet 
för den mottagna informationen. 
Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör 
ha lämpliga arrangemang för att föra 
register över alla transaktioner, order och 
tjänster som rör kryptotillgångar som de 
tillhandahåller. De bör också ha system för 
att upptäcka potentiellt marknadsmissbruk 
från kundernas sida.

Or. fr

Ändringsförslag 133
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) Det är nödvändigt att säkerställa 
användarnas förtroende för marknaderna 
för kryptotillgångar och 
marknadsintegriteten. Det är därför 
nödvändigt att fastställa bestämmelser för 
att avskräcka från marknadsmissbruk som 
gäller kryptotillgångar som är upptagna till 
handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar. Eftersom emittenter av 
kryptotillgångar och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster mycket ofta är små 
och medelstora företag skulle det 
emellertid vara oproportionerligt att 
tillämpa alla bestämmelser i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 596/201444 på dem. 
Det är därför nödvändigt att fastställa 
särskilda bestämmelser som förbjuder 
vissa beteenden som sannolikt 
undergräver användarnas förtroende för 
kryptotillgångsmarknaderna och 
integriteten hos marknaden för 
kryptotillgångar, inbegripet 
insiderhandel, olagligt röjande av 
insiderinformation och 
marknadsmanipulation som rör 

(64) Det är nödvändigt att säkerställa 
användarnas förtroende för marknaderna 
för kryptotillgångar och 
marknadsintegriteten. Det är därför 
nödvändigt att fastställa bestämmelser för 
att avskräcka från marknadsmissbruk som 
gäller kryptotillgångar som är upptagna till 
handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar.



PE693.707v01-00 108/119 AM\1233149SV.docx

SV

kryptotillgångar. Dessa skräddarsydda 
bestämmelser om marknadsmissbruk som 
begås i samband med kryptotillgångar bör 
tillämpas i de fall som kryptotillgångar tas 
upp till handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar.
_________________
44 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 
april 2014 om marknadsmissbruk 
(marknadsmissbruksförordning) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/6/EG och 
kommissionens direktiv 2003/124/EG, 
2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 
173 12.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 134
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) Det är nödvändigt att säkerställa 
användarnas förtroende för marknaderna 
för kryptotillgångar och 
marknadsintegriteten. Det är därför 
nödvändigt att fastställa bestämmelser för 
att avskräcka från marknadsmissbruk som 
gäller kryptotillgångar som är upptagna till 
handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar. Eftersom emittenter av 
kryptotillgångar och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster mycket ofta är små 
och medelstora företag skulle det 
emellertid vara oproportionerligt att 
tillämpa alla bestämmelser i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 596/201444 på dem. Det är därför 
nödvändigt att fastställa särskilda 
bestämmelser som förbjuder vissa 

(64) Det är nödvändigt att säkerställa 
användarnas förtroende för marknaderna 
för kryptotillgångar och 
marknadsintegriteten. Det är därför 
nödvändigt att fastställa bestämmelser för 
att avskräcka från marknadsmissbruk som 
gäller kryptotillgångar som är upptagna till 
handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar. Eftersom emittenter av 
kryptotillgångar och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster mycket ofta är små 
och medelstora företag skulle det 
emellertid vara oproportionerligt att 
tillämpa alla bestämmelser i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 596/201444 på dem. Det är därför 
nödvändigt att fastställa särskilda 
bestämmelser som förbjuder vissa 
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beteenden som sannolikt undergräver 
användarnas förtroende för 
kryptotillgångsmarknaderna och 
integriteten hos marknaden för 
kryptotillgångar, inbegripet insiderhandel, 
olagligt röjande av insiderinformation och 
marknadsmanipulation som rör 
kryptotillgångar. Dessa skräddarsydda 
bestämmelser om marknadsmissbruk som 
begås i samband med kryptotillgångar bör 
tillämpas i de fall som kryptotillgångar tas 
upp till handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar.

beteenden som sannolikt undergräver 
användarnas förtroende för 
kryptotillgångsmarknaderna och 
integriteten hos marknaden för 
kryptotillgångar, inbegripet insiderhandel, 
olagligt röjande av insiderinformation och 
marknadsmanipulation som rör 
kryptotillgångar. Dessa skräddarsydda 
bestämmelser om marknadsmissbruk som 
begås i samband med kryptotillgångar bör 
tillämpas i de fall som kryptotillgångar tas 
upp till handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar. Principerna bör vara 
proportionella och bör inte innebära en 
alltför stor börda, särskilt för små och 
medelstora företag, som lätt skulle kunna 
upprätta sitt huvudkontor i en annan 
jurisdiktion, samtidigt som de ger 
konsumenterna tillgång till 
kryptotillgångar.

_________________ _________________
44 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 
april 2014 om marknadsmissbruk 
(marknadsmissbruksförordning) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/6/EG och 
kommissionens direktiv 2003/124/EG, 
2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173 
12.6.2014, s. 1).

44 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 596/2014 av 
den 16 april 2014 om marknadsmissbruk 
(marknadsmissbruksförordning) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/6/EG och 
kommissionens direktiv 2003/124/EG, 
2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173 
12.6.2014, s. 1).

Or. pl

Ändringsförslag 135
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) De behöriga myndigheterna bör 
ges tillräckliga befogenheter att övervaka 
emissionen av kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token eller e-

(65) Esma bör ges tillräckliga 
befogenheter att övervaka emissionen av 
kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token, samt leverantörer 
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pengartoken, samt leverantörer av 
kryptotillgångstjänster, inbegripet 
befogenheten att tillfälligt avbryta eller 
förbjuda emissionen av kryptotillgångar 
eller tillhandahållandet av en 
kryptotillgångstjänst, och att utreda 
överträdelser av bestämmelserna om 
marknadsmissbruk. Med tanke på att 
marknaderna för kryptotillgångar är 
gränsöverskridande bör de behöriga 
myndigheterna samarbeta med varandra 
för att upptäcka och avskräcka från 
överträdelser av den rättsliga ram som 
reglerar kryptotillgångar och marknader för 
kryptotillgångar. De behöriga 
myndigheterna bör också ha befogenhet att 
förelägga sanktioner mot emittenter av 
kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster.

av kryptotillgångstjänster, inbegripet 
befogenheten att tillfälligt avbryta eller 
förbjuda emissionen av kryptotillgångar 
eller tillhandahållandet av en 
kryptotillgångstjänst, och att utreda 
överträdelser av bestämmelserna om 
marknadsmissbruk. Med tanke på att 
marknaderna för kryptotillgångar är 
gränsöverskridande bör det finnas en enda 
europeisk tillsynsmyndighet med ansvar 
för övervakningen av dessa 
kryptotillgångar och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster, i syfte att 
säkerställa en konsekvent och 
ändamålsenlig tillsyn. Esma bör 
samarbeta med relevanta myndigheter i 
medlemsstaterna för att upptäcka och 
avskräcka från överträdelser av den 
rättsliga ram som reglerar kryptotillgångar 
och marknader för kryptotillgångar. De 
behöriga myndigheterna bör också ha 
befogenhet att förelägga sanktioner mot 
emittenter av kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 136
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) De behöriga myndigheterna bör ges 
tillräckliga befogenheter att övervaka 
emissionen av kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, samt leverantörer av 
kryptotillgångstjänster, inbegripet 
befogenheten att tillfälligt avbryta eller 
förbjuda emissionen av kryptotillgångar 
eller tillhandahållandet av en 
kryptotillgångstjänst, och att utreda 

(65) De behöriga nationella 
myndigheterna bör ges tillräckliga 
befogenheter att övervaka emissionen av 
kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, samt leverantörer av 
kryptotillgångstjänster, inbegripet 
befogenheten att tillfälligt avbryta eller 
förbjuda emissionen av kryptotillgångar 
eller tillhandahållandet av en 
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överträdelser av bestämmelserna om 
marknadsmissbruk. Med tanke på att 
marknaderna för kryptotillgångar är 
gränsöverskridande bör de behöriga 
myndigheterna samarbeta med varandra för 
att upptäcka och avskräcka från 
överträdelser av den rättsliga ram som 
reglerar kryptotillgångar och marknader för 
kryptotillgångar. De behöriga 
myndigheterna bör också ha befogenhet att 
förelägga sanktioner mot emittenter av 
kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster.

kryptotillgångstjänst, och att utreda 
överträdelser av bestämmelserna om 
marknadsmissbruk. Med tanke på att 
marknaderna för kryptotillgångar är 
gränsöverskridande bör de behöriga 
myndigheterna samarbeta med varandra för 
att upptäcka och avskräcka från 
överträdelser av den rättsliga ram som 
reglerar kryptotillgångar och marknader för 
kryptotillgångar. De behöriga 
myndigheterna bör också ha befogenhet att 
förelägga sanktioner mot emittenter av 
kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 137
Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) De behöriga myndigheterna bör 
vidta lämpliga tillsynsåtgärder när de 
upptäcker att en tillgångsanknuten token 
används som betalningsmedel. Innan de 
överväger att återkalla en emittents 
tillstånd får de offentliggöra det faktum 
att en tillgångsanknuten token allt oftare 
används som betalningsmedel. När så är 
lämpligt får de också förbjuda alla 
reglerade enheter att godkänna och 
erbjuda tjänster med koppling till 
investeringar i tillgångsanknutna token.

Or. en

Ändringsförslag 138
France Jamet
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Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Betydande tillgångsanknutna token 
kan användas som bytesmedel och för att 
göra stora betalningstransaktioner över 
gränserna. För att undvika tillsynsarbitrage 
mellan medlemsstaterna är det lämpligt att 
ge EBA i uppdrag att utöva tillsyn över 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token, efter att sådana tillgångsanknutna 
token har klassificerats som betydande.

(66) Betydande tillgångsanknutna token 
kan användas som bytesmedel och för att 
göra stora betalningstransaktioner över 
gränserna. För att undvika tillsynsarbitrage 
mellan medlemsstaterna är det lämpligt att 
ge EBA, i samarbete med 
medlemsstaterna, i uppdrag att utöva 
tillsyn över emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token, efter att sådana 
tillgångsanknutna token har klassificerats 
som betydande.

Or. fr

Ändringsförslag 139
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) EBA bör inrätta ett 
tillsynskollegium för emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token. Dessa 
emittenter står vanligtvis i centrum för ett 
nätverk av aktörer som säkerställer att 
sådana kryptovalutor emitteras, överförs 
och distribueras till innehavarna. 
Medlemmarna i tillsynskollegiet bör därför 
omfatta alla behöriga myndigheter för 
relevanta aktörer och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som, bland annat, 
säkerställer förvaring av reservtillgångar, 
drift av handelsplattformar för 
kryptotillgångar där betydande 
tillgångsanknutna token är upptagna till 
handel samt leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som säkerställer 
förvaringen och förvaltningen av 
betydande tillgångsanknutna token för 
innehavarnas räkning. Tillsynskollegiet bör 

(67) Esma bör inrätta ett 
tillsynskollegium för emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token. Dessa 
emittenter står vanligtvis i centrum för ett 
nätverk av aktörer som säkerställer att 
sådana kryptovalutor emitteras, överförs 
och distribueras till innehavarna. 
Medlemmarna i tillsynskollegiet bör därför 
omfatta alla behöriga myndigheter för 
relevanta aktörer och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som, bland annat, 
säkerställer förvaring av reservtillgångar, 
drift av handelsplattformar för 
kryptotillgångar där betydande 
tillgångsanknutna token är upptagna till 
handel samt leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som säkerställer 
förvaringen och förvaltningen av 
betydande tillgångsanknutna token för 
innehavarnas räkning. Tillsynskollegiet bör 
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underlätta samarbetet och 
informationsutbytet mellan sina 
medlemmar och bör ge icke bindande 
yttranden om tillsynsåtgärder eller 
ändringar av auktorisationer för emittenter 
av betydande tillgångsanknutna token eller 
yttranden om relevanta aktörer som 
tillhandahåller tjänster eller verksamheter i 
samband med betydande tillgångsanknutna 
token.

underlätta samarbetet och 
informationsutbytet mellan sina 
medlemmar och bör ge icke bindande 
yttranden om tillsynsåtgärder eller 
ändringar av auktorisationer för emittenter 
av betydande tillgångsanknutna token eller 
yttranden om relevanta aktörer som 
tillhandahåller tjänster eller verksamheter i 
samband med betydande tillgångsanknutna 
token. När emittenten av en betydande 
tillgångsanknuten token även är emittent 
av en betydande e-pengartoken bör det 
bara finnas ett kollegium per enhet. Det 
kommer att säkerställa att beslut fattas 
utifrån ett helhetsperspektiv och med 
tillgång till all relevant information.

Or. en

Ändringsförslag 140
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Behöriga myndigheter med ansvar 
för tillsyn enligt direktiv 2009/110/EG bör 
utöva tillsyn över emittenter av e-
pengartoken. Med tanke på en potentiellt 
utbredd användning av betydande e-
pengartoken som betalningsmedel och de 
risker de kan innebära för den finansiella 
stabiliteten är det dock nödvändigt att både 
de behöriga myndigheterna och EBA 
utövar tillsyn över emittenter av betydande 
e-pengartoken. EBA bör övervaka att 
emittenter av betydande e-pengartoken 
uppfyller de särskilda ytterligare krav som 
fastställs i denna förordning för betydande 
e-pengartoken.

(68) Behöriga myndigheter med ansvar 
för tillsyn enligt direktiv 2009/110/EG bör 
utöva tillsyn över emittenter av e-
pengartoken. Med tanke på en potentiellt 
utbredd användning av betydande e-
pengartoken som betalningsmedel och de 
risker de kan innebära för den finansiella 
stabiliteten är det dock nödvändigt att både 
de behöriga myndigheterna och Esma 
utövar tillsyn över emittenter av betydande 
e-pengartoken. Esma bör övervaka att 
emittenter av betydande e-pengartoken 
uppfyller de särskilda ytterligare krav som 
fastställs i denna förordning för betydande 
e-pengartoken.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) EBA bör inrätta ett 
tillsynskollegium för emittenter av 
betydande e-pengartoken. Emittenter av 
betydande e-pengartoken står vanligtvis i 
centrum för ett nätverk av aktörer som 
säkerställer att sådana kryptovalutor 
emitteras, överförs och distribueras till 
innehavarna. Medlemmarna i 
tillsynskollegiet för emittenter av 
betydande e-pengartoken bör därför 
omfatta alla behöriga myndigheter för 
relevanta aktörer och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som bland annat 
säkerställer drift av handelsplattformar för 
kryptotillgångar där betydande e-
pengartoken är upptagna till handel samt 
leverantörer av kryptotillgångstjänster, som 
säkerställer förvaringen och förvaltningen 
av betydande e-pengartoken för 
innehavarnas räkning. Tillsynskollegiet för 
emittenter av betydande e-pengartoken bör 
underlätta samarbetet och 
informationsutbytet mellan sina 
medlemmar och bör ge icke bindande 
yttranden om ändringar av auktorisationer 
eller tillsynsåtgärder för emittenter av 
betydande e-pengartoken eller yttranden 
om relevanta aktörer som tillhandahåller 
tjänster eller verksamheter i samband med 
dessa betydande e-pengartoken.

(69) Esma bör inrätta ett 
tillsynskollegium för emittenter av 
betydande e-pengartoken. Emittenter av 
betydande e-pengartoken står vanligtvis i 
centrum för ett nätverk av aktörer som 
säkerställer att sådana kryptovalutor 
emitteras, överförs och distribueras till 
innehavarna. Medlemmarna i 
tillsynskollegiet för emittenter av 
betydande e-pengartoken bör därför 
omfatta alla behöriga myndigheter för 
relevanta aktörer och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som bland annat 
säkerställer drift av handelsplattformar för 
kryptotillgångar där betydande e-
pengartoken är upptagna till handel samt 
leverantörer av kryptotillgångstjänster, som 
säkerställer förvaringen och förvaltningen 
av betydande e-pengartoken för 
innehavarnas räkning. Tillsynskollegiet för 
emittenter av betydande e-pengartoken bör 
underlätta samarbetet och 
informationsutbytet mellan sina 
medlemmar och bör ge icke bindande 
yttranden om ändringar av auktorisationer 
eller tillsynsåtgärder för emittenter av 
betydande e-pengartoken eller yttranden 
om relevanta aktörer som tillhandahåller 
tjänster eller verksamheter i samband med 
dessa betydande e-pengartoken. När 
emittenten av en betydande e-pengartoken 
även är emittent av en betydande 
tillgångsanknuten token bör det bara 
finnas ett kollegium per enhet. Det 
kommer att säkerställa att beslut fattas 
utifrån ett helhetsperspektiv och med 
tillgång till all relevant information.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) För att övervaka emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token bör 
EBA bland annat ha befogenhet att utföra 
inspektioner på plats, vidta tillsynsåtgärder 
och ålägga böter. EBA bör också ha 
befogenhet att övervaka att emittenter av 
betydande e-pengartoken uppfyller 
ytterligare krav som fastställs i denna 
förordning.

(70) För att övervaka emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token bör 
Esma bland annat ha befogenhet att utföra 
inspektioner på plats, vidta tillsynsåtgärder 
och ålägga böter. Esma bör också ha 
befogenhet att övervaka att emittenter av 
betydande e-pengartoken uppfyller 
ytterligare krav som fastställs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 143
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) EBA bör ta ut avgifter av emittenter 
av betydande tillgångsanknutna token och 
emittenter av betydande e-pengartoken för 
att täcka sina kostnader, inklusive allmänna 
omkostnader. För emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token bör avgiften stå i 
proportion till storleken på deras 
reservtillgångar. För emittenter av 
betydande e-pengartoken bör avgiften stå i 
proportion till de belopp som erhålls i 
utbyte mot dessa betydande e-pengartoken.

(71) Esma bör ta ut avgifter av 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token och emittenter av betydande e-
pengartoken för att täcka sina kostnader, 
inklusive allmänna omkostnader. För 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token bör avgiften stå i proportion till 
storleken på deras reservtillgångar. För 
emittenter av betydande e-pengartoken bör 
avgiften stå i proportion till de belopp som 
erhålls i utbyte mot dessa betydande e-
pengartoken.

Or. en

Ändringsförslag 144
Markus Ferber



PE693.707v01-00 116/119 AM\1233149SV.docx

SV

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) I syfte att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna förordning bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
delegeras till kommissionen så att denna 
kan ändra definitionerna i denna 
förordning för att anpassa dem till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen, specificera kriterier och 
tröskelvärden för att avgöra om 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken bör klassificeras som 
betydande och specificera vilken typ av 
avgifter och vilka avgiftsbelopp EBA kan 
ta ut för tillsyn av emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token eller betydande 
e-pengartoken. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201645. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter bör 
Europaparlamentet och rådet erhålla alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

utgår

_________________
45 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Motivering

Definitionerna och tröskelvärdena bör fastställas av unionslagstiftaren.
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Ändringsförslag 145
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För att främja en konsekvent 
tillämpning av denna förordning, 
inbegripet ett tillräckligt skydd av 
investerare och konsumenter i hela 
unionen, bör tekniska standarder tas fram. 
Det skulle vara effektivt och lämpligt att ge 
EBA och Esma, i egenskap av organ med 
mycket specialiserad sakkunskap, i 
uppdrag att utarbeta och förelägga 
kommissionen förslag till tekniska 
standarder för tillsyn, i fall som inte 
inbegriper policyval.

(73) För att främja en konsekvent 
tillämpning av denna förordning, 
inbegripet ett tillräckligt skydd av 
investerare och konsumenter i hela 
unionen, bör tekniska standarder tas fram. 
Det skulle vara effektivt och lämpligt att ge 
EBA och Esma, i egenskap av organ med 
mycket specialiserad sakkunskap, i 
uppdrag att utarbeta och förelägga 
kommissionen förslag till tekniska 
standarder för tillsyn, i fall som inte 
inbegriper policyval. När dessa tekniska 
standarder för tillsyn utarbetas bör EBA 
och Esma ta vederbörlig hänsyn till 
befintliga bestämmelser i EU:s övriga 
lagstiftning om finansiella tjänster, i syfte 
att minimera utrymmet för regelarbitrage.

Or. en

Ändringsförslag 146
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 76a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76a) För att undvika en dåligt 
fungerande lagstiftning som skulle kunna 
hindra utvecklingen av kryptotillgångar 
samt ett fullgott konsumentskydd bör 
medlemsstaterna, vid genomförandet av 
denna förordning, säkerställa att det 
genom den egna lagstiftningen inte 
uppstår regelskillnader mellan den 
nationella och den europeiska 
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lagstiftningen som kan leda till rättslig 
osäkerhet.

Or. it

Ändringsförslag 147
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) För att undvika störningar för 
marknadsaktörer som tillhandahåller 
tjänster och verksamhet i samband med 
kryptotillgångar som har emitterats innan 
denna förordning träder i kraft bör 
emittenter av sådana kryptotillgångar 
undantas från skyldigheten att 
offentliggöra en vitbok om 
kryptotillgångar och andra tillämpliga 
krav. Dessa övergångsbestämmelser bör 
dock inte tillämpas på emittenter av 
tillgångsanknutna token, emittenter av e-
pengartoken eller leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som i vilket fall 
som helst bör auktoriseras genast när 
denna förordning blir tillämplig.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 148
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 79a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79a) Tillsynsuppgifterna när det gäller 
marknader för kryptotillgångar är mest 
lika de tillsynsuppgifter som utförs av de 
aktörer som utövar tillsyn över 
värdepappersmarknaderna. Därför bör 
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Esma vara ledande myndighet när det 
gäller att utarbeta tekniska standarder för 
tillsyn och när det gäller 
tillsynsuppgifterna i samband med 
marknader för kryptotillgångar.

Or. en


