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Módosítás 839
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kriptoeszköz-szolgáltató neve, 
jogi formája és jogalany-azonosítója, 
valamint fióktelepei;

a) a kriptoeszköz-szolgáltató neve, 
jogi formája és jogalany-azonosítója;

Or. en

Módosítás 840
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kriptoeszköz-szolgáltató vagy az 
általa működtetett kriptoeszköz-
kereskedési platform kereskedelmi 
megnevezése, fizikai címe és honlapja;

b) a kriptoeszköz-szolgáltató 
kereskedelmi megnevezése, fizikai címe, e-
mail-címe és telefonszáma és a 
kriptoeszköz-szolgáltató vagy az általa 
működtetett kriptoeszköz-kereskedési 
platform kereskedelmi honlapja;

Or. en

Módosítás 841
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az engedélyt megadó illetékes 
hatóság neve és címe, valamint 
kapcsolattartási adatai;

c) az engedélyt megadó illetékes 
hatóság neve és címe, valamint 
kapcsolattartási adatai, többek között a 
kriptoeszköz-szolgáltatókkal kapcsolatos 
kérdésekért és problémákért egyedüli 
kapcsolattartó e-mail-címe és 
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telefonszáma;

Or. en

Módosítás 842
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
figyelmeztetik az ügyfeleket a 
kriptoeszköz-vásárlással kapcsolatos 
kockázatokra.

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
figyelmeztetik az ügyfeleket a 
kriptoeszköz-vásárlással kapcsolatos 
kockázatokra, különösen a kriptoeszközök 
árának jelentős ingadozására és a 
kriptoeszközök megbízható értékelésével 
kapcsolatos nehézségekre. Egyértelműen 
figyelmeztetik továbbá az ügyfeleket, hogy 
ha ezen eszközökbe fektetnek be, fel kell 
készülniük arra, hogy minden pénzüket 
elveszíthetik.

Or. en

Módosítás 843
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kriptoeszköz-szolgáltatók jogi 
felelősség terhe mellett, különösen a piaci 
manipulációra vonatkozó szabályok 
alapján vállalják, hogy szolgáltatásuk 
folyamatosságát fenntartják, és azt piaci 
esemény miatt nem szakítják meg anélkül, 
hogy ehhez az illetékes szabályozó hatóság 
jóváhagyását megkapták volna.

Or. fr
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Módosítás 844
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
mindenkor rendelkeznek prudenciális 
biztosítékokkal, amelyek összege megfelel 
a következők közül legalább a magasabb 
összegnek:

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
mindenkor megfelelnek legalább a saját 
tőkére és elegendő tartalékokra vonatkozó 
követelményeknek a következők szerint:

Or. en

Módosítás 845
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
mindenkor rendelkeznek prudenciális 
biztosítékokkal, amelyek összege megfelel 
a következők közül legalább a magasabb 
összegnek:

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
mindenkor megfelelnek legalább a 
szavatolótőkére és a leírható, illetve 
átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
követelményeknek a következők szerint:

Or. en

Módosítás 846
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a IV. mellékletben feltüntetett, a 
nyújtott kriptoeszköz-szolgáltatás 

a) az e rendeletnek megfelelően a 
kriptoeszköz-szolgáltatás nyújtására 



PE693.742v01-00 6/171 AM\1233341HU.docx

HU

jellegétől függő állandó minimális 
tőkekövetelmények összege;

engedéllyel rendelkező hitelintézetek 
esetén, a szavatolótőkére és a leírható, 
illetve átalakítható kötelezettségekre 
vonatkozó követelményeknek az (EU) 
575/2013 rendelettel és a 2013/36/EU 
irányelvvel összhangban;

Or. en

Módosítás 847
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az előző évre vonatkozó, évente 
felülvizsgált állandó általános költségek 
egynegyede.

b) az e rendeletnek megfelelően 
kriptoeszköz-szolgáltatás nyújtására 
engedéllyel rendelkező befektetési 
vállalkozások esetén, az indulótőkére és 
szavatolótőkére vonatkozó 
követelményeknek az (EU) 2019/2033 
rendelettel és a 2019/2034/EU irányelvvel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 848
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az e rendeletnek megfelelően 
kriptoeszköz-szolgáltatás nyújtására 
engedéllyel rendelkező vállalkozások, 
amelyek az a) és b) pont hatálya alá 
tartoznak, az indulótőkére és a 
szavatolótőkére vonatkozó 
követelményeknek a 2009/110/EK 
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irányelvvel összhangban.

Or. en

Módosítás 849
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
prudenciális biztosítékoknak az alábbi 
formák egyikét kell ölteniük:

törölve

a) az 575/2013/EU rendelet 26–30. 
cikkében említett elsődleges alapvető 
tőkeelemekből álló szavatolótőke az 
említett rendelet 36. cikke szerinti 
levonások teljes mértékű alkalmazása 
után, az említett rendelet 46. és 48. cikke 
szerinti, küszöbértékhez kapcsolódó 
mentességek alkalmazása nélkül;
b) az Unió olyan területeire kiterjedő 
biztosítás, ahol a kriptoeszköz-szolgáltató 
ténylegesen szolgáltatást nyújt, vagy 
hasonló garancia.

Or. en

Módosítás 850
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
prudenciális biztosítékoknak az alábbi 
formák egyikét kell ölteniük:

törölve

a) az 575/2013/EU rendelet 26–30. 
cikkében említett elsődleges alapvető 
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tőkeelemekből álló szavatolótőke az 
említett rendelet 36. cikke szerinti 
levonások teljes mértékű alkalmazása 
után, az említett rendelet 46. és 48. cikke 
szerinti, küszöbértékhez kapcsolódó 
mentességek alkalmazása nélkül;
b) az Unió olyan területeire kiterjedő 
biztosítás, ahol a kriptoeszköz-szolgáltató 
ténylegesen szolgáltatást nyújt, vagy 
hasonló garancia.

Or. en

Módosítás 851
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 575/2013/EU rendelet 26–30. 
cikkében említett elsődleges alapvető 
tőkeelemekből álló szavatolótőke az 
említett rendelet 36. cikke szerinti 
levonások teljes mértékű alkalmazása 
után, az említett rendelet 46. és 48. cikke 
szerinti, küszöbértékhez kapcsolódó 
mentességek alkalmazása nélkül;

a) az 53a. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően a kriptoeszköz-szolgáltatások 
nyújtására engedéllyel rendelkező 
hitelintézetek esetén, a szavatolótőkére és 
a leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségekre vonatkozó 
követelményeknek az (EU) 575/2013 
rendelettel és a 2013/36/EU irányelvvel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 852
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió olyan területeire kiterjedő 
biztosítás, ahol a kriptoeszköz-szolgáltató 
ténylegesen szolgáltatást nyújt, vagy 

b) az 53a. cikk (2), (4) vagy (5) 
bekezdésének megfelelően kriptoeszköz-
szolgáltatás nyújtására engedéllyel 
rendelkező befektetési vállalkozások 
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hasonló garancia. esetén, az indulótőkére és szavatolótőkére 
vonatkozó követelményeknek az (EU) 
2019/2033 és a 2019/2034/EU irányelvvel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 853
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba)  az 53a. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően kriptoeszköz-szolgáltatás 
nyújtására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások, az indulótőkére és a 
szavatolótőkére vonatkozó 
követelményeknek a 2009/110/EK 
irányelvvel összhangban.

Or. en

Módosítás 854
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az olyan kriptoeszköz-
szolgáltatóknak, amelyek a 
szolgáltatásnyújtás megkezdésének napja 
óta még nem folytattak üzleti 
tevékenységet egy teljes éven át, az (1) 
bekezdés b) pontjában említett számítás 
céljából azokat az előre jelzett állandó 
általános költségeket kell használniuk, 
amelyeket az engedélykérelmükhöz 
csatolt, az első 12 havi 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
előrejelzéseik tartalmaztak.

törölve
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Or. en

Módosítás 855
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az olyan kriptoeszköz-
szolgáltatóknak, amelyek a 
szolgáltatásnyújtás megkezdésének napja 
óta még nem folytattak üzleti 
tevékenységet egy teljes éven át, az (1) 
bekezdés b) pontjában említett számítás 
céljából azokat az előre jelzett állandó 
általános költségeket kell használniuk, 
amelyeket az engedélykérelmükhöz 
csatolt, az első 12 havi 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
előrejelzéseik tartalmaztak.

törölve

Or. en

Módosítás 856
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
biztosításnak rendelkeznie kell legalább a 
következő jellemzők mindegyikével:

törölve

a) legalább egy éves kezdeti futamidő;
b) legalább 90 napos felmondási idő;
c) olyan vállalkozástól származik, amely 
az uniós vagy a nemzeti joggal 
összhangban engedéllyel rendelkezik 
biztosítás nyújtására;
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d) harmadik személy szervezet bocsátja 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 857
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
biztosításnak rendelkeznie kell legalább a 
következő jellemzők mindegyikével:

törölve

a) legalább egy éves kezdeti futamidő;
b) legalább 90 napos felmondási idő;
c) olyan vállalkozástól származik, amely 
az uniós vagy a nemzeti joggal 
összhangban engedéllyel rendelkezik 
biztosítás nyújtására;
d) harmadik személy szervezet bocsátja 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 858
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
biztosításnak rendelkeznie kell legalább a 
következő jellemzők mindegyikével:

(4) A (2) bekezdésben említett 
biztosítást nyilvánosságra kell hozni a 
kriptoeszköz-szolgáltató honlapján, és 
rendelkeznie kell legalább a következő 
jellemzők egyikével:

Or. en
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Módosítás 859
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
biztosításnak rendelkeznie kell legalább a 
következő jellemzők mindegyikével:

(4) A (2) bekezdésben említett 
biztosítást nyilvánosságra kell hozni a 
kriptoeszköz-szolgáltató honlapján, és 
rendelkeznie kell legalább a következő 
jellemzők egyikével:

Or. en

Módosítás 860
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) harmadik személy szervezet 
bocsátja rendelkezésre.

d) a kriptoeszköz-szolgáltatóval 
vállalati kapcsolatban nem álló harmadik 
személy szervezet bocsátja rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 861
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés b) pontjában 
említett biztosításnak a következő 
kockázatok fedezetére kell kiterjednie:

törölve

a) dokumentumok elvesztése;
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b) megtévesztés vagy félrevezető 
nyilatkozatok;
c) olyan cselekmények, hibák vagy 
mulasztások, amelyek a következők 
megsértését eredményezik:
i. jogi és szabályozási kötelezettségek;
ii. az ügyfelekkel szembeni becsületes, 
tisztességes és szakszerű eljárásra 
vonatkozó kötelezettség;
iii. titoktartási kötelezettség;
d) az összeférhetetlenség elkerülését 
szolgáló megfelelő eljárások 
létrehozásának, bevezetésének és 
fenntartásának elmulasztása;
e) az üzletmenet fennakadásából vagy 
rendszerhibákból eredő veszteségek;
f) amennyiben az üzleti modellre 
alkalmazandó: az ügyfelek 
kriptoeszközeinek és pénzeszközeinek 
megőrzése során elkövetett súlyos 
gondatlanság.

Or. en

Módosítás 862
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés b) pontjában 
említett biztosításnak a következő 
kockázatok fedezetére kell kiterjednie:

törölve

a) dokumentumok elvesztése;
b) megtévesztés vagy félrevezető 
nyilatkozatok;
c) olyan cselekmények, hibák vagy 
mulasztások, amelyek a következők 
megsértését eredményezik:
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i. jogi és szabályozási kötelezettségek;
ii. az ügyfelekkel szembeni becsületes, 
tisztességes és szakszerű eljárásra 
vonatkozó kötelezettség;
iii. titoktartási kötelezettség;
d) az összeférhetetlenség elkerülését 
szolgáló megfelelő eljárások 
létrehozásának, bevezetésének és 
fenntartásának elmulasztása;
e) az üzletmenet fennakadásából vagy 
rendszerhibákból eredő veszteségek;
f) amennyiben az üzleti modellre 
alkalmazandó: az ügyfelek 
kriptoeszközeinek és pénzeszközeinek 
megőrzése során elkövetett súlyos 
gondatlanság.

Or. en

Módosítás 863
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a kriptoeszköz-
szolgáltatóknak az előző évi állandó 
általános költségeiket az alkalmazandó 
számviteli szabályozásnak megfelelő, a 
legújabb auditált éves pénzügyi 
kimutatásban vagy – amennyiben auditált 
éves pénzügyi kimutatás nem áll 
rendelkezésre – a nemzeti felügyeleti 
hatóság által ellenőrzött éves pénzügyi 
kimutatásban szereplő adatok 
felhasználásával kell kiszámítaniuk úgy, 
hogy a következő tételeket levonják az 
összes ráfordításból a tulajdonosoknak 
teljesített nyereségfelosztást követően:

törölve

a) az alkalmazottaknak járó jutalmak és 
egyéb javadalmazás, amennyiben azok a 
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kriptoeszköz-szolgáltató adott évi nettó 
nyereségétől függenek;
b) a munkavállalók, igazgatók és 
partnerek részesedése a nyereségből;
c) az eredményfelosztásból származó 
egyéb juttatások és egyéb változó 
javadalmazások, amennyiben ezek teljes 
mértékben diszkrecionálisak;
d) nem szokásos tevékenységekből eredő 
nem ismétlődő kiadások.

Or. en

Módosítás 864
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a kriptoeszköz-
szolgáltatóknak az előző évi állandó 
általános költségeiket az alkalmazandó 
számviteli szabályozásnak megfelelő, a 
legújabb auditált éves pénzügyi 
kimutatásban vagy – amennyiben auditált 
éves pénzügyi kimutatás nem áll 
rendelkezésre – a nemzeti felügyeleti 
hatóság által ellenőrzött éves pénzügyi 
kimutatásban szereplő adatok 
felhasználásával kell kiszámítaniuk úgy, 
hogy a következő tételeket levonják az 
összes ráfordításból a tulajdonosoknak 
teljesített nyereségfelosztást követően:

törölve

a) az alkalmazottaknak járó jutalmak és 
egyéb javadalmazás, amennyiben azok a 
kriptoeszköz-szolgáltató adott évi nettó 
nyereségétől függenek;
b) a munkavállalók, igazgatók és 
partnerek részesedése a nyereségből;
c) az eredményfelosztásból származó 
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egyéb juttatások és egyéb változó 
javadalmazások, amennyiben ezek teljes 
mértékben diszkrecionálisak;
d) nem szokásos tevékenységekből eredő 
nem ismétlődő kiadások.

Or. en

Módosítás 865
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a kriptoeszköz-
szolgáltatóknak az előző évi állandó 
általános költségeiket az alkalmazandó 
számviteli szabályozásnak megfelelő, a 
legújabb auditált éves pénzügyi 
kimutatásban vagy – amennyiben auditált 
éves pénzügyi kimutatás nem áll 
rendelkezésre – a nemzeti felügyeleti 
hatóság által ellenőrzött éves pénzügyi 
kimutatásban szereplő adatok 
felhasználásával kell kiszámítaniuk úgy, 
hogy a következő tételeket levonják az 
összes ráfordításból a tulajdonosoknak 
teljesített nyereségfelosztást követően:

törölve

a) az alkalmazottaknak járó jutalmak és 
egyéb javadalmazás, amennyiben azok a 
kriptoeszköz-szolgáltató adott évi nettó 
nyereségétől függenek;
b) a munkavállalók, igazgatók és 
partnerek részesedése a nyereségből;
c) az eredményfelosztásból származó 
egyéb juttatások és egyéb változó 
javadalmazások, amennyiben ezek teljes 
mértékben diszkrecionálisak;
d) nem szokásos tevékenységekből eredő 
nem ismétlődő kiadások.



AM\1233341HU.docx 17/171 PE693.742v01-00

HU

Or. en

Módosítás 866
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a kriptoeszköz-
szolgáltatók kiszámolják az előző évi 
állandó általános költségeket, az 
alkalmazandó számviteli keretből 
származó számadatok segítségével.

Or. en

Módosítás 867
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók vezető 
testületi tagjai rendelkeznek a feladataik 
ellátásához szükséges jó hírnévvel és – a 
képzettség, a tapasztalat és a készségek 
szempontjából vett – szakmai 
alkalmassággal. Igazolják, hogy elegendő 
időt tudnak fordítani feladataik hatékony 
ellátására.

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók vezető 
testületi tagjai rendelkeznek a feladataik 
ellátásához szükséges jó hírnévvel és – a 
képzettség, a tapasztalat és a készségek 
szempontjából vett – szakmai 
alkalmassággal, valamint a pénzmosás és 
a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelem szempontjából alkalmasnak és 
megbízhatónak kell lenniük. Igazolják, 
hogy elegendő időt tudnak fordítani 
feladataik hatékony ellátására.

Or. en

Módosítás 868
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France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók vezető 
testületi tagjai rendelkeznek a feladataik 
ellátásához szükséges jó hírnévvel és – a 
képzettség, a tapasztalat és a készségek 
szempontjából vett – szakmai 
alkalmassággal. Igazolják, hogy elegendő 
időt tudnak fordítani feladataik hatékony 
ellátására.

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók vezető 
testületi tagjai rendelkeznek a feladataik 
ellátásához szükséges – a képzettség, a 
tapasztalat és a készségek szempontjából 
vett – szakmai alkalmassággal. Igazolják, 
hogy elegendő időt tudnak fordítani 
feladataik hatékony ellátására.

Or. fr

Módosítás 869
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-szolgáltató 
részvénytőkéjének vagy szavazati jogainak 
több mint 20%-ával közvetlenül vagy 
közvetve rendelkező, vagy felette bármely 
más módon ellenőrzést gyakorló 
természetes személyek igazolják, hogy 
rendelkeznek a szükséges jó hírnévvel és 
szakmai alkalmassággal.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltató 
részvénytőkéjének vagy szavazati jogainak 
több mint 10%-ával közvetlenül vagy 
közvetve rendelkező, vagy felette bármely 
más módon ellenőrzést gyakorló 
természetes személyek igazolják, hogy 
rendelkeznek a szükséges jó hírnévvel és 
szakmai alkalmassággal, valamint a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelem szempontjából 
alkalmasnak és megbízhatónak kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 870
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques
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Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-szolgáltató 
részvénytőkéjének vagy szavazati jogainak 
több mint 20%-ával közvetlenül vagy 
közvetve rendelkező, vagy felette bármely 
más módon ellenőrzést gyakorló 
természetes személyek igazolják, hogy 
rendelkeznek a szükséges jó hírnévvel és 
szakmai alkalmassággal.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltató 
részvénytőkéjének vagy szavazati jogainak 
több mint 5%-ával közvetlenül vagy 
közvetve rendelkező, vagy felette bármely 
más módon ellenőrzést gyakorló 
természetes személyek igazolják, hogy 
rendelkeznek a szükséges jó hírnévvel és 
szakmai alkalmassággal.

Or. en

Módosítás 871
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-szolgáltató 
részvénytőkéjének vagy szavazati jogainak 
több mint 20%-ával közvetlenül vagy 
közvetve rendelkező, vagy felette bármely 
más módon ellenőrzést gyakorló 
természetes személyek igazolják, hogy 
rendelkeznek a szükséges jó hírnévvel és 
szakmai alkalmassággal.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltató 
részvénytőkéjének vagy szavazati jogainak 
több mint 20%-ával közvetlenül vagy 
közvetve rendelkező, vagy felette bármely 
más módon ellenőrzést gyakorló 
természetes személyek igazolják, hogy 
rendelkeznek a szükséges szakmai 
alkalmassággal.

Or. fr

Módosítás 872
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) vagy a (2) bekezdésben (3) Az (1) vagy a (2) bekezdésben 
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említett személyek nem lehetnek 
pénzmosással, terrorizmusfinanszírozással 
vagy más pénzügyi bűncselekménnyel 
kapcsolatban büntetett előéletűek.

említett személyek nem lehetnek 
pénzmosással, terrorizmusfinanszírozással 
vagy más pénzügyi bűncselekménnyel, 
vagy az üzletmenet irányítása során 
történt kötelezettségszegéssel vagy 
csalással kapcsolatban büntetett 
előéletűek..

Or. en

Módosítás 873
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
létrehozzák, végrehajtják és fenntartják az 
olyan döntéshozatali eljárásokat és 
szervezeti felépítést, amely világosan és 
dokumentálva határozza meg 
a jelentéstételi irányvonalakat, és kiosztja 
a funkciókat és a felelősségi köröket;

Or. en

Módosítás 874
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
létrehoznak, végrehajtanak és 
fenntartanak olyan belsőkontroll-
mechanizmusokat, amelyeket úgy 
alakítottak ki, hogy a kriptoeszköz-
szolgáltatók minden szintje megfeleljen a 
döntéseknek és eljárásoknak;
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Or. en

Módosítás 875
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
belsőkontroll-mechanizmusokkal, 
valamint hatékony kockázatértékelési 
eljárásokkal rendelkeznek, ideértve az 
IKT-rendszerek irányítása tekintetében az 
(EU) 2021/xx európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek 65 megfelelő hatékony 
kontroll- és védelmi intézkedéseket is. 
Nyomon követik és rendszeresen értékelik 
a belsőkontroll-mechanizmusok és a 
kockázatértékelési eljárások 
megfelelőségét és eredményességét, és 
megfelelő intézkedéseket hoznak az 
esetleges hiányosságok kezelésére.

(7) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
mechanizmusokkal, rendszerekkel, 
valamint hatékony eljárásokkal 
rendelkeznek az (EU) 2021/xx európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban, valamint hatékony 
kockázatértékelési eljárásokkal is 
rendelkeznek a pénzmosással és a 
terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érdekében, az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2015/849 irányelve alapján. 
Nyomon követik és rendszeresen értékelik 
a belsőkontroll-mechanizmusok és a 
kockázatértékelési eljárások 
megfelelőségét és eredményességét, és 
megfelelő intézkedéseket hoznak az 
esetleges hiányosságok kezelésére.

_________________
65 A pénzügyi ágazat digitális működési 
rezilienciájáról és az 1060/2009/EK, a 
648/2012/EU, a 600/2014/EU, valamint a 
909/2014/EU rendelet módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat, COM(2020) 595.

Or. en

Indokolás

Kereszthivatkozás a DORA-ra és az AMLD-re

Módosítás 876
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim 
Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
belsőkontroll-mechanizmusokkal, valamint 
hatékony kockázatértékelési eljárásokkal 
rendelkeznek, ideértve az IKT-rendszerek 
irányítása tekintetében az (EU) 2021/xx 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek65 megfelelő hatékony 
kontroll- és védelmi intézkedéseket is. 
Nyomon követik és rendszeresen értékelik 
a belsőkontroll-mechanizmusok és a 
kockázatértékelési eljárások 
megfelelőségét és eredményességét, és 
megfelelő intézkedéseket hoznak az 
esetleges hiányosságok kezelésére.

(7) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
belsőkontroll-mechanizmusokkal, valamint 
hatékony kockázatértékelési eljárásokkal 
rendelkeznek, ideértve az IKT-rendszerek 
irányítása tekintetében az (EU) 2021/xx 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelő hatékony kontroll- és védelmi 
intézkedéseket is, valamint hatékony 
eljárásokkal is rendelkeznek a 
pénzmosással és a 
terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érdekében, az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2015/849 irányelve alapján. 
Nyomon követik és rendszeresen értékelik 
a belsőkontroll-mechanizmusok és a 
kockázatértékelési eljárások 
megfelelőségét és eredményességét, és 
megfelelő intézkedéseket hoznak az 
esetleges hiányosságok kezelésére. 

_________________
65 A pénzügyi ágazat digitális működési 
rezilienciájáról és az 1060/2009/EK, a 
648/2012/EU, a 600/2014/EU, valamint a 
909/2014/EU rendelet módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat, COM(2020) 595.

Or. en

Módosítás 877
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az e bekezdéssel összhangban 
megőrzött felvételeket az érintett 



AM\1233341HU.docx 23/171 PE693.742v01-00

HU

ügyfeleknek kérésre át kell adni, és azokat 
öt évig – illetve amennyiben azt az 
illetékes hatóság előírja, legfeljebb hét 
évig – meg kell őrizni.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangot teremt a MiFID-del.

Módosítás 878
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kriptoeszköz-szolgáltatók nem 
nyújtanak olyan szolgáltatást, amely 
bármilyen módon kapcsolódik a 
tranzakciók nyomonkövethetőségét 
korlátozó beépített anonimizálási 
funkcióval rendelkező kriptoeszközökhöz. 
Különösen nem könnyítik meg az ilyen 
kriptoeszközök vásárlását és 
kereskedelmét, és nem ajánlanak 
letétkezelési szolgáltatásokat ilyen 
kriptoeszközök számára.

Or. en

Módosítás 879
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kriptoeszköz-szolgáltatók eleget 
tesznek a 2015/849/EU irányelv szerinti 
kötelezettségeiknek, és ugyanazzal a 
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2015/849/EU irányelvvel összhangban 
bevezetik a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása hatékony megelőzéséhez, 
felderítéséhez és kivizsgálásához 
szükséges eljárásokat.

Or. it

Módosítás 880
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kriptoeszköz-szolgáltatók a 
pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló 
(EU) 2015/849 irányelvvel összhangban a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
megelőzését célzó rendszerekkel, 
eljárásokkal és mechanizmusokkal 
rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

A kriptoeszközök ki vannak téve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatának. 
Ezért a kriptoeszköz-szolgáltatóknak megalapozott eljárásokkal kell rendelkezniük a 
pénzmosási eljárások megelőzéséhez, amelyek legalább egyenértékűek az AMLD-ben lévő 
rendelkezésekkel.

Módosítás 881
Stefan Berger

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
belsőkontroll-mechanizmusokkal és 
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hatékony, a pénzmosás és 
terrorizmusfinanszírozás megelőzésére, 
felderítésére és vizsgálatára vonatkozó 
eljárásokkal rendelkeznek a pénzmosási 
irányelvvel ((EU) 2015/849/EK) 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A kriptoeszközökhöz kapcsolódó pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
világszerte a szabályozó szervek, a felügyeleti hatóságok és a pénzügyi ágazat egyik fő 
célkitűzése. A kriptoeszközökkel foglalkozó szervezetek szabályozási kötelezettségekből eredő 
bizonytalansága jelentős partnerkockázatot jelent az összes piaci résztvevő számára, valamint 
a piac egészének integritására nézve.

Módosítás 882
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 9 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A fizetőeszközként használt 
kriptoeszközöket átutaló kriptoeszköz-
szolgáltatók hatékony belső ellenőrzési 
mechanizmusok és eljárások révén 
biztosítják az Európai Gazdasági 
Térségen (EGT) belüli valamennyi 
kriptoeszköz-átutalás, valamint az EGT 
Európai Gazdasági Térségből más 
régióba és fordítva történő valamennyi 
kriptoeszköz-átutalás teljes nyomon 
követhetőségét, az (EU) 2015/847 rendelet 
rendelkezéseivel összhangban.

Or. it

Módosítás 883
Stefan Berger

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 9 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A kriptoeszközöket fizetési célból 
átutaló kriptoeszköz-szolgáltatóknak az 
uniós pénzátutalásról szóló rendelettel 
((EU) 847/2015) összhangban belső 
ellenőrzési mechanizmusokkal és 
hatékony eljárásokkal kell rendelkezniük 
az EGT-n belüli pénzeszköz-átutalások, 
valamint a pénzeszközök EGT-ből egy 
másik régióba és más régiókból az EGT-
be történő átutalásainak teljes 
nyomonkövethetősége érdekében.

Or. en

Indokolás

A kriptoeszközökhöz kapcsolódó pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
világszerte a szabályozó szervek, a felügyeleti hatóságok és a pénzügyi ágazat egyik fő 
célkitűzése. A kriptoeszközökkel foglalkozó szervezetek szabályozási kötelezettségekből eredő 
bizonytalansága jelentős partnerkockázatot jelent az összes piaci résztvevő számára, valamint 
a piac egészének integritására nézve.

Módosítás 884
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 9 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A kriptoeszköz-szolgáltatók nem 
nyújtanak olyan szolgáltatást, amely 
bármilyen módon kapcsolódik olyan 
kriptoeszközökhöz, amelyek nem felelnek 
meg a 3a. cikk környezeti 
fenntarthatósági kritériumainak. 
Különösen nem könnyítik meg az ilyen 
kriptoeszközök vásárlását és 
kereskedelmét, és nem ajánlanak 
letétkezelési szolgáltatásokat ilyen 
kriptoeszközök számára.

Or. en
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Módosítás 885
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61a. cikk
„Ismerd az ügyfeledet” elv

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
belsőkontroll-mechanizmusokkal és 
hatékony, a pénzmosás, a 
terrorizmusfinanszírozás és más 
büntetendő cselekmény megelőzésére, 
felderítésére és vizsgálatára vonatkozó 
eljárásokkal rendelkeznek az (EU) 
2015/849 irányelvvel összhangban. 
A kriptoeszköz-szolgáltatók átvilágítási 
eljárásokat hoznak létre, hajtanak végre 
és alkalmaznak az ügyfél identitásának 
megbízható és független forrásból 
beszerzett dokumentumok, adatok és 
információk alapján történő azonosítása 
és ellenőrzése alapján, valamint a 
kedvezményezett tulajdonos identitásának 
azonosítása alapján.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
belsőkontroll-mechanizmusok és 
eljárások fejlett átvilágítási intézkedéseket 
írnak elő azon ügyfelekre vonatkozóan, 
akik kriptoeszközöket kívánnak átutalni 
önállóan kezelt tárcákba vagy tárcákból.
(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók nem 
folytatnak üzleti tevékenységet és nem 
rendelkeznek általuk ellenőrzött 
szervezetekkel magas kockázatú harmadik 
országnak minősülő harmadik országban, 
amelyek stratégiai hiányosságokkal 
rendelkeznek a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni 
rendszerükben, az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2015/849 irányelve 9. 
cikkével összhangban, vagy az adózási 
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szempontból nem együttműködő országok 
és területek európai uniós jegyzékének I. 
vagy II. mellékletében szereplő harmadik 
országban, vagy nem vezethetik őket az 
ilyen országokban vagy területeken 
létrehozott szervezetek. 
(4) A kriptoeszközöket átutaló 
kriptoeszköz-szolgáltatók belsőkontroll-
mechanizmusokkal és hatékony 
eljárásokkal rendelkeznek a minden, 1000 
EUR-val megegyező vagy azt meghaladó 
kriptoeszköz-átutalás teljes 
nyomonkövethetőségének biztosítása 
érdekében, valamint különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek 
a következő kötelezettségeknek:
a) szükséges és pontos információkat 
szereznek be és tárolnak a 
kezdeményezőre és a kedvezményezettre 
vonatkozóan, és átadják ezeket az 
információkat a kedvezményezett 
kriptoeszköz-szolgáltatójának vagy 
pénzügyi intézményének;
b) kérésre hozzáférhetővé teszik azokat az 
illetékes hatóságok számára;
c) nyomon követik az információ 
hozzáférhetőségét;
d) befagyasztási intézkedéseket tesznek és 
megtiltják a szankciók hatálya alá tartozó 
személyek és szervezetek jegyzékén 
szereplő személyekkel és szervezetekkel 
végzett tranzakciókat, valamint a 61b. 
cikkben említett, a nem megfelelő 
kriptoeszköz-szolgáltatók európai uniós 
listáján szereplő kriptoeszköz-szolgáltatók 
felé indított átutalásokat.
Az a) pont alkalmazásában a szükséges 
információk a következőket foglalják 
magukban:
i. a kezdeményező neve;
ii. a kezdeményező számlaszáma, 
amennyiben a tranzakció feldolgozása 
számla felhasználásával történt;
iii. a kezdeményező fizikai címe vagy 
nemzeti azonosítószáma, vagy 
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ügyfélazonosító száma, amely egyedi 
módon azonosítja a kezdeményezőt, vagy 
a születés ideje és helye;
iv. a kedvezményezett neve;
v. a kedvezményezett számlaszáma, 
amennyiben a tranzakció feldolgozása 
számla felhasználásával történt;
vi. a tranzakció dátuma és az átutalt 
összeg.
Amennyiben a kriptoeszköz-szolgáltatók 
nem tudják beszerezni a fenti bekezdés 
értelmében szükséges információkat, 
visszautasítják a tranzakció feldolgozását.
(5) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
haladéktalanul értesítik az illetékes 
hatóságokat, ha felmerül a megalapozott 
gyanú, hogy bármely pénzeszköz, az 
érintett mennyiségtől függetlenül, bűnözői 
tevékenységből származik vagy a 
terrorizmusfinanszírozáshoz vagy egyéb 
bűnözői tevékenységhez kapcsolódik, és az 
illetékes hatóság kérésére közvetlenül 
ellátják a hatóságot a szükséges 
információkkal.

Or. en

Módosítás 886
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61b. cikk
A nem megfelelő kriptoeszköz-szolgáltatók 

ESMA általi nyilvántartásba vétele
A 61a. cikk (3) bekezdése d) pontjának 
alkalmazásában az ESMA azonosítja 
azokat az Unióban és az Unión kívül 
működő kriptoeszköz-szolgáltatókat, 
amelyek nem felelnek meg az uniós vagy 
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nemzetközi, pénzmosás és 
terrorizmusfinanszírozás elleni, valamint 
adózási célú szabványoknak, vagy nem 
minden esetben működnek együtt az uniós 
bűnüldöző hatóságokkal, és amelyek 
komoly fenyegetést jelentenek az Unió 
pénzügyi rendszerére és a belső piac 
megfelelő működésére.
Ez ESMA létrehozza és fenntartja a „nem 
megfelelő kriptoeszköz-szolgáltatók” 
nyilvános jegyzékét, és rendszeresen 
frissíti a jegyzéket. A nem megfelelő 
kriptoeszköz-szolgáltatók azonosítása 
érdekében az ESMA figyelembe veszi a 
következő mutatókat:
a) a kriptoeszköz-szolgáltató súlyos 
hiányosságokkal rendelkezik az 
ügyfélátvilágítási eljárások területén, és 
csak minimális mennyiségű információt 
kér ügyfeleitől, például e-mail-címet, 
nevet és telefonszámot;
b) a kriptoeszköz-szolgáltató egyik 
országban sem rendelkezik egyértelmű 
székhellyel;
c) a kriptoeszköz-szolgáltató az uniós 
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás 
elleni listán szereplő, magas kockázatú 
országban található;
d) a kriptoeszköz-szolgáltató az adózási 
szempontból nem együttműködő országok 
és területek európai uniós jegyzékén 
szereplő országban található;
e) a kriptoeszköz-szolgáltató egy 
decentralizált tőzsde.
A lista megalkotásakor az ESMA 
figyelembe veszi a pénzmosás megelőzése 
és a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelem területén kompetenciával 
rendelkező nemzetközi szervezetek, illetve 
a bűnüldöző és hírszerző ügynökségek 
releváns értékeléseit, felméréseit vagy 
jelentéseit, valamint a kriptoeszköz-
szolgáltatók által szolgáltatott 
információkat. 
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Or. en

Módosítás 887
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kriptoeszköz-szolgáltatók értesítik 
illetékes hatóságukat a vezető 
testületükben bekövetkező változásokról, 
és rendelkezésükre bocsátanak minden 
olyan információt, amely a 61. cikknek 
való megfelelés megítéléséhez szükséges.

A kriptoeszköz-szolgáltatók legfeljebb 5 
munkanapon belül értesítik illetékes 
hatóságukat a vezető testületükben 
bekövetkező változásokról, és 
rendelkezésükre bocsátanak minden olyan 
információt, amely a 61. cikknek való 
megfelelés megítéléséhez szükséges.

Or. en

Módosítás 888
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon kriptoeszköz-szolgáltatók, 
amelyek az ügyfelek kriptoeszközeivel 
vagy az ilyen kriptoeszközökhöz való 
hozzáférést biztosító eszközökkel 
rendelkeznek, megfelelő intézkedéseket 
tesznek az ügyfelek tulajdonjogának 
védelme érdekében, különösen a 
kriptoeszköz-szolgáltató 
fizetésképtelensége esetére, és annak 
megakadályozására, hogy az ügyfél 
kriptoeszközeit – annak kifejezett 
hozzájárulása nélkül – saját számlájukra 
felhasználják.

(1) Azon kriptoeszköz-szolgáltatók, 
amelyek az ügyfelek kriptoeszközeivel 
vagy az ilyen kriptoeszközökhöz való 
hozzáférést biztosító eszközökkel 
rendelkeznek, megfelelő intézkedéseket 
tesznek az ügyfelek tulajdonjogának 
védelme érdekében, különösen a 
kriptoeszköz-szolgáltató 
fizetésképtelensége esetére, és annak 
megakadályozására, hogy az ügyfél 
kriptoeszközeit saját számlájukhoz 
felhasználják.

Or. en
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Módosítás 889
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben üzleti modelljük vagy 
kriptoeszköz-szolgáltatásuk szükségessé 
teszi az ügyfelek pénzeszközeinek tartását, 
a kriptoeszköz-szolgáltatók megfelelő 
intézkedésekkel rendelkeznek az ügyfelek 
jogainak védelmére és annak 
megakadályozására, hogy az ügyfelek 
(EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 25. 
pontjában67 meghatározott pénzeszközeit 
saját számlára használják fel.

(2) Amennyiben üzleti modelljük vagy 
kriptoeszköz-szolgáltatásuk szükségessé 
teszi az ügyfelek e-pénz-tokenektől eltérő 
pénzeszközeinek tartását, a kriptoeszköz-
szolgáltatók megfelelő intézkedésekkel 
rendelkeznek az ügyfelek jogainak 
védelmére és annak megakadályozására, 
hogy az ügyfelek pénzeszközeit saját 
számlára használják fel.

_________________
67 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve (2015. 
november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 33., 2015.12.23., 
35. o.).

Or. en

Módosítás 890
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
ügyfelük pénzeszközeit haladéktalanul 
elhelyezik valamely központi banknál vagy 
hitelintézetnél.

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók az e-
pénz-tokenektől eltérő pénzeszközök 
fogadását követő nap végéig, az ügyfelük 
ilyen pénzeszközeit elhelyezik egy 
központi banknál, amennyiben 
rendelkezésre áll, vagy hitelintézetnél. A 
kriptoeszköz-szolgáltatók minden 
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szükséges lépést megtesznek annak 
biztosítására, hogy az ügyfelek központi 
banknál vagy hitelintézetnél tartott, e-
pénz-tokenektől eltérő pénzeszközeit a 
kriptoeszköz-szolgáltató pénzeszközeinek 
tartására használt számláktól 
elkülönülten azonosítható számlán vagy 
számlákon tartsák.

Or. en

Módosítás 891
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
ügyfelük pénzeszközeit haladéktalanul 
elhelyezik valamely központi banknál vagy 
hitelintézetnél.

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
ügyfelük pénzeszközeit haladéktalanul 
elhelyezik valamely hitelintézetnél, vagy 
amennyiben a számlanyitásra vonatkozó 
kritériumok és feltételek teljesülnek, egy 
központi banknál.

Or. en

Módosítás 892
Stefan Berger

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
ügyfelük pénzeszközeit haladéktalanul 
elhelyezik valamely központi banknál vagy 
hitelintézetnél.

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
ügyfelük pénzeszközeit haladéktalanul 
elhelyezik valamely hitelintézetnél, vagy 
amennyiben a számlanyitásra vonatkozó 
kritériumok és feltételek teljesülnek, egy 
központi banknál.

Or. en
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Indokolás

Az eurorendszer monetáris politikai működésével összefüggésben a hitelintézetek, vagy a 
TARGET2 fizetési rendszer működésével összefüggésben a hitelintézetek és pénzügyi 
intézmények központi banki számlákhoz való hozzáférése az alkalmazandó EKB-
iránymutatásban szereplő kritériumokon és feltételeken alapul.

Módosítás 893
Stefan Berger

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kriptoeszköz-szolgáltatók minden 
szükséges lépést megtesznek annak 
biztosítására, hogy az ügyfelek központi 
banknál vagy hitelintézetnél tartott 
pénzeszközeit a kriptoeszköz-szolgáltató 
pénzeszközeinek tartására használt 
számláktól elkülönülten azonosítható 
számlán vagy számlákon tartsák.

A kriptoeszköz-szolgáltatók minden 
szükséges lépést megtesznek annak 
biztosítására, hogy az ügyfelek 
hitelintézetnél – vagy amennyiben a 
számlanyitásra vonatkozó kritériumok és 
feltételek teljesülnek, egy központi banknál 
– tartott pénzeszközeit a kriptoeszköz-
szolgáltató pénzeszközeinek tartására 
használt számláktól elkülönülten 
azonosítható számlán vagy számlákon 
tartsák.

Or. en

Indokolás

Az eurorendszer monetáris politikai működésével összefüggésben a hitelintézetek, vagy a 
TARGET2 fizetési rendszer működésével összefüggésben a hitelintézetek és pénzügyi 
intézmények központi banki számlákhoz való hozzáférése az alkalmazandó EKB-
iránymutatásban szereplő kritériumokon és feltételeken alapul.

Módosítás 894
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kriptoeszköz-szolgáltatók időben 
és tisztességes módon kivizsgálják az 

(4) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
tisztességes módon, a panasz beérkezését 
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összes panaszt, és a vizsgálat eredményéről 
észszerű időn belül tájékoztatják 
ügyfeleiket.

követően 3 munkanapon belül 
kivizsgálják az összes panaszt. A 
kriptoeszköz-szolgáltató elküldi a panasz 
hivatkozási számát az ügyfélnek, és a 
vizsgálat eredményéről legfeljebb 25 
munkanapon belül tájékoztatja ügyfeleit.

Or. en

Módosítás 895
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
hatékony szabályokat tartanak fenn és 
alkalmaznak a köztük és a következők 
közötti összeférhetetlenségek megelőzése, 
azonosítása, kezelése és közzététele 
céljából:

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
hatékony szabályokat tartanak fenn és 
alkalmaznak a köztük és a következők 
közötti összeférhetetlenségek megelőzése, 
azonosítása vagy kezelése céljából:

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságra hozatalt csak végső eszközként kell alkalmazni

Módosítás 896
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a)  Az (1) bekezdés értelmében 
létrehozott összeférhetetlenségi szabályzat 
meghatározza az ilyen konfliktusok 
megelőzésére és kezelésére szolgáló 
követendő eljárásokat és bevezetendő 
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intézkedéseket, ideértve legalább a 
következőket:
a) az összeférhetetlenség kockázatát 
hordozó tevékenységben részt vevő érintett 
személyek közötti információcsere 
megelőzését vagy ellenőrzését szolgáló 
hatékony eljárások, amennyiben az 
információcsere kárt okozhat az ügyfél 
vagy ügyfelek érdekeiben;
b) azon releváns személyek elkülönülő 
felügyelete, akiknek elsődleges funkciói 
közé tartozik tevékenységek elvégzése 
olyan ügyfelek nevében vagy 
szolgáltatások nyújtása olyan ügyfelek 
számára, akiknek érdekei ütközhetnek, 
vagy akik más módon esetleg ütköző, 
különböző érdekeket képviselnek, 
beleértve a vállalkozás érdekeit is;
c) minden közvetlen kapcsolat 
megszüntetése a főként egy adott 
tevékenységet végző releváns személyek 
javadalmazása és más olyan releváns 
személyek javadalmazása vagy az általuk 
termelt bevételek között, akik főként egy 
másik tevékenységet folytatnak, 
amennyiben e tevékenységek között 
összeférhetetlenség merülhet fel;
d) intézkedések annak megelőzésére vagy 
korlátozására, hogy bármely személy 
illetéktelen befolyást gyakoroljon azon 
mód felett, ahogyan egy releváns személy 
a befektetési vagy kiegészítő 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
végzi;
e) intézkedések annak megelőzésére vagy 
ellenőrzésére, hogy egy releváns személy 
egy időben vagy egymás után vegyen részt 
különböző befektetési vagy kiegészítő 
szolgáltatásokban vagy tevékenységekben, 
amennyiben az ilyen részvétel 
akadályozhatja az összeférhetetlenségek 
megfelelő kezelését.

Or. en
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Módosítás 897
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
ügyfeleik és lehetséges ügyfeleik számára 
közzéteszik az összeférhetetlenségek 
általános jellegét és forrásait, valamint a 
mérséklésükre tett lépéseket.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
ügyfeleik és lehetséges ügyfeleik számára 
egyértelműen közzéteszik az 
összeférhetetlenségek általános jellegét és 
forrásait, az összeférhetetlenségekből 
fakadó, az ügyfelet érintő kockázatokat, 
valamint a mérséklésükre tett lépéseket, 
mielőtt az ügyfelek nevében üzleti 
tevékenységet végeznek.

A kriptoeszköz-szolgáltatók biztosítják, 
hogy az ügyfelek és potenciális ügyfelek 
számára történő közzététel csak végső 
eszköz, amelyet csak akkor használnak, 
amennyiben az összeférhetetlenségek 
megelőzésére és kezelésére létrehozott 
hatékony összeférhetetlenségi 
szabályzatok nem elegendők ahhoz, hogy 
kellő megbízhatósággal garantálják az 
ügyfélérdekek sérelmi kockázatának 
megelőzését.

Or. en

Módosítás 898
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
ügyfeleik és lehetséges ügyfeleik számára 
közzéteszik az összeférhetetlenségek 
általános jellegét és forrásait, valamint a 
mérséklésükre tett lépéseket.

(2) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
ügyfeleik, lehetséges ügyfeleik és az 
illetékes hatóságok számára közzéteszik az 
összeférhetetlenségek adott jellegét és 
forrásait, valamint a mérséklésükre tett 
lépéseket.
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Or. en

Módosítás 899
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
értékelik és legalább évente felülvizsgálják 
az összeférhetetlenségre vonatkozó 
politikájukat, és minden megfelelő 
intézkedést megtesznek az esetleges 
hiányosságok kezelésére.

(4) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
értékelik és legalább évente felülvizsgálják 
az összeférhetetlenségre vonatkozó 
politikájukat, és minden megfelelő 
intézkedést megtesznek az esetleges 
hiányosságok kezelésére. Az 
összeférhetetlenségekről szóló 
tájékoztatásra való túlzott hagyatkozás 
hiányosságnak minősül a kriptoeszköz-
szolgáltató összeférhetetlenségi 
politikájában.

Or. en

Módosítás 900
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
értékelik és legalább évente felülvizsgálják 
az összeférhetetlenségre vonatkozó 
politikájukat, és minden megfelelő 
intézkedést megtesznek az esetleges 
hiányosságok kezelésére.

(4) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
értékelik és legalább évente felülvizsgálják 
az összeférhetetlenségre vonatkozó 
politikájukat, és minden megfelelő 
intézkedést megtesznek az esetleges 
hiányosságok kezelésére, és tájékoztatják 
ezekről az illetékes hatóságot.

Or. en
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Módosítás 901
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kriptoeszköz-szolgáltatók 
rendelkeznek a nyújtott szolgáltatások 
minőségének értékeléséhez szükséges 
szakértelemmel és erőforrásokkal annak 
érdekében, hogy folyamatosan biztosítani 
tudják a kiszervezett funkciók hatékony 
felügyeletét és a kiszervezéshez 
kapcsolódó kockázatok kezelését;

e) a kriptoeszköz-szolgáltatók 
rendelkeznek a nyújtott szolgáltatások 
minőségének értékeléséhez szükséges 
szakértelemmel és erőforrásokkal annak 
érdekében, hogy folyamatosan biztosítani 
tudják a kiszervezett funkciók hatékony 
felügyeletét és a kiszervezéshez 
kapcsolódó kockázatok kezelését és 
bizonyítékot szolgáltatnak erről a 
szakértelemről és erőforrásról az illetékes 
hatóság számára a kiszervezés 
megkezdése előtt.;

Or. en

Módosítás 902
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók írásbeli 
szerződést kötnek a kiszervezésben részt 
vevő bármely harmadik személlyel. Ez az 
írásbeli megállapodás meghatározza mind 
a kriptoeszköz-szolgáltatók, mind az 
érintett harmadik személyek jogait és 
kötelezettségeit, és lehetővé teszi az 
érintett kriptoeszköz-szolgáltatók számára 
a megállapodás felmondását.

(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók írásbeli 
szerződést kötnek a kiszervezésben részt 
vevő bármely harmadik személlyel. Ez az 
írásbeli megállapodás – amelynek egy 
másolatát eljuttatják a kriptoeszköz-
szolgáltató illetékes hatóságának a 
kiszervezési kapcsolat kezdetén – 
meghatározza mind a kriptoeszköz-
szolgáltatók, mind az érintett harmadik 
személyek jogait és kötelezettségeit, és 
lehetővé teszi az érintett kriptoeszköz-
szolgáltatók számára a megállapodás 
felmondását.

Or. en
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Módosítás 903
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kriptoeszköz-szolgáltatók és a 
harmadik személyek az illetékes hatóságok 
és az érintett hatóságok kérésére 
rendelkezésükre bocsátják mindazon 
információkat, amelyek alapján azok 
értékelhetik, hogy a kiszervezett 
tevékenységek megfelelnek-e az e címben 
foglalt követelményeknek.

(4) A kriptoeszköz-szolgáltatók és a 
harmadik személyek az illetékes hatóságok 
és az érintett hatóságok rendelkezésére 
bocsátják mindazon információkat, 
amelyek alapján azok értékelhetik, hogy a 
kiszervezett tevékenységek megfelelnek-e 
az e címben foglalt követelményeknek.

Or. en

Módosítás 904
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
66 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

66a. cikk
Kriptoeszköz-szolgáltatók szabályos 

felszámolása
A 67–71. cikkben említett szolgáltatásokat 
nyújtó kriptoeszköz-szolgáltatók olyan 
tervvel rendelkeznek, amely képes 
elősegíteni tevékenységeiknek az 
alkalmazandó nemzeti jog szerinti 
rendezett felszámolását, ideértve az 
említett szolgáltatók vagy harmadik 
személyek által végzett kulcsfontosságú 
tevékenységek folytonosságát vagy 
helyreállítását is. Az említett tervnek 
bizonyítania kell, hogy a kriptoeszköz-
szolgáltató anélkül képes a rendezett 
felszámolás lebonyolítására, hogy azzal 
indokolatlan gazdasági kárt okozna a 
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felhasználóinak vagy a tartalékeszközök 
piacának stabilitására nézve.

Or. en

Indokolás

A „megbízások harmadik személy nevében történő fogadása és továbbítása” és a 
„kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadás” szándékosan került ki a tervezetből, mivel ezen 
tevékenységek pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásai elhanyagolhatók.

Módosítás 905
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók nyilvántartást vezetnek az 
egyes ügyfelek nevében nyitott, az ügyfél 
kriptoeszközökkel kapcsolatos jogait 
megtestesítő pozíciókról. A kriptoeszköz-
szolgáltatók a lehető leghamarabb rögzítik 
az említett nyilvántartásban az ügyfeleik 
utasításai alapján bekövetkező mozgásokat. 
Belső eljárásaiknak biztosítaniuk kell, hogy 
a kriptoeszközök nyilvántartását 
befolyásoló minden mozgást az ügyfél 
pozíció-nyilvántartásában rendszeresen 
rögzített ügylet támasszon alá.

(2) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók minden tőlük telhetőt 
megtesznek a kriptoeszközökhöz 
kapcsolódó jogok gyakorlásának 
megkönnyítésére. Nyilvántartást vezetnek 
az egyes ügyfelek nevében nyitott, az 
ügyfél kriptoeszközökkel kapcsolatos 
jogait megtestesítő pozíciókról. A 
kriptoeszköz-szolgáltatók a lehető 
leghamarabb rögzítik az említett 
nyilvántartásban az ügyfeleik utasításai 
alapján bekövetkező mozgásokat. Belső 
eljárásaiknak biztosítaniuk kell, hogy a 
kriptoeszközök nyilvántartását befolyásoló 
minden mozgást az ügyfél pozíció-
nyilvántartásában rendszeresen rögzített 
ügylet támasszon alá. A letétkezeléshez 
kapcsolódó szervezeti választások, például 
a többaláírásos megoldások használata, a 
kriptoeszköz-letétkezelők felelősségi 
körébe tartoznak. Ennek eredményeként 
az, hogy az ügyfél számláján történő 
mozgásokat a többaláírásos folyamat 
biztosítja, nem kérdőjelezi meg a 
letétkezelési szolgáltatás minősítését.
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Or. en

Módosítás 906
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szabályoknak és eljárásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kriptoeszköz-
szolgáltató ne veszíthesse el az ügyfelek 
kriptoeszközeit vagy az ezen eszközökhöz 
kapcsolódó jogokat csalás, kiberfenyegetés 
vagy gondatlanság következtében.

E szabályoknak és eljárásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kriptoeszköz-
szolgáltató ne veszíthesse el az ügyfelek 
kriptoeszközeit vagy az ezen eszközökhöz 
vagy a kriptoeszközökhöz való hozzáférést 
biztosító eszközökhöz kapcsolódó jogokat 
csalás, kiberfenyegetés vagy gondatlanság 
következtében.

Or. en

Módosítás 907
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a)  A letétkezelési szabályzatot és az 
összefoglalót kérésre az ügyfelek 
rendelkezésére kell bocsátani, tartós 
adathordozón. 

Or. en

Módosítás 908
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4a) Az alapul szolgáló megosztott 
főkönyvi technológia forkja vagy egyéb 
módosítása esetén, vagy bármely egyéb, 
ügyféljogokat valószínűleg létrehozó vagy 
módosító esemény esetén, az ügyfél az 
esemény bekövetkezésének időpontjában 
meglévő pozícióinak alapján és ezek 
mértékéig jogosult a kriptoeszközre vagy 
megilletik az újonnan létrejött jogok, 
kivéve ha az (1) bekezdés alapján a 
letétkezelővel az esemény előtt aláírt 
érvényes megállapodás kifejezetten 
eltérően rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Az alapul szolgáló DLT módosításai, valamint az események, például „airdrop”, fork vagy 
kettéválás jogosultságokkal ruházza fel az ügyfelet.

Módosítás 909
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók biztosítják, hogy az ügyfeleik 
nevében tartott kriptoeszközök vagy az e 
kriptoeszközökhöz való hozzáférést 
biztosító eszközök a lehető leghamarabb 
visszakerüljenek az érintett ügyfelekhez.

(6) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók biztosítják a szükséges 
eljárásokat, hogy az ügyfeleik nevében 
tartott kriptoeszközök vagy a hozzáférést 
biztosító eszközök a lehető leghamarabb 
visszakerüljenek az érintett ügyfelekhez. 
Amennyiben a kriptoeszközök vagy az e 
kriptoeszközökhöz való hozzáférést 
biztosító eszközök vezérlésének 
visszajuttatása nem lehetséges – kivéve 
azokat az eseményeket, amelyek közvetve 
vagy közvetlenül nem tulajdoníthatók a 
kriptoeszköz-szolgáltatónak – a 
kriptoeszköz-letétkezelő kompenzálja az 
ügyfelét.
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Or. en

Módosítás 910
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók az ügyfeleik nevében tartott 
eszközöket elkülönítik saját 
eszközállományuktól. Biztosítaniuk kell, 
hogy a DLT keretében ügyfeleik 
kriptoeszközeit a saját kriptoeszközeikhez 
használt címektől elkülönített címeken 
tartsák.

(7) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók az ügyfeleik nevében tartott 
kriptoeszközöket elkülönítik saját 
eszközállományuktól, és biztosítják, hogy 
az ügyfelektől származó, a 
kriptoeszközökhöz való hozzáférést 
biztosító eszközök egyértelműen ilyenként 
lettek meghatározva. Biztosítaniuk kell, 
hogy a DLT keretében ügyfeleik 
kriptoeszközeit a saját kriptoeszközeikhez 
használt címektől elkülönített címeken 
tartsák.

Or. en

Indokolás

A kriptoeszközök elkülönítésének megkülönböztetése a kulcsok kezelésétől.

Módosítás 911
Stefan Berger

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók az elvesztett kriptoeszközök 
piaci értékének erejéig felelősséget 

(8) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók az elvesztett kriptoeszközök 
piaci értékének erejéig nem korlátozzák a 
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vállalnak ügyfeleik felé a kriptoeszközök 
működési hiba vagy feltörés miatt 
bekövetkező elvesztése esetében.

felelősséget az ügyfeleikre a 
kriptoeszközök szándékos 
kötelezettségszegés vagy megfelelő 
megállapodás keretében meghatározott 
kötelességeik és feladataik elvégzése során 
elkövetett súlyos gondatlanság miatt 
bekövetkező, többek között működési hiba 
vagy feltörés miatt bekövetkező elvesztése 
esetében.

Or. en

Indokolás

A feltörések jelentette működési kockázatok soha nem zárhatók ki teljesen vagy nem 
korlátozhatók egyértelműen. A DLT-infrastruktúra feletti ellenőrzés hiánya lehetetlenné teszi 
a kriptoeszközök eltulajdonításának nyomonkövetését és az eltulajdonított eszközök 
visszaszerzését (a hagyományos értékpapírokra vonatkozó eljárásoktól eltérően). A korlátlan 
felelősség ebből adódóan egy nehezen értékelhető, egzisztenciális kockázatot jelentene 
minden szolgáltató számára.

Módosítás 912
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók az elvesztett kriptoeszközök 
piaci értékének erejéig felelősséget 
vállalnak ügyfeleik felé a kriptoeszközök 
működési hiba vagy feltörés miatt 
bekövetkező elvesztése esetében.

(8) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók felelősségre vonhatók 
ügyfeleik felé a kriptoeszközök vagy a 
kriptoeszközökhöz való hozzáférést 
biztosító eszközök, a vonatkozó 
szolgáltatás nyújtásához és a szolgáltató 
működéséhez kapcsolódó működési hiba 
vagy feltörés miatt bekövetkező elvesztése 
esetében. A kriptoeszköz-szolgáltatók az 
elvesztett kriptoeszköz piaci értékének 
erejéig tartoznak felelősséggel.

Or. en
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Indokolás

A kriptoeszközök elkülönítésének megkülönböztetése a kulcsok kezelésétől.

Módosítás 913
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók az elvesztett kriptoeszközök 
piaci értékének erejéig felelősséget 
vállalnak ügyfeleik felé a kriptoeszközök 
működési hiba vagy feltörés miatt 
bekövetkező elvesztése esetében.

(8) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók az elvesztett kriptoeszközök 
vagy a kriptoeszközökhöz való hozzáférést 
biztosító eszközök felelősséget vállalnak 
ügyfeleik felé az elvesztett kriptoeszközök 
piaci értékének erejéig a kriptoeszközök a 
szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, a 
működést vagy a szolgáltató működését 
érintő biztonsági esemény, többek között 
működési hiba vagy feltörés miatt 
bekövetkező elvesztése esetében.

Or. en

Módosítás 914
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelésre és adminisztrációra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók más szolgáltatókat 
használnak a harmadik személy nevében 
tartott kriptoeszközök letétkezelésére és 
adminisztrációjára, csak az 53. cikkel 
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összhangban engedélyezett kriptoeszköz-
szolgáltatókat használhatnak. A 
kriptoeszközök harmadik személy nevében 
történő tartására és adminisztrációjára 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók, amelyek egyéb szolgáltatókat 
használnak a kriptoeszközök tartására és 
adminisztrációjára, tájékoztatják erről az 
ügyfeleiket.

Or. en

Indokolás

Al-letétkezelők használatának lehetőségére vonatkozó rendelkezés.

Módosítás 915
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
meghatározzák a kereskedési platform 
működési szabályait. Ezeknek a működési 
szabályoknak magukban kell foglalniuk 
legalább a következőket:

(1) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
kriptoeszköz-kereskedési platform 
működtetésére vonatkozó engedélyekkel 
rendelkeznek, amennyiben 
partnerkapcsolatot építettek ki egy 
hitelintézettel, amely a valós néven nyitott 
bankszámlákat az ügyfeleik számára.
A kriptoeszköz-kereskedési platform 
működtetésére engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók meghatározzák 
a kereskedési platform működési 
szabályait. Ezeknek a működési 
szabályoknak magukban kell foglalniuk 
legalább a következőket:

Or. en

Módosítás 916
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
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68 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha)  objektív kritériumokon alapuló, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
szabályok megállapítása, amelyek az 
eszközhöz való hozzáférést szabályozzák.

Or. en

Indokolás

A MIFID 18. cikke (3) bekezdésében is szereplő, megkülönböztetésmentes szabályok.

Módosítás 917
Eero Heinäluoma, Joachim Schuster, Pedro Marques, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a működési 
szabályoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk, hogy kriptoeszköz nem 
vezethető be a kereskedési platformon, 
amennyiben nem tettek közzé 
kriptoeszköz-alapdokumentumot, kivéve, 
ha a kriptoeszközre a 4. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott mentesség 
vonatkozik.

Az a) pont alkalmazásában a működési 
szabályoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk, hogy kriptoeszköz nem 
vezethető be a kereskedési platformon, 
amennyiben nem tettek közzé 
kriptoeszköz-alapdokumentumot, vagy 
amennyiben a kriptoeszköz-szolgáltató 
nem köthető egy nyitott, valós néven 
szereplő bankszámlához.

Or. en

Módosítás 918
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kriptoeszköz-kereskedési platform 
működési szabályainak meg kell tiltaniuk a 
beépített anonimizálási funkcióval 

A kriptoeszköz-kereskedési platform 
működési szabályainak meg kell tiltaniuk a 
beépített anonimizálási funkcióval 
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rendelkező kriptoeszközök bevezetését, 
kivéve, ha a kriptoeszközök birtokosait és 
azok korábbi ügyleteit a kriptoeszköz-
kereskedési platform működtetésére 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók vagy az illetékes hatóságok 
azonosítani tudják.

rendelkező kriptoeszközök bevezetését.

Or. en

Módosítás 919
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
működési szabályokat a székhely szerinti 
tagállam egy hivatalos nyelvén, vagy a 
nemzetközi pénzügyi szférában szokásos 
nyelven kell elkészíteni. A működési 
szabályokat közzé kell tenni az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató honlapján.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
működési szabályokat a székhely szerinti 
tagállam egy hivatalos nyelvén, vagy 
angolul kell elkészíteni. A működési 
szabályokat közzé kell tenni az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató honlapján.

Or. en

Indokolás

A „nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelv” nem elég konkrét.

Módosítás 920
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
működési szabályokat a székhely szerinti 
tagállam egy hivatalos nyelvén, vagy a 
nemzetközi pénzügyi szférában szokásos 
nyelven kell elkészíteni. A működési 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
működési szabályokat a székhely szerinti 
tagállam egy hivatalos nyelvén kell 
elkészíteni. A működési szabályokat közzé 
kell tenni az érintett kriptoeszköz-
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szabályokat közzé kell tenni az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató honlapján.

szolgáltató honlapján.

Or. fr

Módosítás 921
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
működési szabályokat a székhely szerinti 
tagállam egy hivatalos nyelvén, vagy a 
nemzetközi pénzügyi szférában szokásos 
nyelven kell elkészíteni. A működési 
szabályokat közzé kell tenni az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató honlapján.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
működési szabályokat a székhely szerinti 
tagállam egy hivatalos nyelvén, és a 
nemzetközi pénzügyi szférában szokásos 
nyelven kell elkészíteni. A működési 
szabályokat közzé kell tenni az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató honlapján.

Or. en

Módosítás 922
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a bennfentes kereskedés, a piaci 
manipuláció, valamint a megkísérelt 
bennfentes kereskedés és piaci 
manipuláció megelőzése és észlelése.

Or. en

Módosítás 923
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a bennfentes kereskedés, a piaci 
manipuláció, valamint a megkísérelt 
bennfentes kereskedés és piaci 
manipuláció megelőzése és észlelése.

Or. en

Indokolás

A MIFID 18. cikke (3) bekezdésében is szereplő, megkülönböztetésmentes szabályok.

Módosítás 924
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
DLT keretében az ügylet kereskedési 
platformon történő lebonyolításának 
napján végrehajtják a kriptoeszköz-ügylet 
végleges kiegyenlítését.

(8) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
DLT keretében az ügylet kereskedési 
platformon történő lebonyolításától 
számított 72 órán belül végrehajtják a 
kriptoeszköz-ügylet végleges 
kiegyenlítését.

Or. en

Módosítás 925
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
DLT keretében az ügylet kereskedési 
platformon történő lebonyolításának 

(8) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók az 
ügylet kereskedési platformon történő 
lebonyolításától számított 24 órán belül 
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napján végrehajtják a kriptoeszköz-ügylet 
végleges kiegyenlítését.

kezdeményezik a kriptoeszköz-ügylet 
végleges kiegyenlítését.

Or. en

Módosítás 926
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
DLT keretében az ügylet kereskedési 
platformon történő lebonyolításának napján 
végrehajtják a kriptoeszköz-ügylet 
végleges kiegyenlítését.

(8) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
DLT keretében az ügylet kereskedési 
platformon történő lebonyolításának napján 
– kizárólag kriptoeszköz befizetési vagy 
kivételi tevékenységek esetében –, illetve 
DLT-n kívül kiegyenlített ügyletek 
esetében a különböző kapcsolódó ügyletek 
zárónapján végrehajtják a kriptoeszköz-
ügylet végleges kiegyenlítését.

Or. it

Módosítás 927
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók, 
akiknek az éves bevétele meghaladja az 
ESMA által meghatározott küszöbértéket, 
a lehető leghamarabb, de a következő 
munkanap vége előtt, jelentést készítenek 
az illetékes hatóság számára a 
platformjukon kereskedett kriptoeszközök 
tranzakcióinak teljes és pontos 
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részleteiről.

Or. en

Módosítás 928
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók, 
akiknek az éves bevétele meghaladja az 
ESMA által meghatározott küszöbértéket, 
a lehető leghamarabb, de a következő 
munkanap vége előtt, jelentést készítenek 
az illetékes hatóság számára a 
platformjukon kereskedett kriptoeszközök 
tranzakcióinak teljes és pontos 
részleteiről.

Or. en

Indokolás

A tranzakciók jelentése a piaci visszaélések vizsgálatára, figyelembe véve az arányos 
megközelítés szükségességét.

Módosítás 929
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók, 
akiknek az éves bevétele nem haladja meg 
a (12) bekezdésben említett küszöbértéket, 
legalább öt évig megőrzik és az illetékes 
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hatóság számára elérhetővé teszik a 
platformjukon kereskedett, 
kriptoeszközben végzett tranzakciók teljes 
és pontos részleteit.

Or. en

Módosítás 930
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók, 
akiknek az éves bevétele nem haladja meg 
a (11) bekezdésben említett küszöbértéket, 
legalább öt évig megőrzik és az illetékes 
hatóság számára elérhetővé teszik a 
platformjukon kereskedett, 
kriptoeszközben végzett tranzakciók teljes 
és pontos részleteit.

Or. en

Indokolás

A tranzakciók jelentése a piaci visszaélések vizsgálatára, figyelembe véve az arányos 
megközelítés szükségességét.

Módosítás 931
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 10 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
legalább öt évig megőrzik és az illetékes 
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hatóság számára elérhetővé teszik a 
rendszereiken keresztül meghirdetett 
kriptoeszközökben végzett 
megrendelésekhez kapcsolódó releváns 
adatokat. A nyilvántartások tartalmazzák 
a vonatkozó adatokat, amelyek a megbízás 
jellegzetességei, ide értve azokat a 
jellegzetességeket, amelyek a megbízást 
kapcsolják össze a megbízásból következő, 
végrehajtott tranzakciókkal vagy 
tranzakcióval, valamint azokat a 
részleteket, amelyeket meg kell őrizni és 
elérhetővé kell tenni az illetékes hatóság 
számára a (11) és (12) bekezdéssel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 932
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 10 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform működtetésére engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
legalább öt évig megőrzik és az illetékes 
hatóság számára elérhetővé teszik a 
rendszereiken keresztül meghirdetett 
kriptoeszközökben végzett 
megrendelésekhez kapcsolódó releváns 
adatokat. A nyilvántartások tartalmazzák 
a vonatkozó adatokat, amelyek a megbízás 
jellegzetességei, ide értve azokat a 
jellegzetességeket, amelyek a megbízást 
kapcsolják össze a megbízásból következő, 
végrehajtott tranzakciókkal vagy 
tranzakcióval, valamint azokat a 
részleteket, amelyeket meg kell őrizni és 
elérhetővé kell tenni az illetékes hatóság 
számára a (11) és (12) bekezdéssel 
összhangban.

Or. en
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Indokolás

A tranzakciók jelentése a piaci visszaélések vizsgálatára, figyelembe véve az arányos 
megközelítés szükségességét.

Módosítás 933
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A kriptoeszköz-kereskedési 
platform és egyes kriptoeszközök 
működtetésére ajánlattevőként engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
garantálják az e rendeletben 
meghatározott közzétételi és ellenőrzési 
követelményeknek való megfelelőséget 
azáltal, hogy a honlapjukon vagy 
mobilalkalmazásukban az általuk kínált 
kriptoeszközök számára külön oldalt 
tartanak fenn.

Or. en

Módosítás 934
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kriptoeszközök fiat valutára vagy 
más kriptoeszközre való átváltására 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók az ügyfelek megbízásait az 
azok kézhezvételének időpontjában 
feltüntetett árakon hajtják végre.

(3) A kriptoeszközök fiat valutára vagy 
más kriptoeszközre való átváltására 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók, ha nem állapodtak meg fix 
árban, az ügyfelek megbízásait az azok 
kézhezvételének időpontja és a megbízás 
végrehajtásának időpontja között 
feltüntetett átlagáron hajtják végre.
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Or. en

Módosítás 935
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
megbízások végrehajtása során minden 
szükséges lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy ügyfeleik számára a 
lehető legjobb eredményt érjék el, 
figyelembe véve a végrehajtás 
szempontjából lényeges tényezőket, így az 
árat, a költségeket, a gyorsaságot, a 
végrehajtás és a kiegyenlítés 
valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 
megfontolást, kivéve, ha az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató az ügyfelei által 
kapott konkrét utasítások alapján hajtja 
végre a megbízást.

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
megbízások végrehajtása során minden 
szükséges lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy ügyfeleik számára a 
lehető legjobb eredményt érjék el, 
figyelembe véve a végrehajtás 
szempontjából lényeges tényezőket, így az 
árat, a költségeket, a gyorsaságot, a 
végrehajtás és a kiegyenlítés 
valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 
megfontolást, kivéve, ha az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató az ügyfelei által 
kapott konkrét utasítások alapján hajtja 
végre a megbízást.

Ha a kriptoeszköz-szolgáltató lakossági 
ügyfél nevében hajt végre piaci megbízást, 
a lehető legjobb eredmény 
meghatározására a teljes összeg alapján 
kerül sor, amely a kriptoeszköz árát és a 
végrehajtáshoz kapcsolódó költségeket 
foglalja magában, vagyis a megbízás 
végrehajtásával összefüggő, az ügyfélt 
terhelő költségeket, beleértve a 
végrehajtási helyszínnel kapcsolatos 
díjakat, az elszámolási és végrehajtási 
díjakat, valamint a megbízás 
végrehajtásában részt vevő harmadik 
feleknek fizetett díjakat.

Or. en
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Módosítás 936
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
megbízások végrehajtása során minden 
szükséges lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy ügyfeleik számára a 
lehető legjobb eredményt érjék el, 
figyelembe véve a végrehajtás 
szempontjából lényeges tényezőket, így az 
árat, a költségeket, a gyorsaságot, a 
végrehajtás és a kiegyenlítés 
valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 
megfontolást, kivéve, ha az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató az ügyfelei által 
kapott konkrét utasítások alapján hajtja 
végre a megbízást.

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
megbízások végrehajtása során minden 
szükséges lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy ügyfeleik számára a 
lehető legjobb eredményt érjék el, 
figyelembe véve a végrehajtás 
szempontjából lényeges tényezőket, így az 
árat, a költségeket, a gyorsaságot, a 
végrehajtás és a kiegyenlítés 
valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 
megfontolást, kivéve, ha az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató az ügyfelei által 
kapott konkrét utasítások alapján hajtja 
végre a megbízást. Ha a kriptoeszköz-
szolgáltató lakossági ügyfél nevében hajt 
végre piaci megbízást, a lehető legjobb 
eredmény meghatározására a teljes összeg 
alapján kerül sor, amely a kriptoeszköz 
árát és a végrehajtáshoz kapcsolódó 
költségeket foglalja magában, vagyis a 
megbízás végrehajtásával összefüggő, az 
ügyfélt terhelő költségeket, beleértve a 
végrehajtási helyszínnel kapcsolatos 
díjakat, az elszámolási és végrehajtási 
díjakat, valamint a megbízás 
végrehajtásában részt vevő harmadik 
feleknek fizetett díjakat.

Or. en

Módosítás 937
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Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
megbízások végrehajtása során minden 
szükséges lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy ügyfeleik számára a 
lehető legjobb eredményt érjék el, 
figyelembe véve a végrehajtás 
szempontjából lényeges tényezőket, így az 
árat, a költségeket, a gyorsaságot, a 
végrehajtás és a kiegyenlítés 
valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 
megfontolást, kivéve, ha az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató az ügyfelei által 
kapott konkrét utasítások alapján hajtja 
végre a megbízást.

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
megbízások végrehajtása során minden 
szükséges lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy ügyfeleik számára a 
lehető legjobb eredményt érjék el, 
figyelembe véve a végrehajtás 
szempontjából lényeges tényezőket, így az 
árat, a költségeket, a gyorsaságot, a 
végrehajtás és a kiegyenlítés 
valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 
megfontolást, kivéve, ha az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató az ügyfelei által 
kapott konkrét utasítások alapján hajtja 
végre a megbízást. Ha a kriptoeszköz-
szolgáltató lakossági ügyfél nevében hajt 
végre piaci megbízást, a lehető legjobb 
eredmény meghatározására a teljes összeg 
alapján kerül sor, amely a kriptoeszköz 
árát és a végrehajtáshoz kapcsolódó 
költségeket foglalja magában, vagyis a 
megbízás végrehajtásával összefüggő, az 
ügyfélt terhelő költségeket, beleértve a 
végrehajtási helyszínnel kapcsolatos 
díjakat, az elszámolási és végrehajtási 
díjakat, valamint a megbízás 
végrehajtásában részt vevő harmadik 
feleknek fizetett díjakat.

Or. en

Módosítás 938
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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70 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
megkérik az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet, hogy nyújtson tájékoztatást a 
személy kriptoeszközökkel kapcsolatos 
ismereteiről és tapasztalatairól, céljairól, 
pénzügyi helyzetéről, így veszteségviselési 
képességéről, valamint a kriptoeszköz-
vásárlásban rejlő kockázatokkal 
kapcsolatos alapvető ismereteiről, annak 
érdekében, hogy a kriptoeszköz-
szolgáltató felmérhesse, hogy a használni 
tervezett kriptoeszköz megfelelő-e az 
ügyfél számára. Ha a kriptoeszköz-
szolgáltató az első albekezdés alapján 
kapott információ alapján úgy ítéli meg, 
hogy a kriptoeszköz nem megfelelő az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél számára, 
erre figyelmeztetnie kell az ügyfelet vagy 
potenciális ügyfelet.

Or. en

Módosítás 939
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
megfelelő és egyértelmű tájékoztatást 
nyújtanak ügyfeleiknek a megbízások 
végrehajtására vonatkozó politikájukról és 
annak bármely jelentős változásáról.

(3) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
megkérik az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet, hogy nyújtson tájékoztatást a 
személy kriptoeszközökkel kapcsolatos 
ismereteiről és tapasztalatairól, céljairól, 
pénzügyi helyzetéről, így veszteségviselési 
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képességéről, valamint a kriptoeszköz-
vásárlásban rejlő kockázatokkal 
kapcsolatos alapvető ismereteiről, annak 
érdekében, hogy a kriptoeszköz-
szolgáltató felmérhesse, hogy a használni 
tervezett kriptoeszköz megfelelő-e az 
ügyfél számára. Ha a kriptoeszköz-
szolgáltató az első albekezdés alapján 
kapott információ alapján úgy ítéli meg, 
hogy a kriptoeszköz nem megfelelő az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél számára, 
erre figyelmeztetnie kell az ügyfelet vagy 
potenciális ügyfelet

Or. en

Módosítás 940
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
megfelelő és egyértelmű tájékoztatást 
nyújtanak ügyfeleiknek a megbízások 
végrehajtására vonatkozó politikájukról és 
annak bármely jelentős változásáról.

(3) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
megfelelő és egyértelmű tájékoztatást 
nyújtanak ügyfeleiknek a megbízások 
végrehajtására vonatkozó politikájukról és 
annak bármely jelentős változásáról.

A tájékoztatás során világosan és kellően 
részletesen, az ügyfelek által könnyen 
értelmezhető módon ismertetni kell, hogy 
a kriptoeszköz-szolgáltatók hogyan fogják 
végrehajtani ügyfeleik megbízásait. A 
kriptoeszköz-szolgáltatók beszerzik az 
ügyfelek előzetes és tájékoztatáson 
alapuló hozzájárulását a megbízások 
végrehajtására vonatkozó 
szabályzatukhoz. 
A 24. cikk (11) bekezdése szerinti 
szolgáltatáscsomag vagy termékcsomag 
esetében az értékelés során azt kell 
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vizsgálni, hogy a csomag egésze 
megfelelő-e az ügyfél számára. Ha a 
kriptoeszköz-szolgáltató az első albekezdés 
alapján kapott információ alapján úgy 
ítéli meg, hogy a termék vagy szolgáltatás 
nem megfelelő az ügyfél vagy potenciális 
ügyfél számára, a kriptoeszköz-
szolgáltatónak erre az ügyfelet vagy 
potenciális ügyfelet figyelmeztetnie kell. 
Ez a figyelmeztetés szabványosított 
formátumban is kiadható. Amennyiben az 
ügyfél vagy a potenciális ügyfél nem 
bocsátja rendelkezésre az első 
albekezdésben említett információt, vagy 
amennyiben nem elegendő információt ad 
át az ismereteivel és tapasztalataival 
kapcsolatban, a befektetési vállalkozás 
felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a 
befektetési vállalkozás nem állapíthatja 
meg, hogy a használni tervezett 
szolgáltatás vagy termék megfelelő-e az 
ügyfél számára. Ez a figyelmeztetés 
szabványosított formátumban is kiadható. 

Or. en

Módosítás 941
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
megkérik az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet, hogy nyújtson tájékoztatást a 
személy kriptoeszközökkel kapcsolatos 
ismereteiről és tapasztalatairól, céljairól, 
pénzügyi helyzetéről, így veszteségviselési 
képességéről, valamint a kriptoeszköz-
vásárlásban rejlő kockázatokkal 
kapcsolatos alapvető ismereteiről, annak 
érdekében, hogy a kriptoeszköz-
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szolgáltató felmérhesse, hogy a használni 
tervezett kriptoeszköz megfelelő-e az 
ügyfél számára. Ha a kriptoeszköz-
szolgáltató az első albekezdés alapján 
kapott információ alapján úgy ítéli meg, 
hogy a kriptoeszköz nem megfelelő az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél számára, 
erre figyelmeztetnie kell az ügyfelet vagy 
potenciális ügyfelet.

Or. en

Indokolás

A MiCA-t módosítani kell, hogy tartalmazza a MiFID II 27. cikke (2) bekezdésének második 
albekezdését, amelyen nagyrészt alapul. Ez a szakasz további részleteket tartalmaz a 
lakossági ügyfelekre vonatkozó „legjobb végrehajtás” értékelési kritériumaira vonatkozóan, 
és ennek megfelelően kell átültetni.

Módosítás 942
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
70 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70a. cikk
(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások harmadik személy nevében 
történő végrehajtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
nyomon követik a megbízások 
végrehajtására vonatkozó szabályok és 
végrehajtási szabályzatok hatékonyságát, 
annak érdekében, hogy megállapítsák és – 
ahol szükséges – kijavítsák a hibákat. 
Mindenképpen rendszeresen értékelniük 
kell, hogy a megbízásteljesítési 
szabályzatban foglalt teljesítési helyszínek 
a legjobb eredményt biztosítják-e az ügyfél 
számára, illetve hogy meg kell-e 
változtatniuk a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaikat. A tagállamok 
megkövetelik, hogy a kriptoeszköz-
szolgáltatók értesítsék azon ügyfeleiket a 
megbízások teljesítésére vonatkozó 
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szabályaik vagy szabályzatuk bármely 
lényeges változásáról, akikkel az adott 
időpontban ügyfélkapcsolatban állnak.

Or. en

Indokolás

A MiFID 27. cikkének (7) bekezdésével való összehangolás.

Módosítás 943
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba)  a kibocsátó által a kriptoeszköz-
szolgáltató számára kifizetett 
támogatások.

Or. en

Módosítás 944
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a)  a kibocsátó által a kriptoeszköz-
szolgáltató számára kifizetett 
támogatások.

Or. en

Módosítás 945
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadás Kriptoeszközökre és portfóliókezelésre 
vonatkozó tanácsadás

Or. en

Módosítás 946
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

73. cikk Kriptoeszközökre 
vonatkozó tanácsadás

73. cikk Kriptoeszközökre 
vonatkozó fizetett tanácsadás

Or. fr

Módosítás 947
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók felmérik a 
kriptoeszközöknek az ügyfelek igényeivel 
való összeegyeztethetőségét, és csak abban 
az esetben javasolhatják kriptoeszköz 
vásárlását, ha az az ügyfél érdekében áll.

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók felmérik, hogy a 
kriptoeszköz-szolgáltatások vagy a 
kriptoeszközök megfelelők-e az ügyfelek 
számára, figyelembe véve az ügyfél 
kriptoeszközökkel kapcsolatos ismereteit 
és tapasztalatait, céljait és 
veszteségviselési képességeit.

Or. en
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Módosítás 948
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók felmérik a 
kriptoeszközöknek az ügyfelek igényeivel 
való összeegyeztethetőségét, és csak abban 
az esetben javasolhatják kriptoeszköz 
vásárlását, ha az az ügyfél érdekében áll.

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra vagy a kriptoeszközök 
portfóliókezelésére engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók felmérik a 
kriptoeszközöknek és a szolgáltatásoknak 
az ügyfelek igényeinek és sajátos 
helyzetének való megfelelőségét és 
azokhoz való alkalmasságát, és csak abban 
az esetben tehetik lehetővé kriptoeszköz 
vásárlását, ha az az ügyfél érdekében áll.

(1a) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra vagy a kriptoeszközök 
portfóliókezelésére engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók nem fogadnak el 
és nem számítanak fel díjat, jutalékot vagy 
a kibocsátó, vagy a harmadik személy 
nevében eljáró harmadik fél vagy személy 
által fizetett vagy nyújtott egyéb pénzügyi 
vagy nem pénzügyi előnyt az ügyfeleik 
számára történő szolgáltatásnyújtáshoz 
kapcsolódóan.

Or. en

Módosítás 949
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók felmérik a 
kriptoeszközöknek az ügyfelek igényeivel 
való összeegyeztethetőségét, és csak abban 
az esetben javasolhatják kriptoeszköz 

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók felmérik a 
kriptoeszközöknek az ügyfelek vagy 
potenciális ügyfelek elvárásaival és 
követelményeivel való 
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vásárlását, ha az az ügyfél érdekében áll. összeegyeztethetőségét, és csak abban az 
esetben javasolhatják kriptoeszköz 
vásárlását, ha ez megfelelő az ügyfél vagy 
a potenciális ügyfél számára és ha többek 
között összeegyeztethető az ügyfél 
kockázati toleranciájával és 
veszteségviselési képességével.

Or. en

Módosítás 950
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók felmérik a 
kriptoeszközöknek az ügyfelek igényeivel 
való összeegyeztethetőségét, és csak abban 
az esetben javasolhatják kriptoeszköz 
vásárlását, ha az az ügyfél érdekében áll.

(1) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók felmérik a 
kriptoeszközöknek az ügyfelek vagy 
potenciális ügyfél elvárásaival, 
követelményeivel, szükségleteivel és 
igényeivel való összeegyeztethetőségét, és 
csak abban az esetben javasolhatják 
kriptoeszköz vásárlását, ha ez megfelelő az 
ügyfél vagy a potenciális ügyfél számára, 
ha az ügyfél érdekében áll, és ha többek 
között összeegyeztethető az ügyfél 
kockázati toleranciájával és 
veszteségviselési képességével.

Or. en

Módosítás 951
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kriptoeszközökre vonatkozó 
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tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók a 
kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadás 
előtt kellő időben tájékoztatják ügyfeleiket 
a következőkről:
a) a tanácsot független alapon adják-e;
b) a tanácsadás a különböző 
kriptoeszközök szélesebb vagy szűkebb 
körű elemzésén alapul-e, és különösen, 
hogy a pénzügyi eszközök köre olyan 
szervezetek által kibocsátott vagy kínált 
kriptoeszközökre korlátozódik-e, 
amelyeket olyan szoros kapcsolat vagy 
bármely egyéb jogi vagy gazdasági viszony 
– például szerződéses viszony – fűz a 
kriptoeszköz-szolgáltatóhoz, amely azzal a 
kockázattal jár, hogy csorbítja a 
tanácsadás függetlenségét;
A kriptoeszköz-szolgáltatók tájékoztatják 
az ügyfeleket a költségekről és a 
kapcsolódó díjakról, beleértve a 
tanácsadás költségét, és – amennyiben 
releváns – az ügyfélnek ajánlott vagy 
forgalomba hozott kriptoeszközök 
költségét, valamint arról, hogyan fizetheti 
ki ezeket az ügyfél, belefoglalva a 
harmadik személy által történő kifizetést.

Or. en

Módosítás 952
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók a 
kriptoeszközökkel kapcsolatos tanácsadás 
előtt kellő időben tájékoztatják a 
potenciális ügyfeleket a következőkről:
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a) a tanácsot független alapon adja-e;
b) a tanácsadás a különböző 
kriptoeszközök szélesebb vagy szűkebb 
körű elemzésén alapul-e, és különösen, 
hogy a kriptoeszközök köre olyan 
szervezetek által kibocsátott vagy kínált 
kriptoeszközökre korlátozódik-e, 
amelyeket olyan szoros kapcsolat vagy 
bármely egyéb jogi vagy gazdasági viszony 
– például szerződéses viszony – fűz a 
kriptoeszköz-szolgáltatóhoz, amely azzal a 
kockázattal jár, hogy csorbítja a 
tanácsadás függetlenségét,
A kriptoeszköz-szolgáltatók egyúttal az 
összes költségről és a kapcsolódó díjakról 
is tájékoztatják a potenciális ügyfeleket, 
beleértve a tanácsadás költségét, adott 
esetben az ügyfélnek ajánlott vagy 
értékesített kriptoeszközök költségét, 
valamint az ügyfél általi fizetés módját, 
beleértve az esetlegesen harmadik féltől 
származó befizetéseket is.

Or. en

Módosítás 953
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók a 
kriptoeszközökkel kapcsolatos tanácsadás 
előtt kellő időben tájékoztatják a 
potenciális ügyfeleket a következőkről: a) 
a tanácsot független alapon adja-e; b) a 
tanácsadás a különböző kriptoeszközök 
szélesebb vagy szűkebb körű elemzésén 
alapul-e, és különösen, hogy a 
kriptoeszközök köre olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy kínált 
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kriptoeszközökre korlátozódik-e, 
amelyeket olyan szoros kapcsolat vagy 
bármely egyéb jogi vagy gazdasági viszony 
– például szerződéses viszony – fűz a 
kriptoeszköz-szolgáltatóhoz, amely azzal a 
kockázattal jár, hogy csorbítja a 
tanácsadás függetlenségét,
A kriptoeszköz-szolgáltatók egyúttal az 
összes költségről és a kapcsolódó díjakról 
is tájékoztatják a potenciális ügyfeleket, 
beleértve a tanácsadás költségét, adott 
esetben az ügyfélnek ajánlott vagy 
értékesített kriptoeszközök költségét, 
valamint az ügyfél általi fizetés módját, 
beleértve az esetlegesen harmadik féltől 
származó befizetéseket is.

Or. en

Módosítás 954
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
értékelés céljából a kriptoeszközökre 
vonatkozó tanácsadásra engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
információt kérnek az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél kriptoeszközökkel 
kapcsolatos ismereteiről és 
tapasztalatairól, céljairól, pénzügyi 
helyzetéről, így veszteségviselési 
képességéről, valamint a kriptoeszköz-
vásárlásban rejlő kockázatokkal 
kapcsolatos alapvető ismereteiről.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
értékelés céljából a kriptoeszközökre 
vonatkozó tanácsadásra vagy a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
portfóliókezelésre engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatókbeszerzik az 
ügyféltől vagy a potenciális ügyféltől a 
73a. cikk (2) bekezdésében említett 
információkat, hogy a kriptoeszköz-
szolgáltató az ügyfél vagy a potenciális 
ügyfél számára alkalmas és különösen a 
kockázattűrésével vagy veszteségviselési 
képességével összhangban álló 
szolgáltatásokat és kriptoeszközöket 
nyújthasson.

A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra vagy a kriptoeszközökhöz 
kapcsolódó portfóliókezelésre engedéllyel 
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rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
következőkre figyelmeztetik az ügyfeleket:
a) a kriptoeszközök értéke azok 
kereskedelemképessége miatt ingadozhat;
b) a kriptoeszközök esetében előfordulhat 
teljes vagy részleges veszteség;
c) előfordulhat, hogy a kriptoeszközök 
nem mindig átruházhatók;
d) előfordulhat, hogy a kriptoeszközök 
nem likvidek;

Or. en

Módosítás 955
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
értékelés céljából a kriptoeszközökre 
vonatkozó tanácsadásra engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
információt kérnek az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél kriptoeszközökkel 
kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, 
céljairól, pénzügyi helyzetéről, így 
veszteségviselési képességéről, valamint a 
kriptoeszköz-vásárlásban rejlő 
kockázatokkal kapcsolatos alapvető 
ismereteiről.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
értékelés céljából a kriptoeszközökre 
vonatkozó tanácsadásra engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
információt kérnek az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél kriptoeszközökkel 
kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, 
céljairól, pénzügyi helyzetéről, így 
kockázattűréséről és veszteségviselési 
képességéről, valamint a kriptoeszköz-
vásárlásban rejlő kockázatokkal 
kapcsolatos alapvető ismereteiről. A 
kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadásra 
engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-
szolgáltatók figyelmeztetik ügyfeleiket, 
hogy jellegükből fakadóan
a) a kriptoeszközök részben vagy egészben 
elveszíthetik értéküket;
b) előfordulhat, hogy a kriptoeszközök 
nem mindig átruházhatók;
c) előfordulhat, hogy a kriptoeszközök 
nem likvidek;
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d) a kriptoeszközök értéke ingadozhat;
e) adott esetben nem léteznek a 
kriptoeszközök értékét védő állami 
védelmi rendszerek és állami kártalanítási 
rendszerek, valamint a kriptoeszközök 
nem tartoznak az állami befektetővédelmi 
vagy betétbiztosítási rendszerek hatálya 
alá.

Or. en

Módosítás 956
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók figyelmeztetik 
ügyfeleiket, hogy a kriptoeszközök értéke 
azok kereskedelemképessége miatt 
ingadozhat.

A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók figyelmeztetik 
ügyfeleiket, hogy a kriptoeszközök értéke 
azok kereskedelemképessége miatt 
ingadozhat, a kriptoeszközök részben vagy 
egészben elveszíthetik értéküket, 
előfordulhat, hogy a kriptoeszközök nem 
mindig átruházhatók, és előfordulhat, 
hogy a kriptoeszközök nem likvidek.

Or. en

Módosítás 957
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdésben említett 
értékelés céljából a kriptoeszközökre 
vonatkozó tanácsadásra engedéllyel 
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rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók 
információt kérnek az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél kriptoeszközökkel 
kapcsolatos ismereteiről és 
tapasztalatairól, céljairól, pénzügyi 
helyzetéről, így kockázattűréséről és 
veszteségviselési képességéről, valamint a 
kriptoeszköz-vásárlásban rejlő 
kockázatokkal kapcsolatos alapvető 
ismereteiről.
A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók figyelmeztetik 
ügyfeleiket, hogy jellegükből fakadóan
a) a kriptoeszközök részben vagy egészben 
elveszíthetik értéküket;
b) előfordulhat, hogy a kriptoeszközök 
nem mindig átruházhatók;
c) előfordulhat, hogy a kriptoeszközök 
nem likvidek;
d) a kriptoeszközök értéke ingadozhat;
e) adott esetben nem léteznek a 
kriptoeszközök értékét védő állami 
védelmi rendszerek és állami kártalanítási 
rendszerek, valamint a kriptoeszközök 
nem tartoznak az állami befektetővédelmi 
vagy betétbiztosítási rendszerek hatálya 
alá.

Or. en

Módosítás 958
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók olyan 
szabályzatot és eljárásokat dolgoznak ki, 
tartanak fenn és hajtanak végre, amelyek 

(A magyar változatot nem érinti.)
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lehetővé teszik számukra minden ahhoz 
szükséges információ beszerzését és 
vizsgálatát, hogy ügyfeleik számára el 
tudják végezni ezt az értékelést. Észszerű 
lépéseket kell tenniük az ügyfeleiktől vagy 
lehetséges ügyfeleiktől begyűjtött 
információk megbízhatóságának 
biztosítására.

Or. en

Módosítás 959
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az ügyfelek nem tájékoztatják a 
kriptoeszköz-szolgáltatókat a (4) 
bekezdésben előírtaknak megfelelően, 
vagy ha a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók a (4) bekezdés 
szerint kapott információk alapján úgy 
vélik, hogy az ügyfelek vagy leendő 
ügyfelek nem rendelkeznek elegendő 
ismerettel, a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók tájékoztatják 
ezeket az ügyfeleket arról, hogy a 
kriptoeszközök, vagy a kriptoeszköz-
szolgáltatások esetleg nem megfelelőek 
számukra, és figyelmeztetést kell kiadniuk 
a kriptoeszközökkel kapcsolatos 
kockázatokról. Ebben a kockázati 
figyelmeztetésben egyértelműen közölni 
kell, hogy fennáll a kockázata annak, hogy 
az ügyfél a kriptoeszközre átváltott teljes 
összeget elveszti. Az ügyfeleknek 
kifejezetten el kell ismerniük, hogy 
megkapták és megértették az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató által adott 
figyelmeztetést.

(5) Ha a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók a (3) bekezdés 
szerint kapott információk alapján úgy 
vélik, hogy a kriptoeszköz-szolgáltatások 
vagy kriptoeszközök se nem alkalmasak, 
se nem felelnek meg az ügyfél befektetési 
profiljának, a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók tájékoztatják 
ezeket az ügyfeleket vagy leendő 
ügyfeleket arról, hogy a kriptoeszközök, 
vagy a kriptoeszköz-szolgáltatások nem 
megfelelőek számukra, és amennyiben a 
szolgáltatások vagy a kriptoeszközök nem 
alkalmasak az ügyfél számára, az említett 
kriptoeszköz-szolgáltatók nem 
ajánlhatnak ügyletet és nem hozhatnak 
erre vonatkozó döntést, valamint 
egyértelműen közölniük kell, hogy fennáll 
a kockázata annak, hogy az ügyfél a 
kriptoeszközre átváltott teljes összeget 
elveszti. Az ügyfeleknek kifejezetten el 
kell ismerniük, hogy megkapták és 
megértették az érintett kriptoeszköz-
szolgáltató által adott figyelmeztetést.
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Or. en

Módosítás 960
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az ügyfelek nem tájékoztatják a 
kriptoeszköz-szolgáltatókat a (4) 
bekezdésben előírtaknak megfelelően, 
vagy ha a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók a (4) bekezdés 
szerint kapott információk alapján úgy 
vélik, hogy az ügyfelek vagy leendő 
ügyfelek nem rendelkeznek elegendő 
ismerettel, a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók tájékoztatják 
ezeket az ügyfeleket arról, hogy a 
kriptoeszközök, vagy a kriptoeszköz-
szolgáltatások esetleg nem megfelelőek 
számukra, és figyelmeztetést kell kiadniuk 
a kriptoeszközökkel kapcsolatos 
kockázatokról. Ebben a kockázati 
figyelmeztetésben egyértelműen közölni 
kell, hogy fennáll a kockázata annak, hogy 
az ügyfél a kriptoeszközre átváltott teljes 
összeget elveszti. Az ügyfeleknek 
kifejezetten el kell ismerniük, hogy 
megkapták és megértették az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató által adott 
figyelmeztetést.

(5) Ha az ügyfelek nem tájékoztatják a 
kriptoeszköz-szolgáltatókat a (4) 
bekezdésben előírtaknak megfelelően, 
vagy ha a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók a (4) bekezdés 
szerint kapott információk alapján úgy 
vélik, hogy az ügyfelek vagy potenciális 
ügyfelek nem rendelkeznek elegendő 
ismerettel, a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadásra engedéllyel rendelkező 
kriptoeszköz-szolgáltatók tájékoztatják 
ezeket az ügyfeleket arról, hogy a 
kriptoeszközök, vagy a kriptoeszköz-
szolgáltatások esetleg nem alkalmasak 
számukra, és figyelmeztetést kell kiadniuk 
a kriptoeszközökkel kapcsolatos 
kockázatokról. Ebben a kockázati 
figyelmeztetésben egyértelműen közölni 
kell, hogy fennáll a kockázata annak, hogy 
az ügyfél a kriptoeszközre átváltott teljes 
összeget elveszti. Az ügyfeleknek 
kifejezetten el kell ismerniük, hogy 
megkapták és megértették az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató által adott 
figyelmeztetést.

Or. en

Módosítás 961
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 7 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ügyfelek szükségletei és igényei; a) az ügyfelek által támasztott 
követelmények és elvárások;

Or. en

Módosítás 962
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ügyfelek szükségletei és igényei; a) az ügyfelek által támasztott 
követelmények és elvárások;

Or. en

Módosítás 963
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

73a. cikk
Alkalmassági és megfelelőségi vizsgálat

(1) A 70–73. cikkben említett 
szolgáltatások nyújtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók a 
valamely szolgáltatás kapcsán az 
ügyfélnek vagy potenciális ügyfélnek tett 
ajánlat előtt felméri, hogy az ajánlott 
kriptoeszköz alkalmas-e, illetve melyik 
kriptoeszköz alkalmas a potenciális ügyfél 
számára.
(2) Az (1) bekezdésben említett értékelés 
céljából a kriptoeszköz-szolgáltatók 
információt szereznek a potenciális 
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ügyféltől kriptoeszközökkel kapcsolatos 
ismereteiről és tapasztalatairól, céljairól, 
kockázattűréséről, pénzügyi helyzetéről, 
így veszteségviselési képességéről, 
valamint a kriptoeszköz-vásárlásban rejlő 
kockázatokkal kapcsolatos alapvető 
ismereteiről.
(3) A kriptoeszköz-szolgáltatók az (1) 
bekezdés szerinti kezdeti értékelést 
követően évente minden egyes ügyfél 
esetében felülvizsgálják az említett 
bekezdés szerinti értékelést.
(4) Amennyiben a 70–72. cikkben említett 
szolgáltatások nyújtására engedéllyel 
rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók az 
említett bekezdés szerint kapott 
információk alapján úgy vélik, hogy a 
potenciális ügyfelek nem rendelkeznek 
megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal 
vagy veszteségviselési képességgel, a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tájékoztatják e 
potenciális ügyfeleket arról, hogy a kínált 
szolgáltatások nem megfelelőek 
számukra, valamint kockázati 
figyelmeztetést adnak ki számukra. Ebben 
a kockázati figyelmeztetésben 
egyértelműen közölni kell, hogy fennáll a 
kockázata a teljes befektetett összeg 
elvesztésének. A potenciális ügyfeleknek 
kifejezetten el kell ismerniük, hogy 
megkapták és megértették az érintett 
kriptoeszköz-szolgáltató által adott 
figyelmeztetést.
(5) Az ESMA-nak az EBH-val szorosan 
együttműködve szabályozástechnikai 
standardtervezeteket kell kidolgoznia a 
következőkhöz szükséges intézkedések 
meghatározása céljából:
a) az (1) bekezdésben említett felmérés 
elvégzése;
b) a (2) bekezdésben említett információk 
rendelkezésre bocsátása.
Ezen intézkedések nem lehetnek kevésbé 
szigorúak, mint az (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben meghatározott intézkedések.
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Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az ESMA [kérjük, 
illessze be a dátumot: e rendelet 
hatálybalépését követő 12 hónap]-jéig/-ig 
benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendeletet az e bekezdés első 
albekezdésében említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadásával 
kiegészítse.

Or. en

Módosítás 964
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan természetes vagy 
jogi személynek, vagy összehangoltan 
fellépő több ilyen személynek („a 
részesedést szerezni kívánó személy”), aki 
vagy amely döntést hozott befolyásoló 
részesedésnek egy kriptoeszköz-
szolgáltatóban való közvetlen vagy 
közvetett megszerzésére vagy ilyen 
befolyásoló részesedésnek egy 
kriptoeszköz-szolgáltatóban való közvetlen 
vagy közvetett további növelésére, aminek 
eredményeképpen szavazati jogainak vagy 
birtokolt tőkerészesedésének aránya elérné 
vagy meghaladná a 10%-ot, 20%-ot, 30%-
ot vagy 50%-ot vagy a kriptoeszköz-
szolgáltató a leányvállalatává válna 
(„szándékolt részesedésszerzés”), 
értesítenie kell erről a szóban forgó 
kriptoeszköz-szolgáltató illetékes 
hatóságát, megadva a megszerezni kívánt 
részesedés nagyságát, továbbá a 75. cikk 
(4) bekezdésének megfelelően a Bizottság 
által elfogadott szabályozástechnikai 

(1) Minden olyan természetes vagy 
jogi személynek, vagy összehangoltan 
fellépő több ilyen személynek („a 
részesedést szerezni kívánó személy”), aki 
vagy amely döntést hozott befolyásoló 
részesedésnek egy kriptoeszköz-
szolgáltatóban való közvetlen vagy 
közvetett megszerzésére vagy ilyen 
befolyásoló részesedésnek egy 
kriptoeszköz-szolgáltatóban való közvetlen 
vagy közvetett további növelésére, aminek 
eredményeképpen szavazati jogainak vagy 
birtokolt tőkerészesedésének aránya elérné 
vagy meghaladná a 20%-ot, 30%-ot vagy 
50%-ot vagy a kriptoeszköz-szolgáltató a 
leányvállalatává válna („szándékolt 
részesedésszerzés”), értesítenie kell erről a 
szóban forgó kriptoeszköz-szolgáltató 
illetékes hatóságát, megadva a megszerezni 
kívánt részesedés nagyságát, továbbá a 75. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően a 
Bizottság által elfogadott 
szabályozástechnikai standardokban előírt 
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standardokban előírt információkat. információkat.

Or. it

Módosítás 965
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden olyan természetes vagy 
jogi személynek, aki vagy amely döntést 
hozott egy kriptoeszköz-szolgáltatóban 
fennálló befolyásoló részesedésének 
közvetlen vagy közvetett elidegenítéséről 
(a továbbiakban: a részesedést 
elidegeníteni kívánó személy), erről – a 
részesedés nagyságának megjelölésével – 
először írásban értesítenie kell az illetékes 
hatóságot. E személynek hasonlóképpen 
értesítenie kell az illetékes hatóságot akkor 
is, ha befolyásoló részesedésének oly 
mértékű csökkentéséről döntött, hogy 
ezáltal szavazati jogának vagy az általa 
birtokolt tőkerészesedésnek az aránya 10%, 
20%, 30% vagy 50% alá csökkenne, vagy a 
kriptoeszköz-szolgáltató megszűnne 
leányvállalata lenni.

(2) Minden olyan természetes vagy 
jogi személynek, aki vagy amely döntést 
hozott egy kriptoeszköz-szolgáltatóban 
fennálló befolyásoló részesedésének 
közvetlen vagy közvetett elidegenítéséről 
(a továbbiakban: a részesedést 
elidegeníteni kívánó személy), erről – a 
részesedés nagyságának megjelölésével – 
először írásban értesítenie kell az illetékes 
hatóságot. E személynek hasonlóképpen 
értesítenie kell az illetékes hatóságot akkor 
is, ha befolyásoló részesedésének oly 
mértékű csökkentéséről döntött, hogy 
ezáltal szavazati jogának vagy az általa 
birtokolt tőkerészesedésnek az aránya 20%, 
30% vagy 50% alá csökkenne, vagy a 
kriptoeszköz-szolgáltató megszűnne 
leányvállalata lenni.

Or. it

Módosítás 966
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
VI cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kriptoeszközökkel kapcsolatos piaci 
visszaélés megakadályozása

A kriptoeszközökkel kapcsolatos piaci 
visszaélés megakadályozása és 
megszüntetése
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Or. fr

Módosítás 967
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a piaci manipulációban részt 
vevő személy az Unión kívül rendelkezik 
lakóhellyel, de valamelyik tagállamban 
vagyonnal rendelkezik, ezek a 
vagyontárgyak elővigyázatosságból vagy 
az érintett tagállam bírósági határozata 
alapján lefoglalhatók.

Or. fr

Módosítás 968
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-kibocsátók 
haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt.

(1) A kriptoeszköz-kibocsátók és 
ajánlattevők haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt. Az ilyen információk blokkláncon 
keresztüli közzététele elegendőnek 
minősül.

Or. en

Módosítás 969
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni
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Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-kibocsátók 
haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt.

(1) A kriptoeszköz-kibocsátók és az 
ajánlattevők haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt.

Or. it

Módosítás 970
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-kibocsátók 
haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt.

(1) A kriptoeszköz-kibocsátók és 
ajánlattevők haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt.

Or. en

Módosítás 971
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A kriptoeszköz-kibocsátók 
haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt.

(1) A kriptoeszköz-kibocsátók és 
ajánlattevők haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt.

Or. en

Módosítás 972
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kriptoeszköz-kibocsátók 
haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt.

(1) A kriptoeszköz-kibocsátók és 
ajánlattevők haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvánosságot az őket érintő bennfentes 
információról oly módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyilvánosság könnyen 
hozzáférhessen az információhoz, és teljes 
körűen, megfelelően és időben értékelhesse 
azt.

Or. pl

Módosítás 973
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók saját 
felelősségükre késleltethetik a bennfentes 
információ közzétételét, feltéve, hogy az 
összes következő feltétel teljesül:

törölve

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
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sértené a kibocsátók jogos érdekeit;
b) a közzététel késleltetése a nyilvánosság 
számára vélhetően nem félrevezető,
c) a kibocsátók biztosítani tudják az 
információk bizalmas kezelését.

Or. fr

Módosítás 974
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók saját 
felelősségükre késleltethetik a bennfentes 
információ közzétételét, feltéve, hogy az 
összes következő feltétel teljesül:

törölve

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók jogos érdekeit;
b) a közzététel késleltetése a nyilvánosság 
számára vélhetően nem félrevezető,
c) a kibocsátók biztosítani tudják az 
információk bizalmas kezelését.

Or. en

Módosítás 975
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók saját 
felelősségükre késleltethetik a bennfentes 
információ közzétételét, feltéve, hogy az 
összes következő feltétel teljesül:

törölve
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a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók jogos érdekeit;
b) a közzététel késleltetése a nyilvánosság 
számára vélhetően nem félrevezető,
c) a kibocsátók biztosítani tudják az 
információk bizalmas kezelését.

Or. en

Módosítás 976
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók saját 
felelősségükre késleltethetik a bennfentes 
információ közzétételét, feltéve, hogy az 
összes következő feltétel teljesül:

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók és az 
ajánlattevők saját felelősségükre 
késleltethetik a bennfentes információ 
közzétételét, feltéve, hogy az összes 
következő feltétel teljesül:

Or. it

Módosítás 977
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók saját 
felelősségükre késleltethetik a bennfentes 
információ közzétételét, feltéve, hogy az 
összes következő feltétel teljesül:

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók és 
ajánlattevők saját felelősségükre 
késleltethetik a bennfentes információ 
közzétételét, feltéve, hogy az összes 
következő feltétel teljesül:

Or. en

Módosítás 978
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Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók saját 
felelősségükre késleltethetik a bennfentes 
információ közzétételét, feltéve, hogy az 
összes következő feltétel teljesül:

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók és 
ajánlattevők saját felelősségükre 
késleltethetik a bennfentes információ 
közzétételét, feltéve, hogy az összes 
következő feltétel teljesül:

Or. en

Módosítás 979
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók saját 
felelősségükre késleltethetik a bennfentes 
információ közzétételét, feltéve, hogy az 
összes következő feltétel teljesül:

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók és 
ajánlattevők saját felelősségükre 
késleltethetik a bennfentes információ 
közzétételét, feltéve, hogy az összes 
következő feltétel teljesül:

Or. en

Módosítás 980
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók saját 
felelősségükre késleltethetik a bennfentes 
információ közzétételét, feltéve, hogy az 
összes következő feltétel teljesül:

(2) A kriptoeszköz-kibocsátók és 
ajánlattevők saját felelősségükre 
késleltethetik a bennfentes információ 
közzétételét, feltéve, hogy az összes 
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következő feltétel teljesül:

Or. pl

Módosítás 981
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók jogos érdekeit;

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók vagy az ajánlattevők 
jogos érdekeit;

Or. en

Módosítás 982
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók jogos érdekeit;

a) az azonnali közzététel adott esetben 
valószínűleg sértené a kibocsátók és az 
ajánlattevők jogos érdekeit;

Or. it

Módosítás 983
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók jogos érdekeit;

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók, illetve adott esetben 
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az ajánlattevők jogos érdekeit;

Or. en

Módosítás 984
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók jogos érdekeit;

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók vagy ajánlattevők 
jogos érdekeit;

Or. pl

Módosítás 985
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók jogos érdekeit;

a) az azonnali közzététel valószínűleg 
sértené a kibocsátók vagy az ajánlattevők 
jogos érdekeit;

Or. en

Módosítás 986
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátók biztosítani tudják az 
információk bizalmas kezelését.

c) a kibocsátók és az ajánlattevők 
adott esetben biztosítani tudják az 
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információk bizalmas kezelését.

Or. it

Módosítás 987
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátók biztosítani tudják az 
információk bizalmas kezelését.

c) a kibocsátók, illetve adott esetben 
az ajánlattevők biztosítani tudják az 
információk bizalmas kezelését.

Or. en

Módosítás 988
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátók biztosítani tudják az 
információk bizalmas kezelését.

c) a kibocsátók vagy ajánlattevők 
biztosítani tudják az információk bizalmas 
kezelését.

Or. pl

Módosítás 989
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátók biztosítani tudják az c) a kibocsátók vagy az ajánlattevők 
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információk bizalmas kezelését. biztosítani tudják az információk bizalmas 
kezelését.

Or. en

Módosítás 990
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátók biztosítani tudják az 
információk bizalmas kezelését.

c) a kibocsátók vagy az ajánlattevők 
biztosítani tudják az információk bizalmas 
kezelését.

Or. en

Módosítás 991
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan információk vagy 
híresztelések terjesztése a médiában – 
többek között az interneten – vagy 
bármilyen más módon, amelyek hamis 
vagy félrevezető jelzéseket adnak vagy 
valószínűleg adhatnak valamely 
kriptoeszköz kínálatáról, keresletéről vagy 
áráról, illetve a szokásostól eltérő vagy 
mesterséges szinten rögzítik, vagy 
valószínűleg rögzíthetik egy vagy több 
kriptoeszköz árát, és a terjesztő személy 
tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az 
információ hamis vagy félrevezető.

c) olyan információk vagy 
híresztelések terjesztése a médiában – 
többek között az interneten és a közösségi 
hálózatokon – vagy bármilyen más módon, 
amelyek hamis vagy félrevezető jelzéseket 
adnak vagy valószínűleg adhatnak 
valamely kriptoeszköz kínálatáról, 
keresletéről vagy áráról, illetve a 
szokásostól eltérő vagy mesterséges 
szinten rögzítik, vagy valószínűleg 
rögzíthetik egy vagy több kriptoeszköz 
árát, és a terjesztő személy tudta, vagy 
tudnia kellett volna, hogy az információ 
hamis vagy félrevezető.

Or. fr
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Módosítás 992
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölik az e 
rendeletben előírt feladatok és 
kötelezettségek végrehajtásáért felelős 
illetékes hatóságokat és erről tájékoztatják 
az EBH-t és az ESMA-t.

(1) Az Unióban az összes kriptoeszköz 
és eszközalapú token – az 
elektronikuspénz-tokenek kivételével –, 
valamint az összes kriptoeszköz-
szolgáltató esetében az ESMA az egyedüli 
közvetlen felügyeleti hatóság. Az EBH-val 
szoros együttműködésben az ESMA felel 
az e rendeletben előírt felügyeleti feladatok 
és kötelezettségek végrehajtásáért és az e 
rendeletben meghatározott követelmények 
és kötelezettségek teljesítésének 
biztosításáért.
A jelentős elektronikuspénz-tokenek és 
eszközalapú tokenek esetében az EBH az 
egyedüli közvetlen felügyeleti hatóság. Az 
ESMA-val, az EKB-vel és a KBER-rel 
szoros együttműködésben az EBH felel az 
e rendeletben előírt felügyeleti feladatok 
és kötelezettségek végrehajtásáért és az e 
rendeletben meghatározott követelmények 
és kötelezettségek teljesítésének 
biztosításáért. 

Or. en

Módosítás 993
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet II., III., IV. és V. 
címe szerinti feladataik teljesítése 
érdekében az illetékes hatóságok – a 
nemzeti joggal összhangban – legalább a 

(1) Az e rendelet II., III., IV. és V. 
címe szerinti feladataik teljesítése 
érdekében az ESMA, az EBH és az 
illetékes nemzeti hatóságok – a nemzeti 



AM\1233341HU.docx 91/171 PE693.742v01-00

HU

következő felügyeleti és vizsgálati 
hatáskörökkel rendelkeznek:

joggal összhangban – legalább a következő 
felügyeleti és vizsgálati hatáskörökkel 
rendelkeznek:

Or. en

Módosítás 994
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előírhatják a kriptoeszköz-
szolgáltatók és a felettük ellenőrzést 
gyakorló vagy általuk ellenőrzött 
természetes vagy jogi személyek számára, 
hogy információkat és dokumentumokat 
bocsássanak rendelkezésre;

a) előírhatják a kriptoeszköz-
szolgáltatók és a felettük ellenőrzést 
gyakorló vagy általuk ellenőrzött 
természetes vagy jogi személyek számára, 
hogy információkat és dokumentumokat 
bocsássanak rendelkezésre; amennyiben 
alapos okkal feltételezhető, hogy a 
szolgáltatott információk és 
dokumentumok nem felelnek meg e 
rendeletnek, az illetékes hatóság 
előírhatja a kriptoeszköz-szolgáltatók és a 
felettük ellenőrzést gyakorló vagy általuk 
ellenőrzött természetes vagy jogi 
személyek számára, hogy a felszólítástól 
számított egy hónapon belül módosítsák 
az információkat és dokumentumokat, 
vagy nyújtsanak be újakat;

Or. it

Módosítás 995
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) előírhatják a kriptoeszköz-
szolgáltatók vezető testületének tagjai 
számára információk rendelkezésre 

b) előírhatják a kriptoeszköz-
szolgáltatók vezető testületének tagjai 
számára információk rendelkezésre 
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bocsátását; bocsátását; amennyiben alapos okkal 
feltételezhető, hogy a szolgáltatott 
információk nem felelnek meg e 
rendeletnek, az illetékes hatóság 
felszólíthatja a kriptoeszköz-szolgáltatók 
irányító testületének tagjait, hogy a 
felszólítástól számított egy hónapon belül 
módosítsák az információkat vagy 
nyújtsanak be új információkat;

Or. it

Módosítás 996
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) nyilvánosságra hozhatják, hogy 
valamely befektetési célú eszközalapú 
tokent egyre gyakrabban vagy 
rendszeresen használnak 
fizetőeszközként;

Or. en

Módosítás 997
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) megtilthatják valamennyi 
szabályozott szervezetek számára a 
befektetési célú eszközalapú token 
elfogadását és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokat, amennyiben 
megállapítják, hogy az adott befektetési 
célú eszközalapú tokent rendszeresen 
használják fizetőeszközként;
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Or. en

Módosítás 998
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) előírhatják a kriptoeszközök – 
többek között eszközalapú tokenek és 
elektronikuspénz-tokenek – kibocsátói, 
vagy a kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetést kérő személyek, 
valamint a felettük ellenőrzést gyakorló 
vagy általuk ellenőrzött személyek 
számára, hogy információkat vagy 
dokumentumokat bocsássanak 
rendelkezésre;

l) előírhatják a kriptoeszközök – 
többek között eszközalapú tokenek és 
elektronikuspénz-tokenek – ajánlattevői, 
vagy a kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetést kérő személyek, 
valamint a felettük ellenőrzést gyakorló 
vagy általuk ellenőrzött személyek 
számára, hogy információkat vagy 
dokumentumokat bocsássanak 
rendelkezésre;

Or. pl

Módosítás 999
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) amennyiben a fogyasztók védelme 
vagy a pénzügyi stabilitás érdekében 
szükséges, előírhatják a kriptoeszközök – 
többek között eszközalapú tokenek és 
elektronikuspénz-tokenek – kibocsátói 
számára, hogy foglaljanak további 
információkat kriptoeszköz-
alapdokumentumukba;

n) amennyiben a meglévő 
fogyasztóvédelmi vagy pénzügyi stabilitási 
jogszabályok uniós jogszabályoknak 
megfelelő előírásainak való megfelelés 
biztosítása érdekében szükséges, 
előírhatják a kriptoeszközök – többek 
között eszközalapú tokenek és 
elektronikuspénz-tokenek – kibocsátói 
(vagy adott esetben az ajánlattevők) 
számára, hogy foglaljanak további 
információkat kriptoeszköz-
alapdokumentumukba;
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Or. pl

Módosítás 1000
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) közzétehetik a tényt, hogy a 
kriptoeszközök – többek között 
eszközalapú tokenek és elektronikuspénz-
tokenek – valamely kibocsátója, illetve a 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetést kérő személy nem 
teljesíti a kötelezettségeit;

s) közzétehetik a tényt, hogy a 
kriptoeszközök – többek között 
eszközalapú tokenek és elektronikuspénz-
tokenek – valamely kibocsátója vagy 
ajánlattevője nem teljesíti a 
kötelezettségeit;

Or. pl

Módosítás 1001
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) a fogyasztók védelme, illetve a piac 
zökkenőmentes működésének biztosítása 
érdekében közzétehetik – vagy előírhatják 
a kriptoeszközök, többek között 
eszközalapú tokenek és elektronikuspénz-
tokenek, kibocsátója számára, hogy tegye 
közzé – az összes lényeges információt, 
amely hatással lehet a nyilvános 
ajánlattételre kerülő vagy kriptoeszköz-
kereskedési platformra bevezetett 
kriptoeszközök értékelésére;

t) a fogyasztók védelme, illetve a piac 
zökkenőmentes működésének biztosítása 
érdekében közzétehetik – vagy előírhatják 
a kibocsátó vagy az ajánlattevő, többek 
között adott esetben eszközalapú tokenek 
és elektronikuspénz-tokenek kibocsátója 
vagy ajánlattevője számára, hogy tegye 
közzé – az összes lényeges információt, 
amely hatással lehet a nyilvános 
ajánlattételre kerülő vagy kriptoeszköz-
kereskedési platformra bevezetett 
kriptoeszközök értékelésére;

Or. pl
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Módosítás 1002
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/110/EK irányelvet átültető nemzeti 
jog alapján az érintett illetékes hatóságokra 
ruházott hatáskörök nem érintik az 
elektronikuspénz-kibocsátókkal 
kapcsolatban gyakorolt felügyeleti és 
vizsgálati hatásköröket.

A 2009/110/EK irányelvet átültető nemzeti 
jog alapján az érintett illetékes hatóságokra 
ruházott hatáskörök nem érintik az 
elektronikuspénz-kibocsátókkal 
kapcsolatban gyakorolt felügyeleti és 
vizsgálati hatásköröket, a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kivételével, 
amelyek esetében a hatáskört a [98. cikk 
(3) bekezdésének a) pontjával] 
összhangban kizárólag az EBH 
gyakorolja.

Or. pl

Módosítás 1003
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A jelentős eszközalapú tokenek 
vagy jelentős eleketronikuspénz-tokenek 
esetében az e cikk alapján biztosított 
felügyeleti és vizsgálati hatásköröket 
kizárólag az EBH gyakorolja.

Or. pl

Módosítás 1004
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az illetékes hatóságok részére 
valamely személy által e rendelettel 
összhangban nyújtott tájékoztatás nem 
tekintendő az információközlés 
szerződésben vagy bármely törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezésben előírt bármely korlátozása 
megsértésének, és nem jár a bejelentő 
semmilyen felelősségével az ilyen 
bejelentéssel kapcsolatban.

(6) Az illetékes hatóságok részére 
valamely személy által e rendelettel 
összhangban nyújtott tájékoztatás nem 
tekintendő az információközlés 
szerződésben vagy bármely törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezésben előírt bármely korlátozása 
megsértésének, és nem jár a bejelentő 
semmilyen felelősségével az ilyen 
bejelentéssel kapcsolatban, kivéve, ha a 
megfelelő eljárás során megállapítást 
nyer, hogy az adott személy 
rosszhiszeműen vagy harmadik személyek 
megkárosításának szándékával járt el.

Or. pl

Módosítás 1005
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A II. cím szerint annak 
meghatározásakor, hogy engedélyezhető-e 
valamely kriptoeszköz, az illetékes 
hatóságok figyelembe veszik a javaslat 
valószínűsíthető energiafogyasztását, és 
elutasítanak minden olyan javasolt 
kriptoeszközt, amely túlzott 
energiafelhasználású technológián 
alapul. Ennek meghatározása során az 
illetékes hatóság az általa megfelelőnek 
ítélt módon egyeztethet, és figyelembe 
veheti az Európai Unió energia- és 
éghajlat-politikáját.

Or. en
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Módosítás 1006
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (5) bekezdéstől eltérve az 
illetékes hatóságok az EBH-hoz utalhatják 
azokat az eseteket, amikor egy eszközalapú 
token vagy elektronikuspénz-token 
kibocsátójával, illetőleg eszközalapú 
tokenhez vagy elektronikuspénz-tokenhez 
kapcsolódó kriptoeszköz-szolgáltatással 
összefüggő együttműködés – különösen 
információcsere – iránti megkeresés 
elutasításra került vagy arra észszerű időn 
belül nem reagáltak.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérve az 
illetékes hatóságok az ESMA-hoz 
utalhatják azokat az eseteket, amikor egy 
eszközalapú token vagy elektronikuspénz-
token kibocsátójával, illetőleg eszközalapú 
tokenhez vagy elektronikuspénz-tokenhez 
kapcsolódó kriptoeszköz-szolgáltatással 
összefüggő együttműködés – különösen 
információcsere – iránti megkeresés 
elutasításra került vagy arra észszerű időn 
belül nem reagáltak.

Or. en

Módosítás 1007
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
83 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83a. cikk
Újraértékelés kérésre 
(1) A fogadó tagállamok illetékes 
hatóságai bármikor indokolással ellátott 
véleményt nyújthatnak be, és kérhetik a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságát, hogy végezzen újraértékelést 
azon határozatával kapcsolatban, amely 
szerint valamely eszközalapú token 
kibocsátója megdöntötte a 16a. cikk (1) 
bekezdése szerinti vélelmet. 
(2) A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága az újraértékelésre irányuló 
kérelem kézhezvételétől számított 2 
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hónapon belül indokolással ellátott 
véleményt nyújt be, és tájékoztatja az 
EBH-t, az ESMA-t, az EKB-t és a fogadó 
tagállam valamennyi illetékes hatóságát 
arról, hogy szándékában áll-e 
megváltoztatni arra vonatkozó 
határozatát, miszerint az eszközalapú 
token kibocsátója megdöntötte a 16a. cikk 
(1) bekezdése szerinti vélelmet. (3) 
Amennyiben a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága nem nyújt be 
indokolással ellátott véleményt vagy nem 
szándékozik megváltoztatni a határozatát, 
a fogadó tagállam illetékes hatósága 1 
hónapon belül az ügyet az EKB elé 
utalhatja kötelező erejű vélemény 
kibocsátása céljából. 
(4) Az EKB kötelező erejű véleményt ad ki 
arról, hogy az eszközalapú token 
kibocsátója megdöntötte-e a 16a. cikk (1) 
bekezdése szerinti vélelmet, és továbbítja 
véleményét az érintett illetékes 
hatóságoknak, az EBH-nak és az ESMA-
nak. 
(5) Adott esetben a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatósága megfelelő 
felügyeleti intézkedést hoz. 

Or. en

Módosítás 1008
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága által meghozott 
intézkedések ellenére a kriptoeszköz-
szolgáltató vagy a kriptoeszköz-kibocsátó 
továbbra is megsérti e rendeletet, a fogadó 
tagállam illetékes hatósága – a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságának, az 
ESMA-nak és adott esetben az EBH-nak a 

(2) Ha a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága által meghozott 
intézkedések ellenére a kriptoeszköz-
szolgáltató vagy a kriptoeszköz-kibocsátó 
továbbra is megsérti e rendeletet, a fogadó 
tagállam illetékes hatósága – a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságának, az 
ESMA-nak és adott esetben az EBH-nak a 
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tájékoztatását követően – minden 
megfelelő intézkedést megtesz a 
fogyasztók védelme érdekében, és erről 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
a Bizottságot, az ESMA-t és adott esetben 
az EBH-t.

tájékoztatását követően – minden 
megfelelő intézkedést megtesz a 
kriptoeszköz-szolgáltatók ügyfeleinek és a 
kriptoeszközök birtokosainak, különösen 
a lakossági ügyfelek védelme érdekében. 
Ennek keretében azt is 
megakadályozhatják, hogy a kriptoeszköz-
szolgáltatók és a szabályozott piacra 
történő bevezetést kérelmező kibocsátók 
vagy ajánlattevők folytassák a 
tevékenységüket. Erről indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatják a 
Bizottságot, az ESMA-t és adott esetben az 
EBH-t.

Or. en

Módosítás 1009
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 17. és 21. cikk, a 23–36. cikk és a 
42. cikk megsértése;

b) a 15–17. és 21. cikk, a 23–37. cikk 
és a 42. cikk megsértése;

Or. en

Módosítás 1010
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az 56. cikk, valamint az 58–73. cikk 
megsértése;

d) az 53. és 56. cikk, valamint az 58–
74. cikk megsértése;

Or. en
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Módosítás 1011
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közigazgatási bírság, melynek felső 
határa legalább a jogsértésből származó 
nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség 
összegének kétszerese, amennyiben azok 
meghatározhatók;

c) közigazgatási pénzbírság, melynek 
felső határa legalább a jogsértésből 
származó nyereség vagy az amiatt elkerült 
veszteség összegének kétszerese, 
amennyiben azok meghatározhatók;

Or. en

Módosítás 1012
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) jogi személy esetében olyan 
közigazgatási bírság, amelynek felső határa 
a jogi személy – a vezető testülete által 
jóváhagyott legutolsó rendelkezésre álló 
pénzügyi kimutatások szerinti – teljes éves 
árbevételének legalább 15%-a.

d) jogi személy esetében olyan 
közigazgatási bírság, amelynek felső határa 
a jogi személy – a vezető testülete által 
jóváhagyott legutolsó rendelkezésre álló 
pénzügyi kimutatások szerinti – teljes éves 
árbevételének legalább 25%-a.

Or. en

Módosítás 1013
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) jogi személy esetében olyan 
közigazgatási bírság, amelynek felső határa 
a jogi személy – a vezető testülete által 
jóváhagyott legutolsó rendelkezésre álló 

d) jogi személy esetében olyan 
közigazgatási bírság, amelynek felső határa 
a jogi személy – a vezető testülete által 
jóváhagyott legutolsó rendelkezésre álló 
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pénzügyi kimutatások szerinti – teljes éves 
árbevételének legalább 15%-a.

pénzügyi kimutatások szerinti – teljes éves 
árbevételének legalább 25%-a.

Or. en

Módosítás 1014
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 6 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 78., 79., vagy 80. cikkel 
kapcsolatos jogsértés többszöri elkövetése 
esetén a kriptoeszköz-szolgáltató vezető 
testülete bármely, a jogsértésért felelős 
tagjának, vagy a jogsértésért felelős 
bármely más természetes személynek a 
végleges eltiltása attól, hogy vezetői 
feladatokat lásson el a kriptoeszköz-
szolgáltatónál;

f) a 78., 79., vagy 80. cikkel 
kapcsolatos jogsértés többszöri elkövetése 
esetén a kriptoeszköz-szolgáltató vezető 
testülete bármely, a jogsértésért felelős 
tagjának, vagy a jogsértésért felelős 
bármely más természetes személynek a 
végleges eltiltása attól, hogy feladatokat 
lásson el a kriptoeszköz-szolgáltatói 
szektorban;

Or. en

Módosítás 1015
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a 
nemzeti jog által meghatározott következő 
szervezetek közül egy vagy több a 
fogyasztók érdekében és a nemzeti joggal 
összhangban szintén eljárást indíthasson 
a bíróságok vagy az illetékes közigazgatási 
szervek előtt e rendelet alkalmazásának 
biztosítása érdekében:
a) közjogi szervek vagy azok képviselői;
b) fogyasztói szervezetek, amelyeknek 
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jogos érdekük fűződik a fogyasztók 
védelméhez;
c) szakmai szervezetek, amelyeknek jogos 
érdekük fűződik a tagjaik védelmében 
történő eljáráshoz.

Or. en

Módosítás 1016
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
VII cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az EBH jelentős eszközalapú 
tokenek és jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátóival kapcsolatos 
felügyeleti feladatai és a felügyeleti 
kollégiumok

3. Az ESMA jelentős eszközalapú 
tokenek és jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátóival kapcsolatos 
felügyeleti feladatai és a felügyeleti 
kollégiumok

Or. en

Módosítás 1017
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH jelentős eszközalapú tokenek és 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóival kapcsolatos felügyeleti 
feladatai

Az ESMA jelentős eszközalapú tokenek és 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóival kapcsolatos felügyeleti 
feladatai

Or. en

Módosítás 1018
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
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98 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy eszközalapú 
tokent a 39. vagy a 40. cikknek 
megfelelően jelentősnek minősítettek, az 
ilyen eszközalapú tokenek kibocsátójának 
tevékenysége az EBH felügyeletének 
hatálya alá tartozik.

(1) Amennyiben egy eszközalapú 
tokent a 39. vagy a 40. cikknek 
megfelelően jelentősnek minősítettek, az 
ilyen eszközalapú tokenek kibocsátójának 
tevékenysége az ESMA felügyeletének 
hatálya alá tartozik.

Or. en

Módosítás 1019
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentős eszközalapú tokenek kibocsátói 
tekintetében az EBH látja el a 21., 37. és 
38. cikk által az illetékes hatóságokra 
ruházott hatásköröket.

A jelentős eszközalapú tokenek kibocsátói 
tekintetében az ESMA látja el a 21., 37. és 
38. cikk által az illetékes hatóságokra 
ruházott hatásköröket.

Or. en

Módosítás 1020
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy eszközalapú 
tokent a 39. cikknek megfelelően 
jelentősnek minősítettek, az EBH 
felügyeleti újraértékelést végez annak 
biztosítása érdekében, hogy a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátói 
megfeleljenek a III. cím szerinti 
követelményeknek.

(3) Amennyiben egy eszközalapú 
tokent a 39. cikknek megfelelően 
jelentősnek minősítettek, az ESMA 
felügyeleti újraértékelést végez annak 
biztosítása érdekében, hogy a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátói 
megfeleljenek a III. cím szerinti 
követelményeknek.



PE693.742v01-00 104/171 AM\1233341HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 1021
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy elektronikuspénz-
tokent a 50. vagy a 51. cikknek 
megfelelően jelentősnek minősítettek, az 
ilyen elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátójának tevékenysége az EBH 
kizárólagos felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Az EBH gyakorolja a 82., 92. és 
93. cikkben az illetékes hatóságok 
számára biztosított hatásköröket a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátóira 
vonatkozóan.

Or. pl

Módosítás 1022
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben egy elektronikuspénz-
tokent az 50. vagy az 51. cikknek 
megfelelően jelentősnek minősítettek, az 
EBH viseli a felelősséget azért, hogy az 
ilyen jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátója megfeleljen az 52. cikkben 
meghatározott követelményeknek.

(4) Amennyiben egy elektronikuspénz-
tokent az 50. vagy az 51. cikknek 
megfelelően jelentősnek minősítettek, az 
ESMA viseli a felelősséget azért, hogy az 
ilyen jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátója megfeleljen az 52. cikkben 
meghatározott követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 1023
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

99. cikk A jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátóival foglalkozó 
kollégiumok

99. cikk A jelentős eszközalapú 
tokenek és jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátóival foglalkozó 
kollégiumok

Or. en

Módosítás 1024
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBH az eszközalapú tokenek 
jelentőssé minősítéséről szóló határozatot 
követő 30 naptári napon belül tanácsadó 
felügyeleti kollégiumot hoz létre a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátói számára, 
és ellátja annak igazgatását és elnökletét, 
hogy elősegítse az e rendelet szerinti 
felügyeleti feladatainak végrehajtását.

(1) Az ESMA az eszközalapú tokenek 
jelentőssé minősítéséről szóló határozatot 
követő 30 naptári napon belül tanácsadó 
felügyeleti kollégiumot hoz létre a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátói számára, 
és ellátja annak igazgatását és elnökletét, 
hogy elősegítse az e rendelet szerinti 
felügyeleti feladatainak végrehajtását.

Or. en

Módosítás 1025
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha valamely jelentős eszközalapú 
token kibocsátója valamely jelentős 
elektronikuspénz-token kibocsátója is 



PE693.742v01-00 106/171 AM\1233341HU.docx

HU

egyben, akkor a jogalany egészének 
felügyeletét egyetlen kollégium látja el.

Or. en

Indokolás

A felügyeleti eljárás egyszerűsítése és annak biztosítása, hogy a felügyeleti hatóságok átfogó 
képet kapjanak a felügyelt szervezetek műveleteiről.

Módosítás 1026
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EBH, amely ellátja a kollégium 
elnöki feladatait;

a) az ESMA, amely ellátja a 
kollégium elnöki feladatait;

Or. en

Módosítás 1027
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ESMA; b) az EBH;

Or. en

Módosítás 1028
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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i) az EKB; törölve

Or. en

Módosítás 1029
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) azon harmadik országok érintett 
felügyeleti hatóságai, amelyekkel az EBH 
a 108. cikknek megfelelően igazgatási 
megállapodást kötött.

k) azon harmadik országok érintett 
felügyeleti hatóságai, amelyekkel az 
ESMA a 108. cikknek megfelelően 
igazgatási megállapodást kötött.

Or. en

Módosítás 1030
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az EBH által a kollégium tagjai 
számára nyújtott tájékoztatás formája és 
köre, különös tekintettel a 30. cikk (9) 
bekezdésében említett kockázatértékelésre;

d) az ESMA által a kollégium tagjai 
számára nyújtott tájékoztatás formája és 
köre, különös tekintettel a 30. cikk (9) 
bekezdésében említett kockázatértékelésre;

Or. en

Módosítás 1031
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megállapodásban meg lehet határozni A megállapodásban meg lehet határozni 
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bizonyos, az EBH-ra vagy a kollégium 
más tagjára ruházandó feladatokat is.

bizonyos, az ESMA-ra vagy a kollégium 
más tagjára ruházandó feladatokat is.

Or. en

Módosítás 1032
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a kollégiumok következetes és koherens 
módon működjenek, az EBH az ESMA-val 
és a Központi Bankok Európai 
Rendszerével együttműködésben 
kidolgozza azon szabályozástechnikai 
standardok tervezetét, amelyek 
meghatározzák, hogy a (2) bekezdés d)–h) 
pontjában említett szervezetek milyen 
feltételek mellett tekinthetők a 
legfontosabbnak, illetve meghatározzák az 
(5) bekezdésben említett gyakorlati 
szabályok részleteit.

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a kollégiumok következetes és koherens 
módon működjenek, az ESMA az EBH-val 
és a Központi Bankok Európai 
Rendszerével együttműködésben 
kidolgozza azon szabályozástechnikai 
standardok tervezetét, amelyek 
meghatározzák, hogy a (2) bekezdés d)–h) 
pontjában említett szervezetek milyen 
feltételek mellett tekinthetők a 
legfontosabbnak, illetve meghatározzák az 
(5) bekezdésben említett gyakorlati 
szabályok részleteit.

Or. en

Módosítás 1033
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EBH [kérjük, 
illessze be a dátumot: 12 hónappal a 
hatálybalépést követően]-jéig/-ig benyújtja 
a Bizottságnak.

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az ESMA [kérjük, 
illessze be a dátumot: 12 hónappal a 
hatálybalépést követően]-jéig/-ig benyújtja 
a Bizottságnak.

Or. en
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Módosítás 1034
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) felügyeleti feladatok átruházása az 
EBH-ról valamely illetékes hatóságra a 
120. cikk értelmében;

i) felügyeleti feladatok átruházása az 
ESMA-ról valamely illetékes hatóságra a 
120. cikk értelmében;

Or. en

Módosítás 1035
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a kollégium a 
kollégium bármely tagjának kérésére, és a 
kollégium többsége által a (4) bekezdéssel 
összhangban való elfogadás mellett az (1) 
bekezdésnek megfelelően véleményt ad ki, 
e vélemény tartalmazhat az EBH vagy az 
illetékes hatóságok által tervezett fellépés 
vagy intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló ajánlásokat.

(2) Amennyiben a kollégium a 
kollégium bármely tagjának kérésére, és a 
kollégium többsége által a (4) bekezdéssel 
összhangban való elfogadás mellett az (1) 
bekezdésnek megfelelően véleményt ad ki, 
e vélemény tartalmazhat az ESMA vagy az 
illetékes hatóságok által tervezett fellépés 
vagy intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 1036
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBH – az 1093/2010/EU 
rendelet 31. cikke szerinti általános 

(3) Az ESMA – az 1093/2010/EU 
rendelet 31. cikke szerinti általános 
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koordinációs feladatkörével összhangban – 
elősegíti a vélemény elfogadását.

koordinációs feladatkörével összhangban – 
elősegíti a vélemény elfogadását.

Or. en

Módosítás 1037
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EKB a 99. cikk (2) 
bekezdésének i. pontja értelmében a 
kollégium tagja, két szavazattal 
rendelkezik.

törölve

Or. en

Módosítás 1038
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EKB a 99. cikk (2) 
bekezdésének i. pontja értelmében a 
kollégium tagja, két szavazattal 
rendelkezik.

Amennyiben az EKB a 99. cikk (2) 
bekezdésének i. pontja értelmében a 
kollégium tagja, a kollégium véleményét 
illetően csupán konzultatív és nem 
kötelező szavazati joggal rendelkezik.

Amennyiben a tagállami nemzeti bankok 
a 99. cikk (2) bekezdésének j. pontja 
értelmében a kollégium tagjai, a 
kollégium véleményét illetően csupán 
konzultatív és nem kötelező szavazati 
joggal rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 1039
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Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EKB a 99. cikk (2) 
bekezdésének i. pontja értelmében a 
kollégium tagja, két szavazattal 
rendelkezik.

Amennyiben az EKB a 99. cikk (2) 
bekezdésének i. pontja értelmében a 
kollégium tagja, egy szavazattal 
rendelkezik.

Or. pl

Módosítás 1040
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EBH és az illetékes hatóságok 
megfelelően figyelembe veszik a 
kollégium által az (1) bekezdésnek 
megfelelően kialakított véleményt, ideértve 
a jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóit 
vagy a 99. cikk (2) bekezdésének d)–h) 
pontjában említett szervezeteket és 
kriptoeszköz-szolgáltatókat érintő tervezett 
fellépés vagy felügyeleti intézkedés 
hiányosságainak kiküszöbölésére irányuló 
esetleges ajánlásokat is. Amennyiben az 
EBH vagy egy illetékes hatóság nem ért 
egyet a kollégium véleményével – ideértve 
a tervezett fellépés vagy felügyeleti 
intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló esetleges 
ajánlásokat is –, határozatában ezt 
teljeskörűen meg kell indokolnia, és abban 
magyarázattal kell szolgálnia a 
véleménytől, illetve az ajánlásoktól való 
minden jelentős eltérésre vonatkozóan.

(5) Az ESMA és az illetékes hatóságok 
megfelelően figyelembe veszik a 
kollégium által az (1) bekezdésnek 
megfelelően kialakított véleményt, ideértve 
a jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóit 
vagy a 99. cikk (2) bekezdésének d)–h) 
pontjában említett szervezeteket és 
kriptoeszköz-szolgáltatókat érintő tervezett 
fellépés vagy felügyeleti intézkedés 
hiányosságainak kiküszöbölésére irányuló 
esetleges ajánlásokat is. Amennyiben az 
ESMA vagy egy illetékes hatóság nem ért 
egyet a kollégium véleményével – ideértve 
a tervezett fellépés vagy felügyeleti 
intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló esetleges 
ajánlásokat is –, határozatában ezt 
teljeskörűen meg kell indokolnia, és abban 
magyarázattal kell szolgálnia a 
véleménytől, illetve az ajánlásoktól való 
minden jelentős eltérésre vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 1041
Markus Ferber
Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha valamely jelentős 
elektronikuspénz-token kibocsátója 
valamely jelentős eszközalapú token 
kibocsátója is egyben, akkor a jogalany 
egészének felügyeletét egyetlen kollégium 
látja el.

Or. en

Indokolás

A felügyeleti eljárás egyszerűsítése és annak biztosítása, hogy a felügyeleti hatóságok átfogó 
képet kapjanak a felügyelt szervezetek műveleteiről.

Módosítás 1042
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EBH, amely ellátja az elnöki 
feladatokat;

a) az ESMA, amely ellátja az elnöki 
feladatokat;

Or. en

Módosítás 1043
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ESMA; c) az EBH;
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Or. en

Módosítás 1044
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az EKB, amennyiben a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátója 
olyan tagállamban telepedett le, amelynek 
pénzneme az euró, vagy amennyiben az 
elektronikuspénz-token referenciaként az 
eurót használja;

törölve

Or. en

Módosítás 1045
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) azon harmadik országok érintett 
felügyeleti hatóságai, amelyekkel az EBA 
a 108. cikknek megfelelően igazgatási 
megállapodást kötött.

j) azon harmadik országok érintett 
felügyeleti hatóságai, amelyekkel az 
ESMA a 108. cikknek megfelelően 
igazgatási megállapodást kötött.

Or. en

Módosítás 1046
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a kollégiumok következetes és koherens 

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a kollégiumok következetes és koherens 
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módon működjenek, az EBH az ESMA-val 
és a Központi Bankok Európai 
Rendszerével együttműködésben 
kidolgozza azon szabályozástechnikai 
standardok tervezetét, amelyek 
meghatározzák, hogy a (2) bekezdés d)–g) 
pontjában említett szervezetek milyen 
feltételek mellett tekinthetők a 
legfontosabbnak, továbbá meghatározzák 
az (5) bekezdésben említett gyakorlati 
szabályok részleteit.

módon működjenek, az ESMA az EBH-val 
és a Központi Bankok Európai 
Rendszerével együttműködésben 
kidolgozza azon szabályozástechnikai 
standardok tervezetét, amelyek 
meghatározzák, hogy a (2) bekezdés d)–g) 
pontjában említett szervezetek milyen 
feltételek mellett tekinthetők a 
legfontosabbnak, továbbá meghatározzák 
az (5) bekezdésben említett gyakorlati 
szabályok részleteit.

Or. en

Módosítás 1047
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EBA [kérjük, 
illessze be a dátumot: 12 hónappal a 
hatálybalépést követően]-jéig/-ig benyújtja 
a Bizottságnak.

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az ESMA [kérjük, 
illessze be a dátumot: 12 hónappal a 
hatálybalépést követően]-jéig/-ig benyújtja 
a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 1048
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felügyeleti feladatok átruházása a 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátójának illetékes hatóságáról az 
EBH-ra vagy más illetékes hatóságra, 
vagy az EBH-ról az illetékes hatóságra a 
120. cikknek megfelelően;

g) felügyeleti feladatok átruházása a 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátójának illetékes hatóságáról az 
ESMA-ra vagy más illetékes hatóságra, 
vagy az ESMA-ról az illetékes hatóságra a 
120. cikknek megfelelően;
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Or. en

Módosítás 1049
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a kollégium a 
kollégium bármely tagjának kérésére, és a 
kollégium többsége által a (4) bekezdéssel 
összhangban való elfogadás mellett az (1) 
bekezdésnek megfelelően véleményt ad ki, 
e vélemény tartalmazhat az illetékes 
hatóságok vagy az EBH által tervezett 
fellépés vagy intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló ajánlásokat.

(2) Amennyiben a kollégium a 
kollégium bármely tagjának kérésére, és a 
kollégium többsége által a (4) bekezdéssel 
összhangban való elfogadás mellett az (1) 
bekezdésnek megfelelően véleményt ad ki, 
e vélemény tartalmazhat az illetékes 
hatóságok vagy az ESMA által tervezett 
fellépés vagy intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 1050
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBA – az 1093/2010/EU 
rendelet 31. cikke szerinti általános 
koordinációs feladatkörével összhangban – 
elősegíti a vélemény elfogadását.

(3) Az ESMA – az 1093/2010/EU 
rendelet 31. cikke szerinti általános 
koordinációs feladatkörével összhangban – 
elősegíti a vélemény elfogadását.

Or. en

Módosítás 1051
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés



PE693.742v01-00 116/171 AM\1233341HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EKB a 101. cikk (2) 
bekezdésének h) pontja értelmében a 
kollégium tagja, két szavazattal 
rendelkezik.

törölve

Or. en

Módosítás 1052
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EKB a 101. cikk (2) 
bekezdésének h) pontja értelmében a 
kollégium tagja, két szavazattal 
rendelkezik.

Amennyiben az EKB a 101. cikk (2) 
bekezdésének h) pontja értelmében a 
kollégium tagja, a kollégium véleményét 
illetően csupán konzultatív és nem 
kötelező szavazati joggal rendelkezik.

Amennyiben a tagállami nemzeti bankok 
a 101. cikk (2) bekezdésének i. pontja 
értelmében a kollégium tagjai, a 
kollégium véleményét illetően csupán 
konzultatív és nem kötelező szavazati 
joggal rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 1053
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EKB a 101. cikk (2) 
bekezdésének h) pontja értelmében a 
kollégium tagja, két szavazattal 
rendelkezik.

Amennyiben az EKB a 101. cikk (2) 
bekezdésének h) pontja értelmében a 
kollégium tagja, egy szavazattal 
rendelkezik.
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Or. pl

Módosítás 1054
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátójának illetékes hatósága, 
az EBH, vagy a 101. cikk (2) 
bekezdésének d)–g) pontjában említett 
szervezetek és kriptoeszköz-szolgáltatók 
illetékes hatósága megfelelően figyelembe 
veszi a kollégium által az (1) bekezdésnek 
megfelelően kialakított véleményt, ideértve 
a tervezett fellépés vagy felügyeleti 
intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló esetleges 
ajánlásokat is. Amennyiben az EBH vagy 
egy illetékes hatóság nem ért egyet a 
kollégium véleményével – ideértve a 
tervezett fellépés vagy felügyeleti 
intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló esetleges 
ajánlásokat is –, határozatában ezt 
teljeskörűen meg kell indokolnia, és abban 
magyarázattal kell szolgálnia a 
véleménytől, illetve az ajánlásoktól való 
minden jelentős eltérésre vonatkozóan.

(5) A jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátójának illetékes hatósága, 
az ESMA, vagy a 101. cikk (2) 
bekezdésének d)–g) pontjában említett 
szervezetek és kriptoeszköz-szolgáltatók 
illetékes hatósága megfelelően figyelembe 
veszi a kollégium által az (1) bekezdésnek 
megfelelően kialakított véleményt, ideértve 
a tervezett fellépés vagy felügyeleti 
intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló esetleges 
ajánlásokat is. Amennyiben az ESMA vagy 
egy illetékes hatóság nem ért egyet a 
kollégium véleményével – ideértve a 
tervezett fellépés vagy felügyeleti 
intézkedés hiányosságainak 
kiküszöbölésére irányuló esetleges 
ajánlásokat is –, határozatában ezt 
teljeskörűen meg kell indokolnia, és abban 
magyarázattal kell szolgálnia a 
véleménytől, illetve az ajánlásoktól való 
minden jelentős eltérésre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1055
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
VII cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az EBH jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátóival és jelentős 

4. Az ESMA jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátóival és jelentős 
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elektronikuspénz-tokenek kibocsátóival 
kapcsolatos hatáskörei

elektronikuspénz-tokenek kibocsátóival 
kapcsolatos hatáskörei

Or. en

Módosítás 1056
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 104–107. cikk által az EBH-ra, az EBH 
valamely tisztviselőjére vagy az EBH által 
felhatalmazott valamely más személyre 
ruházott hatáskörök nem használhatók fel 
olyan információk kiszolgáltatásának az 
előírására, amelyekre titoktartási 
kötelezettség vonatkozik.

A 104–107. cikk által az ESMA-ra, az 
ESMA valamely tisztviselőjére vagy az 
EBH által felhatalmazott valamely más 
személyre ruházott hatáskörök nem 
használhatók fel olyan információk 
kiszolgáltatásának az előírására, amelyekre 
titoktartási kötelezettség vonatkozik.

Or. en

Módosítás 1057
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 98. cikk szerinti feladatainak 
ellátása céljából az EBH egyszerű kérés 
vagy határozat útján kérheti a következő 
személyektől, hogy bocsássanak 
rendelkezésre az e rendelet szerinti 
feladatainak ellátását számára lehetővé 
tevő minden szükséges információt:

(1) A 98. cikk szerinti feladatainak 
ellátása céljából az ESMA egyszerű kérés 
vagy határozat útján kérheti a következő 
személyektől, hogy bocsássanak 
rendelkezésre az e rendelet szerinti 
feladatainak ellátását számára lehetővé 
tevő minden szükséges információt:

Or. en

Módosítás 1058
Markus Ferber



AM\1233341HU.docx 119/171 PE693.742v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti, határozat 
útján történő információkérés esetén az 
EBH:

(3) Az (1) bekezdés szerinti, határozat 
útján történő információkérés esetén az 
ESMA:

Or. en

Módosítás 1059
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felhívja a figyelmet arra, hogy az 
1093/2010/EU rendelet 60. és 61. cikkével 
összhangban a határozat ellen fellebbezni 
lehet az EBH fellebbviteli tanácsa előtt, és 
a határozat felülvizsgáltatható az Európai 
Unió Bíróságával (a továbbiakban: a 
Bíróság).

g) felhívja a figyelmet arra, hogy az 
1093/2010/EU rendelet 60. és 61. cikkével 
összhangban a határozat ellen fellebbezni 
lehet az ESMA fellebbviteli tanácsa előtt, 
és a határozat felülvizsgáltatható az 
Európai Unió Bíróságával (a továbbiakban: 
a Bíróság).

Or. en

Módosítás 1060
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EBH haladéktalanul megküldi 
az egyszerű kérés vagy a határozat 
másolatát azon tagállam illetékes 
hatóságának, amelynek területén az (1) 
bekezdésben említett, az információkérés 
által érintett személyek tartózkodási hellyel 
rendelkeznek vagy letelepedettek.

(5) Az ESMA haladéktalanul megküldi 
az egyszerű kérés vagy a határozat 
másolatát azon tagállam illetékes 
hatóságának, amelynek területén az (1) 
bekezdésben említett, az információkérés 
által érintett személyek tartózkodási hellyel 
rendelkeznek vagy letelepedettek.
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Or. en

Módosítás 1061
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBH az e rendelet 98. cikke 
szerinti feladatainak ellátása érdekében 
vizsgálatokat folytathat a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátóinál és a 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóinál. E célból az EBH tisztviselői 
és az általa felhatalmazott más személyek 
jogosultak az alábbiakra:

(1) Az ESMA az e rendelet 98. cikke 
szerinti feladatainak ellátása érdekében 
vizsgálatokat folytathat a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátóinál és a 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóinál. E célból az ESMA 
tisztviselői és az általa felhatalmazott más 
személyek jogosultak az alábbiakra:

Or. en

Módosítás 1062
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
vizsgálatok céljából az EBH tisztviselői és 
az általa felhatalmazott más személyek 
hatáskörüket a vizsgálat tárgyát és célját 
feltüntető írásbeli felhatalmazás alapján 
gyakorolják. A felhatalmazásban fel kell 
tüntetni továbbá a 114. cikk értelmében 
abban az esetben kivetendő kényszerítő 
bírságot is, ha a kért nyilvántartásokat, 
adatokat, eljárásokkal kapcsolatos 
információkat vagy egyéb anyagokat nem 
vagy hiányosan nyújtják be, vagy ha a 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátói 
vagy a jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátói a feltett kérdésekre nem, vagy 
hiányosan válaszolnak, valamint a 113. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
vizsgálatok céljából az ESMA tisztviselői 
és az általa felhatalmazott más személyek 
hatáskörüket a vizsgálat tárgyát és célját 
feltüntető írásbeli felhatalmazás alapján 
gyakorolják. A felhatalmazásban fel kell 
tüntetni továbbá a 114. cikk értelmében 
abban az esetben kivetendő kényszerítő 
bírságot is, ha a kért nyilvántartásokat, 
adatokat, eljárásokkal kapcsolatos 
információkat vagy egyéb anyagokat nem 
vagy hiányosan nyújtják be, vagy ha a 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátói 
vagy a jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátói a feltett kérdésekre nem, vagy 
hiányosan válaszolnak, valamint a 113. 
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cikk értelmében abban az esetben 
kivetendő pénzbírságot, ha a jelentős 
eszközalapú tokenek vagy a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátói a 
feltett kérdésekre a valóságnak nem 
megfelelően, vagy félrevezető módon 
válaszolnak.

cikk értelmében abban az esetben 
kivetendő pénzbírságot, ha a jelentős 
eszközalapú tokenek vagy a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátói a 
feltett kérdésekre a valóságnak nem 
megfelelően, vagy félrevezető módon 
válaszolnak.

Or. en

Módosítás 1063
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátói és a jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátói kötelesek alávetni 
magukat az EBH határozata alapján 
indított vizsgálatoknak. A határozatban fel 
kell tüntetni a vizsgálat tárgyát és célját, a 
114. cikkben előírt kényszerítő bírságokat, 
az 1093/2010/EU rendelet értelmében 
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket, 
valamint azon jogot, hogy a határozat az 
Európai Unió Bíróságával 
felülvizsgáltatható.

(3) A jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátói és a jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátói kötelesek alávetni 
magukat az ESMA határozata alapján 
indított vizsgálatoknak. A határozatban fel 
kell tüntetni a vizsgálat tárgyát és célját, a 
114. cikkben előírt kényszerítő bírságokat, 
az 1093/2010/EU rendelet értelmében 
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket, 
valamint azon jogot, hogy a határozat az 
Európai Unió Bíróságával 
felülvizsgáltatható.

Or. en

Módosítás 1064
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EBH az (1) bekezdésben 
említett vizsgálat előtt kellő időben 
tájékoztatja a vizsgálatról és a 
felhatalmazott személyek kilétéről azon 

(4) Az ESMA az (1) bekezdésben 
említett vizsgálat előtt kellő időben 
tájékoztatja a vizsgálatról és a 
felhatalmazott személyek kilétéről azon 
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tagállam illetékes hatóságát, amelynek a 
területén a vizsgálatra sor kerül. Az érintett 
illetékes hatóság tisztviselői az EBH 
kérésére segítik a felhatalmazott 
személyeket feladataik elvégzésében. Az 
érintett illetékes hatóság tisztviselői kérésre 
szintén jelen lehetnek a vizsgálaton.

tagállam illetékes hatóságát, amelynek a 
területén a vizsgálatra sor kerül. Az érintett 
illetékes hatóság tisztviselői az ESMA 
kérésére segítik a felhatalmazott 
személyeket feladataik elvégzésében. Az 
érintett illetékes hatóság tisztviselői kérésre 
szintén jelen lehetnek a vizsgálaton.

Or. en

Módosítás 1065
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EBH által elfogadott, a (3) 
bekezdésben említett határozat hiteles-e;

a) az ESMA által elfogadott, a (3) 
bekezdésben említett határozat hiteles-e;

Or. en

Módosítás 1066
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (6) bekezdés b) pontja 
alkalmazásában a nemzeti igazságügyi 
hatóság részletes magyarázatot kérhet az 
EBH-tól, különösen azon okokra 
vonatkozóan, amelyek alapján az EBH e 
rendelet megsértését feltételezi, a 
feltételezett jogsértés súlyosságára, 
valamint azon személy érintettségének a 
jellegére vonatkozóan, akivel szemben a 
kényszerítő intézkedéseket hozták. A 
nemzeti igazságügyi hatóság azonban nem 
vizsgálhatja felül a vizsgálat 
szükségességét, és nem követelheti meg, 
hogy bocsássák rendelkezésére az EBH 

(7) A (6) bekezdés b) pontja 
alkalmazásában a nemzeti igazságügyi 
hatóság részletes magyarázatot kérhet az 
ESMA-tól, különösen azon okokra 
vonatkozóan, amelyek alapján az ESMA e 
rendelet megsértését feltételezi, a 
feltételezett jogsértés súlyosságára, 
valamint azon személy érintettségének a 
jellegére vonatkozóan, akivel szemben a 
kényszerítő intézkedéseket hozták. A 
nemzeti igazságügyi hatóság azonban nem 
vizsgálhatja felül a vizsgálat 
szükségességét, és nem követelheti meg, 
hogy bocsássák rendelkezésére az ESMA 
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irataiban foglalt adatokat. Az EBH 
határozatának jogszerűségét kizárólag az 
Európai Unió Bírósága vizsgálhatja felül az 
1093/2010/EU rendeletben meghatározott 
eljárásnak megfelelően.

irataiban foglalt adatokat. Az ESMA 
határozatának jogszerűségét kizárólag az 
Európai Unió Bírósága vizsgálhatja felül az 
1093/2010/EU rendeletben meghatározott 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 1067
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBH az e rendelet 98. cikke 
szerinti feladatai elvégzéséhez szükséges 
minden helyszíni ellenőrzést elvégezhet a 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
és a jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóinak helyiségeiben és területein.

(1) Az ESMA az e rendelet 98. cikke 
szerinti feladatai elvégzéséhez szükséges 
minden helyszíni ellenőrzést elvégezhet a 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
és a jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóinak helyiségeiben és területein.

Or. en

Módosítás 1068
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EBH tisztviselői és az általa 
helyszíni ellenőrzésre felhatalmazott más 
személyek beléphetnek az EBH vizsgálati 
határozatával érintett személyek 
helyiségeibe és területeire, és rendelkeznek 
a 105. cikk (1) bekezdése szerinti összes 
hatáskörrel. Jogukban áll továbbá az 
ellenőrzés idejére és az ahhoz szükséges 
mértékben zár alá venni bármely helyiséget 
vagy területet, üzleti könyvet vagy 
nyilvántartást.

(2) Az ESMA tisztviselői és az általa 
helyszíni ellenőrzésre felhatalmazott más 
személyek beléphetnek az ESMA 
vizsgálati határozatával érintett személyek 
helyiségeibe és területeire, és rendelkeznek 
a 105. cikk (1) bekezdése szerinti összes 
hatáskörrel. Jogukban áll továbbá az 
ellenőrzés idejére és az ahhoz szükséges 
mértékben zár alá venni bármely helyiséget 
vagy területet, üzleti könyvet vagy 
nyilvántartást.
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Or. en

Módosítás 1069
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBH a helyszíni ellenőrzés előtt 
kellő időben értesítést küld a vizsgálatról 
azon tagállam illetékes hatóságának, 
amelynek a területén az ellenőrzésre sor 
kerül. Amennyiben az ellenőrzés megfelelő 
lebonyolítása és eredményessége ezt 
megköveteli, az EBH – az érintett illetékes 
hatóság tájékoztatása után – a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátójának vagy a 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátójának előzetes értesítése nélkül is 
elvégezheti a helyszíni ellenőrzést.

(3) Az ESMA a helyszíni ellenőrzés 
előtt kellő időben értesítést küld a 
vizsgálatról azon tagállam illetékes 
hatóságának, amelynek a területén az 
ellenőrzésre sor kerül. Amennyiben az 
ellenőrzés megfelelő lebonyolítása és 
eredményessége ezt megköveteli, az 
ESMA – az érintett illetékes hatóság 
tájékoztatása után – a jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátójának vagy a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátójának 
előzetes értesítése nélkül is elvégezheti a 
helyszíni ellenőrzést.

Or. en

Módosítás 1070
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EBH által helyszíni ellenőrzésre 
felhatalmazott tisztviselők és más 
személyek hatáskörüket az ellenőrzés 
tárgyát és célját feltüntető írásbeli 
felhatalmazás felmutatásával gyakorolják, 
amelyben fel kell tüntetni a 114. cikk 
értelmében abban az esetben kivetendő 
kényszerítő bírságot, ha az érintett 
személyek nem vetik alá magukat az 
ellenőrzésnek.

(4) Az ESMA által helyszíni 
ellenőrzésre felhatalmazott tisztviselők és 
más személyek hatáskörüket az ellenőrzés 
tárgyát és célját feltüntető írásbeli 
felhatalmazás felmutatásával gyakorolják, 
amelyben fel kell tüntetni a 114. cikk 
értelmében abban az esetben kivetendő 
kényszerítő bírságot, ha az érintett 
személyek nem vetik alá magukat az 
ellenőrzésnek.
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Or. en

Módosítás 1071
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátója vagy a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátója 
köteles alávetni magát az EBH 
határozatával elrendelt helyszíni 
ellenőrzéseknek. A határozatban fel kell 
tüntetni az ellenőrzés tárgyát és célját, meg 
kell határozni az ellenőrzés 
megkezdésének időpontját, valamint utalni 
kell a 114. cikkben előírt kényszerítő 
bírságra, az 1093/2010/EU rendelet 
értelmében igénybe vehető jogorvoslati 
lehetőségekre és azon jogra, hogy a 
határozat az Európai Unió Bírósága által 
felülvizsgáltatható.

(5) A jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátója vagy a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátója 
köteles alávetni magát az ESMA 
határozatával elrendelt helyszíni 
ellenőrzéseknek. A határozatban fel kell 
tüntetni az ellenőrzés tárgyát és célját, meg 
kell határozni az ellenőrzés 
megkezdésének időpontját, valamint utalni 
kell a 114. cikkben előírt kényszerítő 
bírságra, az 1093/2010/EU rendelet 
értelmében igénybe vehető jogorvoslati 
lehetőségekre és azon jogra, hogy a 
határozat az Európai Unió Bírósága által 
felülvizsgáltatható.

Or. en

Módosítás 1072
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azon tagállam illetékes 
hatóságának tisztviselői vagy az általa 
felhatalmazott vagy kijelölt más 
személyek, amelynek területén a helyszíni 
ellenőrzésre sor kerül, az EBH kérésére 
aktívan segítik az EBH által felhatalmazott 
tisztviselőket és más személyeket. Az 
érintett tagállam illetékes hatóságának 
tisztviselői szintén jelen lehetnek a 

(6) Azon tagállam illetékes 
hatóságának tisztviselői vagy az általa 
felhatalmazott vagy kijelölt más 
személyek, amelynek területén a helyszíni 
ellenőrzésre sor kerül, az ESMA kérésére 
aktívan segítik az ESMA által 
felhatalmazott tisztviselőket és más 
személyeket. Az érintett tagállam illetékes 
hatóságának tisztviselői szintén jelen 
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helyszíni ellenőrzésen. lehetnek a helyszíni ellenőrzésen.

Or. en

Módosítás 1073
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EBH arra is felkérheti az 
illetékes hatóságokat, hogy végezzék el a 
nevében az e cikkben és a 105. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott konkrét 
vizsgálati feladatokat és helyszíni 
ellenőrzéseket.

(7) Az ESMA arra is felkérheti az 
illetékes hatóságokat, hogy végezzék el a 
nevében az e cikkben és a 105. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott konkrét 
vizsgálati feladatokat és helyszíni 
ellenőrzéseket.

Or. en

Módosítás 1074
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az EBH tisztviselői és 
az EBH által felhatalmazott más kísérő 
személyek megállapítják, hogy valamely 
személy akadályozza az e cikk alapján 
elrendelt vizsgálatot, úgy az érintett 
tagállam illetékes hatósága – adott esetben 
a rendőrség vagy azzal egyenértékű 
jogkörrel rendelkező végrehajtó hatóság 
közreműködésével – megadja a szükséges 
segítséget ahhoz, hogy a helyszíni 
ellenőrzést elvégezhessék.

(8) Amennyiben az ESMA tisztviselői 
és az ESMA által felhatalmazott más 
kísérő személyek megállapítják, hogy 
valamely személy akadályozza az e cikk 
alapján elrendelt vizsgálatot, úgy az érintett 
tagállam illetékes hatósága – adott esetben 
a rendőrség vagy azzal egyenértékű 
jogkörrel rendelkező végrehajtó hatóság 
közreműködésével – megadja a szükséges 
segítséget ahhoz, hogy a helyszíni 
ellenőrzést elvégezhessék.

Or. en
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Módosítás 1075
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 10 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EBA által elfogadott, a (4) 
bekezdésben említett határozat hiteles-e;

a) az ESMA által elfogadott, a (4) 
bekezdésben említett határozat hiteles-e;

Or. en

Módosítás 1076
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A (10) bekezdés b) pontja 
alkalmazásában a nemzeti igazságügyi 
hatóság részletes magyarázatot kérhet az 
EBH-tól, különösen azon okokra 
vonatkozóan, amelyek alapján az EBH e 
rendelet megsértését feltételezi, a 
feltételezett jogsértés súlyosságára, 
valamint azon személy érintettségének a 
jellegére vonatkozóan, akivel szemben a 
kényszerítő intézkedéseket hozták. A 
nemzeti igazságügyi hatóság azonban nem 
vizsgálhatja felül a vizsgálat 
szükségességét, és nem követelheti meg, 
hogy bocsássák rendelkezésére az EBA 
irataiban foglalt adatokat. Az EBA 
határozatának jogszerűségét kizárólag az 
Európai Unió Bírósága vizsgálhatja felül az 
1093/2010/EU rendeletben meghatározott 
eljárásnak megfelelően.

(11) A (10) bekezdés b) pontja 
alkalmazásában a nemzeti igazságügyi 
hatóság részletes magyarázatot kérhet az 
ESMA-tól, különösen azon okokra 
vonatkozóan, amelyek alapján az ESMA e 
rendelet megsértését feltételezi, a 
feltételezett jogsértés súlyosságára, 
valamint azon személy érintettségének a 
jellegére vonatkozóan, akivel szemben a 
kényszerítő intézkedéseket hozták. A 
nemzeti igazságügyi hatóság azonban nem 
vizsgálhatja felül a vizsgálat 
szükségességét, és nem követelheti meg, 
hogy bocsássák rendelkezésére az ESMA 
irataiban foglalt adatokat. Az ESMA 
határozatának jogszerűségét kizárólag az 
Európai Unió Bírósága vizsgálhatja felül az 
1093/2010/EU rendeletben meghatározott 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 1077
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH és az illetékes hatóságok a 98. 
cikk szerinti feladataik ellátása érdekében 
és a 84. cikk sérelme nélkül indokolatlan 
késedelem nélkül átadják egymásnak az e 
rendelet szerinti feladataik ellátásához 
szükséges információkat. E célból a 
hatóságok információt cserélnek az EBH-
val a következőkre vonatkozóan:

Az ESMA és az illetékes hatóságok a 98. 
cikk szerinti feladataik ellátása érdekében 
és a 84. cikk sérelme nélkül indokolatlan 
késedelem nélkül átadják egymásnak az e 
rendelet szerinti feladataik ellátásához 
szükséges információkat. E célból a 
hatóságok információt cserélnek az 
ESMA-val a következőkre vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 1078
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH és harmadik országok közötti 
információcserére vonatkozó igazgatási 
megállapodások

Az ESMA és harmadik országok közötti 
információcserére vonatkozó igazgatási 
megállapodások

Or. en

Módosítás 1079
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 98. cikk szerinti feladatainak 
ellátása céljából az EBH harmadik 
országok felügyeleti hatóságaival csak 
abban az esetben köthet információcserére 
vonatkozó igazgatási megállapodást, ha a 
közölt információk tekintetében olyan 

(1) A 98. cikk szerinti feladatainak 
ellátása céljából az ESMA harmadik 
országok felügyeleti hatóságaival csak 
abban az esetben köthet információcserére 
vonatkozó igazgatási megállapodást, ha a 
közölt információk tekintetében olyan 
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szakmai titoktartási garanciák vannak 
érvényben, amelyek legalább a 111. 
cikkben meghatározott garanciákkal 
egyenértékűek.

szakmai titoktartási garanciák vannak 
érvényben, amelyek legalább a 111. 
cikkben meghatározott garanciákkal 
egyenértékűek.

Or. en

Módosítás 1080
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információcserére az EBH vagy az említett 
felügyeleti hatóságok feladatainak ellátása 
céljából kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információcserére az ESMA vagy az 
említett felügyeleti hatóságok feladatainak 
ellátása céljából kerül sor.

Or. en

Módosítás 1081
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A személyes adatok harmadik 
országok részére történő továbbítása 
tekintetében az EBH az (EU) 2018/1725 
rendeletet alkalmazza.

(3) A személyes adatok harmadik 
országok részére történő továbbítása 
tekintetében az ESMA az (EU) 2018/1725 
rendeletet alkalmazza.

Or. en

Módosítás 1082
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH a harmadik országok felügyeleti 
hatóságaitól kapott információkat csak 
akkor teheti közzé, ha az EBH vagy az 
illetékes hatóság ehhez megszerezte az 
információkat átadó felügyeleti hatóság 
kifejezett hozzájárulását, és amennyiben az 
ilyen információkat adott esetben kizárólag 
olyan céllal teszi közzé, amelyhez a 
felügyeleti hatóság hozzájárult, vagy ha 
azok közzétételét bírósági eljárás teszi 
szükségessé.

Az ESMA a harmadik országok felügyeleti 
hatóságaitól kapott információkat csak 
akkor teheti közzé, ha az ESMA vagy az 
illetékes hatóság ehhez megszerezte az 
információkat átadó felügyeleti hatóság 
kifejezett hozzájárulását, és amennyiben az 
ilyen információkat adott esetben kizárólag 
olyan céllal teszi közzé, amelyhez a 
felügyeleti hatóság hozzájárult, vagy ha 
azok közzétételét bírósági eljárás teszi 
szükségessé.

Or. en

Módosítás 1083
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátója vagy a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátója az e 
rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységektől eltérő tevékenységeket 
folytat, az EBH együttműködik a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban előírtaknak megfelelően 
az ilyen egyéb tevékenységek 
felügyeletéért felelős hatóságokkal, 
beleértve az adóhatóságokat is.

Amennyiben a jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátója vagy a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátója az e 
rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységektől eltérő tevékenységeket 
folytat, az ESMA együttműködik a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban előírtaknak megfelelően 
az ilyen egyéb tevékenységek 
felügyeletéért felelős hatóságokkal, 
beleértve az adóhatóságokat is.

Or. en

Módosítás 1084
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakmai titoktartási kötelezettség 
vonatkozik az EBH-ra és minden olyan 
személyre, aki az EBH-nak vagy más 
olyan személynek lát vagy látott el 
feladatokat, amelyre vagy akire az EBH 
feladatokat ruházott át, ideértve az EBH 
által megbízott ellenőröket és szakértőket 
is.

Szakmai titoktartási kötelezettség 
vonatkozik az ESMA-ra és minden olyan 
személyre, aki az ESMA-nak vagy más 
olyan személynek lát vagy látott el 
feladatokat, amelyre vagy akire az ESMA 
feladatokat ruházott át, ideértve az ESMA 
által megbízott ellenőröket és szakértőket 
is.

Or. en

Módosítás 1085
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH felügyeleti intézkedései Az ESMA felügyeleti intézkedései

Or. en

Módosítás 1086
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az EBH megállapítja, 
hogy a jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátója elkövette az V. mellékletben 
felsorolt valamely jogsértést, a következő 
egy vagy több intézkedést hozhatja:

(1) Amennyiben az ESMA 
megállapítja, hogy a jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátója elkövette az V. 
mellékletben felsorolt valamely jogsértést, 
a következő egy vagy több intézkedést 
hozhatja:

Or. en

Módosítás 1087
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Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az EBH megállapítja, 
hogy a jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátója elkövette a VI. mellékletben 
felsorolt jogsértések valamelyikét, a 
következő egy vagy több intézkedést 
teheti:

(2) Amennyiben az ESMA 
megállapítja, hogy a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátója 
elkövette a VI. mellékletben felsorolt 
jogsértések valamelyikét, a következő egy 
vagy több intézkedést teheti:

Or. en

Módosítás 1088
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett 
intézkedések meghozatalakor az EBH 
figyelembe veszi a jogsértés jellegét és 
súlyosságát, tekintettel a következő 
kritériumokra:

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett 
intézkedések meghozatalakor az ESMA 
figyelembe veszi a jogsértés jellegét és 
súlyosságát, tekintettel a következő 
kritériumokra:

Or. en

Módosítás 1089
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés d)–g) és j) 
pontjában említett intézkedések 
meghozatala előtt az EBH tájékoztatja az 
ESMA-t és – amennyiben a jelentős 
eszközalapú tokenek uniós pénznemhez 

(4) Az (1) bekezdés d)–g) és j) 
pontjában említett intézkedések 
meghozatala előtt az ESMA tájékoztatja az 
EBH-t és – amennyiben a jelentős 
eszközalapú tokenek uniós pénznemhez 
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kapcsolódnak – az e pénznemeket 
kibocsátó központi bankokat.

kapcsolódnak – az e pénznemeket 
kibocsátó központi bankokat.

Or. en

Módosítás 1090
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés a)–c) pontjában 
említett intézkedések meghozatalát 
megelőzően az EBH tájékoztatja a jelentős 
elektronikuspénz-tokenek kibocsátójának 
illetékes hatóságát és a jelentős 
elektronikuspénz-tokenhez referenciaként 
használt pénznemet kibocsátó központi 
bankot.

(5) A (2) bekezdés a)–c) pontjában 
említett intézkedések meghozatalát 
megelőzően az ESMA tájékoztatja a 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátójának illetékes hatóságát és a 
jelentős elektronikuspénz-tokenhez 
referenciaként használt pénznemet 
kibocsátó központi bankot.

Or. en

Módosítás 1091
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EBH indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti a jogsértésért felelős, 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóját 
vagy a jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóját az (1) és a (2) bekezdés 
alapján hozott intézkedésekről, és 
tájékoztatja ezekről az intézkedésekről az 
érintett tagállamok illetékes hatóságait és a 
Bizottságot. Az EBH a határozat 
elfogadásának időpontjától számított 10 
munkanapon belül közzéteszi a határozatot 
a honlapján.

(6) Az ESMA indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti a jogsértésért felelős, 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóját 
vagy a jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóját az (1) és a (2) bekezdés 
alapján hozott intézkedésekről, és 
tájékoztatja ezekről az intézkedésekről az 
érintett tagállamok illetékes hatóságait és a 
Bizottságot. Az ESMA a határozat 
elfogadásának időpontjától számított 10 
munkanapon belül közzéteszi a határozatot 
a honlapján.
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Or. en

Módosítás 1092
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak közlése, hogy az EBH 
fellebbviteli tanácsa az 1093/2010/EU 
rendelet 60. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban felfüggesztheti a vitatott 
határozat alkalmazását.

c) annak közlése, hogy az ESMA 
fellebbviteli tanácsa az 1095/2010/EU 
rendelet 60. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban felfüggesztheti a vitatott 
határozat alkalmazását.

Or. en

Módosítás 1093
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátójára kivetett, (1) 
bekezdés szerinti pénzbírság maximális 
összege a vonatkozó uniós jogszabályban 
meghatározott előző üzleti évi éves 
árbevétel legfeljebb 5%-a, vagy a jogsértés 
révén realizált nyereség vagy elkerült 
veszteség összegének legfeljebb 
kétszerese, amennyiben meghatározható.

(4) A jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátójára kivetett, (1) 
bekezdés szerinti pénzbírság maximális 
összege a vonatkozó uniós jogszabályban 
meghatározott előző üzleti évi éves 
árbevétel legfeljebb 15%-a, vagy a 
jogsértés révén realizált nyereség vagy 
elkerült veszteség összegének legfeljebb 
kétszerese, amennyiben meghatározható.

Or. en

Indokolás

Az eszközalapú token és az elektronikuspénz-token kibocsátókra kiszabható bírságok 
küszöbértékeit össze kell hangolni.

Módosítás 1094



AM\1233341HU.docx 135/171 PE693.742v01-00

HU

Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBH határozatban kényszerítő 
bírságot szab ki annak érdekében, hogy 
kötelezzen:

(1) Az ESMA határozatban kényszerítő 
bírságot szab ki annak érdekében, hogy 
kötelezzen:

Or. en

Módosítás 1095
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kényszerítő bírság az EBH 
határozatáról szóló értesítést követő 
legfeljebb hat hónapos időtartamra 
szabható ki. Ezen időszak végét követően 
az EBH felülvizsgálja az intézkedést.

(4) A kényszerítő bírság az EBH 
határozatáról szóló értesítést követő 
legfeljebb hat hónapos időtartamra 
szabható ki. Ezen időszak végét követően 
az ESMA felülvizsgálja az intézkedést.

Or. en

Módosítás 1096
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBH közzétesz minden, a 113. 
és a 114. cikk alapján kiszabott 
pénzbírságot és kényszerítő bírságot, 
kivéve, ha az ilyen közzététel súlyosan 
veszélyeztetné a pénzügyi stabilitást, vagy 
aránytalan károkat okozna az érintett 
feleknek. E közzététel az (EU) 2016/6791 
rendelet72 értelmében nem tartalmazhat 

(1) Az ESMA közzétesz minden, a 
113. és a 114. cikk alapján kiszabott 
pénzbírságot és kényszerítő bírságot, 
kivéve, ha az ilyen közzététel súlyosan 
veszélyeztetné a pénzügyi stabilitást, vagy 
aránytalan károkat okozna az érintett 
feleknek. E közzététel az (EU) 2016/6791 
rendelet72 értelmében nem tartalmazhat 
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személyes adatokat. személyes adatokat.

_________________ _________________
72Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az említett adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

72Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az említett adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 1097
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az EBH úgy határoz, 
hogy nem vet ki pénzbírságot vagy 
kényszerítő bírságot, döntéséről és annak 
indokairól megfelelően tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, a 
Bizottságot és az érintett tagállam illetékes 
hatóságait.

(3) Amennyiben az ESMA úgy 
határoz, hogy nem vet ki pénzbírságot vagy 
kényszerítő bírságot, döntéséről és annak 
indokairól tájékoztatja az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és 
az érintett tagállam illetékes hatóságait.

Or. en

Módosítás 1098
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az EBH a 98. cikk 
szerinti feladatainak ellátása során olyan 
tényeket tár fel, amelyek alapján felmerül 
az V. vagy VI. mellékletben felsorolt egy 

(1) Amennyiben az ESMA a 98. cikk 
szerinti feladatainak ellátása során olyan 
tényeket tár fel, amelyek alapján felmerül 
az V. vagy VI. mellékletben felsorolt egy 



AM\1233341HU.docx 137/171 PE693.742v01-00

HU

vagy több jogsértés elkövetésének alapos 
gyanúja, akkor az EBH-n belül független 
vizsgálatvezetőt jelöl ki az ügy 
kivizsgálására. A kijelölt tisztviselő nem 
vehet részt, és a múltban sem vehetett részt 
sem közvetlenül, sem közvetetten jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak vagy 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóinak felügyeletében, és feladatait 
az EBH-tól függetlenül látja el.

vagy több jogsértés elkövetésének alapos 
gyanúja, akkor az ESMA-n belül független 
vizsgálatvezetőt jelöl ki az ügy 
kivizsgálására. A kijelölt tisztviselő nem 
vehet részt, és a múltban sem vehetett részt 
sem közvetlenül, sem közvetetten jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak vagy 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóinak felügyeletében, és feladatait 
az ESMA-tól függetlenül látja el.

Or. en

Módosítás 1099
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
vizsgálatvezető a vizsgálat által érintett 
személyek észrevételeinek 
figyelembevételével kivizsgálja a 
feltételezett jogsértéseket, és a 
megállapításait tartalmazó teljes ügyiratot 
benyújtja az EBH-nak.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
vizsgálatvezető a vizsgálat által érintett 
személyek észrevételeinek 
figyelembevételével kivizsgálja a 
feltételezett jogsértéseket, és a 
megállapításait tartalmazó teljes ügyiratot 
benyújtja az ESMA-nak.

Or. en

Módosítás 1100
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vizsgálatvezető a feladatainak 
elvégzése során hozzáférhet minden olyan 
dokumentumhoz és információhoz, 
amelyet az EBH a felügyeleti 
tevékenységei során összegyűjtött.

(4) A vizsgálatvezető a feladatainak 
elvégzése során hozzáférhet minden olyan 
dokumentumhoz és információhoz, 
amelyet az ESMA a felügyeleti 
tevékenységei során összegyűjtött.
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Or. en

Módosítás 1101
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vizsgálatvezető a vizsgálat 
befejezésekor, mielőtt benyújtaná a 
megállapításait tartalmazó ügyiratot az 
EBH-nak, lehetőséget ad a vizsgálat által 
érintett személyeknek a vizsgálat tárgyával 
kapcsolatos meghallgatásra. A 
vizsgálatvezető kizárólag olyan tényekre 
alapozhatja a megállapításait, amelyekkel 
kapcsolatban az érintett személyek 
lehetőséget kaptak arra, hogy megtegyék 
észrevételeiket.

(5) A vizsgálatvezető a vizsgálat 
befejezésekor, mielőtt benyújtaná a 
megállapításait tartalmazó ügyiratot az 
ESMA-nak, lehetőséget ad a vizsgálat által 
érintett személyeknek a vizsgálat tárgyával 
kapcsolatos meghallgatásra. A 
vizsgálatvezető kizárólag olyan tényekre 
alapozhatja a megállapításait, amelyekkel 
kapcsolatban az érintett személyek 
lehetőséget kaptak arra, hogy megtegyék 
észrevételeiket.

Or. en

Módosítás 1102
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amikor a vizsgálatvezető benyújtja 
a megállapításait tartalmazó ügyiratot az 
EBH-nak, tájékoztatja a vizsgálat által 
érintett személyeket. A vizsgálat alatt álló 
személyeknek jogukban áll betekinteni az 
ügyiratba, amennyiben ez nem sérti más 
személyeknek az üzleti titkaik védelméhez 
fűződő jogos érdekeit. Az iratokba való 
betekintés joga nem terjed ki a harmadik 
felet érintő bizalmas információkra vagy az 
EBH belső előkészítő dokumentumaira.

(7) Amikor a vizsgálatvezető benyújtja 
a megállapításait tartalmazó ügyiratot az 
ESMA-nak, tájékoztatja a vizsgálat által 
érintett személyeket. A vizsgálat alatt álló 
személyeknek jogukban áll betekinteni az 
ügyiratba, amennyiben ez nem sérti más 
személyeknek az üzleti titkaik védelméhez 
fűződő jogos érdekeit. Az iratokba való 
betekintés joga nem terjed ki a harmadik 
felet érintő bizalmas információkra vagy az 
ESMA belső előkészítő dokumentumaira.

Or. en
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Módosítás 1103
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vizsgálatvezető megállapításait 
tartalmazó ügyirat alapján, valamint, 
amennyiben ezt a vizsgálat által érintett 
személyek kérik, e személyeknek a 117. 
cikk szerinti meghallgatását követően az 
EBH határoz arról, hogy a vizsgálat által 
érintett jelentős eszközalapú tokenek vagy 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátói elkövették-e az V. vagy a VI. 
mellékletben felsorolt jogsértések 
valamelyikét, és amennyiben igen, a 112. 
cikknek megfelelően felügyeleti 
intézkedést hoz, és/vagy a 113. cikknek 
megfelelően pénzbírságot szab ki.

(8) A vizsgálatvezető megállapításait 
tartalmazó ügyirat alapján, valamint, 
amennyiben ezt a vizsgálat által érintett 
személyek kérik, e személyeknek a 117. 
cikk szerinti meghallgatását követően az 
ESMA határoz arról, hogy a vizsgálat által 
érintett jelentős eszközalapú tokenek vagy 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátói elkövették-e az V. vagy a VI. 
mellékletben felsorolt jogsértések 
valamelyikét, és amennyiben igen, a 112. 
cikknek megfelelően felügyeleti 
intézkedést hoz, és/vagy a 113. cikknek 
megfelelően pénzbírságot szab ki.

Or. en

Módosítás 1104
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A vizsgálatvezető nem vesz részt az 
EBH tanácskozásain, és más módon sem 
avatkozik bele az EBH döntéshozatalába.

(9) A vizsgálatvezető nem vesz részt az 
ESMA megbeszélésein, és más módon sem 
avatkozik bele az ESMA döntéshozatalába.

Or. en

Módosítás 1105
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
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116 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az EBH az ügyet vizsgálat és 
esetleges büntetőeljárás megindítása 
céljából a megfelelő nemzeti hatóságok elé 
terjeszti, amennyiben az e rendelet szerinti 
feladatainak ellátása során olyan tényeket 
tár fel, amelyek alapján felmerül a 
bűncselekmény elkövetésének alapos 
gyanúja. Emellett az EBH nem szab ki 
pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot 
olyan esetekben, amikor azonos vagy 
lényegében azonos tényállás alapján, a 
nemzeti jog szerint lefolytatott 
büntetőeljárás eredményeképpen korábban 
már jogerős felmentő vagy elmarasztaló 
ítélet született.

(11) Az ESMA az ügyet vizsgálat és 
esetleges büntetőeljárás megindítása 
céljából a megfelelő nemzeti hatóságok elé 
terjeszti, amennyiben az e rendelet szerinti 
feladatainak ellátása során olyan tényeket 
tár fel, amelyek alapján felmerül a 
bűncselekmény elkövetésének alapos 
gyanúja. Emellett az ESMA nem szab ki 
pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot 
olyan esetekben, amikor azonos vagy 
lényegében azonos tényállás alapján, a 
nemzeti jog szerint lefolytatott 
büntetőeljárás eredményeképpen korábban 
már jogerős felmentő vagy elmarasztaló 
ítélet született.

Or. en

Módosítás 1106
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
116 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

116a. cikk
Az EBH beavatkozási hatásköre

(1) Az EBH az alábbi feltételek teljesülése 
esetén az EBH által meghatározandó 
körülmények között, illetve kivételes 
esetekben felfüggesztheti a nyilvános 
ajánlattételt vagy megtilthatja az 
elektronikuspénz-tokenekkel való 
kereskedést:
a) ezt a rendeletet megsértették, vagy 
alapos okkal feltételezhető, hogy ezt a 
rendeletet megsértették, vagy a javasolt 
intézkedés jelentős fogyasztó- vagy 
befektetővédelmi aggályokra vagy a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 



AM\1233341HU.docx 141/171 PE693.742v01-00

HU

integritását fenyegető veszélyre irányul;
b) az illetékes hatóság vagy hatóságok 
nem tettek intézkedéseket, vagy a megtett 
intézkedések nem kezelik megfelelően a 
veszélyt.
Az első albekezdésben szereplő feltételek 
teljesülése esetén az EBH megelőző 
jelleggel, még a jelentős elektronikuspénz- 
vagy eszközalapú token piacra bocsátását, 
forgalomba hozatalát vagy ügyfelek 
számára történő értékesítését megelőzően 
is alkalmazhatja az (1) bekezdés szerinti 
tilalmat vagy korlátozást. 
(2) Mielőtt az EBH úgy dönt, hogy e cikk 
szerinti intézkedést hoz, tájékoztatnia kell 
az illetékes hatóságokat az általa javasolt 
intézkedésről.
(3) Az EBH weboldalán értesítést tesz 
közzé az e cikk szerinti lépésekről hozott 
minden határozatáról. Az értesítésnek 
részleteznie kell a tiltást vagy korlátozást, 
és meg kell határoznia, hogy a lépések az 
értesítés közzétételétől számítva mennyi 
idő múlva lépnek érvénybe. A tilalom vagy 
korlátozás csak olyan lépésre vonatkozhat, 
amelyre az intézkedések hatálybalépése 
után került sor.
(4) Az EBH által e cikknek megfelelően 
elfogadott intézkedések elsőbbséget 
élveznek az illetékes hatóság által 
korábban hozott intézkedésekkel szemben.

Or. en

Módosítás 1107
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 112., 113. és 114. cikk szerinti 
határozat meghozatala előtt az EBH 
meghallgatási lehetőséget biztosít az 

(1) A 112., 113. és 114. cikk szerinti 
határozat meghozatala előtt az ESMA 
meghallgatási lehetőséget biztosít az 
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eljárás alá vont személyek számára 
megállapításai tekintetében. Az EBH csak 
olyan megállapításokra alapozhatja a 
határozatát, amelyekkel kapcsolatban az 
eljárás alá vont személyeknek lehetőségük 
volt megtenni észrevételeiket.

eljárás alá vont személyek számára 
megállapításai tekintetében. Az ESMA 
csak olyan megállapításokra alapozhatja a 
határozatát, amelyekkel kapcsolatban az 
eljárás alá vont személyeknek lehetőségük 
volt megtenni észrevételeiket.

Or. en

Módosítás 1108
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha sürgős intézkedésre van 
szükség a pénzügyi stabilitást vagy a 
fogyasztók védelmét fenyegető súlyos és 
közvetlen veszély elhárítása érdekében. 
Ilyen esetekben az EBH ideiglenes 
határozatot fogadhat el, és a 
határozathozatalát követően a lehető 
leghamarabb biztosítania kell a 
meghallgatási lehetőséget az érintett 
személyek számára.

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha sürgős intézkedésre van 
szükség a pénzügyi stabilitást vagy a 
fogyasztók védelmét fenyegető súlyos és 
közvetlen veszély elhárítása érdekében. 
Ilyen esetekben az ESMA ideiglenes 
határozatot fogadhat el, és a 
határozathozatalát követően a lehető 
leghamarabb biztosítania kell a 
meghallgatási lehetőséget az érintett 
személyek számára.

Or. en

Módosítás 1109
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálat által érintett személyek 
védelemhez való jogát az eljárás során 
teljes mértékben tiszteletben kell tartani. E 
személyeknek jogukban áll betekinteni az 
EBH ügyiratába, amennyiben ez nem sérti 
más személyeknek az üzleti titkok 

(3) A vizsgálat által érintett személyek 
védelemhez való jogát az eljárás során 
teljes mértékben tiszteletben kell tartani. E 
személyeknek jogukban áll betekinteni az 
ESMA ügyiratába, amennyiben ez nem 
sérti más személyeknek az üzleti titkok 
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védelmére irányuló jogos érdekét. Az 
iratokba való betekintés joga nem terjed ki 
a bizalmas információkra vagy az EBH 
belső előkészítő dokumentumaira.

védelmére irányuló jogos érdekét. Az 
iratokba való betekintés joga nem terjed ki 
a bizalmas információkra vagy az ESMA 
belső előkészítő dokumentumaira.

Or. en

Módosítás 1110
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBH e rendelettel és a (3) 
bekezdés alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
összhangban díjakat számít fel a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak és a 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóinak. Ezek a díjak fedezik az 
EBH jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak és jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátóinak a 98. cikk szerinti 
felügyeletéhez, valamint ahhoz kapcsolódó 
kiadásait, hogy megtérítse az illetékes 
hatóságok részére az e rendelet alapján 
folytatott tevékenység során – különösen a 
feladatok 120. cikkel összhangban történő 
átruházása következtében – esetlegesen 
felmerült költségeiket.

(1) Az ESMA e rendelettel és a (3) 
bekezdés alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
összhangban díjakat számít fel a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak és a 
jelentős elektronikuspénz-tokenek 
kibocsátóinak. Ezek a díjak fedezik az 
ESMA jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak és jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátóinak a 98. cikk szerinti 
felügyeletéhez, valamint ahhoz kapcsolódó 
kiadásait, hogy megtérítse az illetékes 
hatóságok részére az e rendelet alapján 
folytatott tevékenység során – különösen a 
feladatok 120. cikkel összhangban történő 
átruházása következtében – esetlegesen 
felmerült költségeiket.

Or. en

Módosítás 1111
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentős eszközalapú tokenek 
egyes kibocsátóinak felszámított díj 

(2) A jelentős eszközalapú tokenek 
egyes kibocsátóinak felszámított díj 
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összegének arányosnak kell lennie 
tartalékeszközeik nagyságával, és fedeznie 
kell az EBH-nál az e rendelet szerinti 
felügyeleti feladatai ellátása során 
felmerült valamennyi költséget.

összegének arányosnak kell lennie 
tartalékeszközeik nagyságával, és fedeznie 
kell az ESMA-nál az e rendelet szerinti 
felügyeleti feladatai ellátása során 
felmerült valamennyi költséget.

Or. en

Módosítás 1112
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentős elektronikuspénz-tokenek egyes 
kibocsátóinak felszámított díj összegének 
arányosnak kell lennie a pénzeszközökért 
cserébe kibocsátott elektronikus pénz 
mennyiségével, és fedeznie kell az EBH-
nál az e rendelet szerinti felügyeleti 
feladatai ellátása során felmerült 
valamennyi költséget.

A jelentős elektronikuspénz-tokenek egyes 
kibocsátóinak felszámított díj összegének 
arányosnak kell lennie a pénzeszközökért 
cserébe kibocsátott elektronikus pénz 
mennyiségével, és fedeznie kell az ESMA-
nál az e rendelet szerinti felügyeleti 
feladatai ellátása során felmerült 
valamennyi költséget.

Or. en

Módosítás 1113
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 121. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogad el [kérjük, illessze be a 
dátumot: 12 hónappal a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig a díjtípusok és a 
díjköteles ügyek, a díjak összege és 
megfizetésük módja, valamint az EBH 
által a (2) bekezdés értelmében 
szervezetenként felszámítható maximális 
összeg kiszámítására vonatkozó 

(3) A Bizottság a 121. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogad el [kérjük, illessze be a 
dátumot: 12 hónappal a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig a díjtípusok és a 
díjköteles ügyek, a díjak összege és 
megfizetésük módja, valamint az ESMA 
által a (2) bekezdés értelmében 
szervezetenként felszámítható maximális 
összeg kiszámítására vonatkozó 
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módszertan meghatározása céljából. módszertan meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 1114
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feladatok EBH általi átruházása az 
illetékes hatóságokra

A feladatok ESMA általi átruházása az 
illetékes hatóságokra

Or. en

Módosítás 1115
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a jelentős eszközalapú 
tokenek vagy jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátóival kapcsolatos 
valamely felügyeleti feladat megfelelő 
elvégzéséhez szükséges, az EBH konkrét 
felügyeleti feladatokat egy tagállam 
illetékes hatóságára ruházhat át. E konkrét 
felügyeleti feladatok közé tartozhat 
különösen a 104. cikk szerinti 
információkérések, valamint a 105. és 106. 
cikk szerinti vizsgálatok és helyszíni 
ellenőrzések lefolytatásának hatásköre.

(1) Amennyiben a jelentős eszközalapú 
tokenek vagy jelentős elektronikuspénz-
tokenek kibocsátóival kapcsolatos 
valamely felügyeleti feladat megfelelő 
elvégzéséhez szükséges, az ESMA konkrét 
felügyeleti feladatokat egy tagállam 
illetékes hatóságára ruházhat át. E konkrét 
felügyeleti feladatok közé tartozhat 
különösen a 104. cikk szerinti 
információkérések, valamint a 105. és 106. 
cikk szerinti vizsgálatok és helyszíni 
ellenőrzések lefolytatásának hatásköre.

Or. en

Módosítás 1116
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EBH a feladatok átruházását 
megelőzően konzultál az érintett illetékes 
hatósággal a következőkről:

(2) Az ESMA a feladatok átruházását 
megelőzően konzultál az érintett illetékes 
hatósággal a következőkről:

Or. en

Módosítás 1117
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szükséges információknak az 
EBH által, illetve az EBH részére történő 
átadása.

c) a szükséges információknak az 
ESMA által, illetve az ESMA részére 
történő átadása.

Or. en

Módosítás 1118
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 119. cikk (3) bekezdése alapján a 
Bizottság által elfogadott díjszabályzatnak 
megfelelően az EBH megtéríti az illetékes 
hatóságok részére az átruházott feladatok 
elvégzésével összefüggésben felmerült 
költségeket.

(3) A 119. cikk (3) bekezdése alapján a 
Bizottság által elfogadott díjszabályzatnak 
megfelelően az ESMA megtéríti az 
illetékes hatóságok részére az átruházott 
feladatok elvégzésével összefüggésben 
felmerült költségeket.

Or. en

Módosítás 1119
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Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentés Értékelő jelentés és felülvizsgálat

Or. en

Módosítás 1120
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépése után 36 hónappal]-ig az 
EBH-val és az ESMA-val folytatott 
konzultációt követően jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet alkalmazásáról, adott esetben 
jogalkotási javaslat kíséretében.

(1) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépése után 18 hónappal]-ig az 
EBH-val és az ESMA-val folytatott 
konzultációt követően jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet alkalmazásáról, adott esetben 
jogalkotási javaslat kíséretében.

Or. it

Módosítás 1121
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépése után 36 hónappal]-ig az 
EBH-val és az ESMA-val folytatott 
konzultációt követően jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet alkalmazásáról, adott esetben 

(1) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépése után 36 hónappal]-ig az 
EBH-val és az ESMA-val folytatott 
konzultációt követően és figyelembe véve 
az éves jelentéseik megállapításait 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
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jogalkotási javaslat kíséretében. és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról 
és megvalósításáról, valamint a 
kötelezettségeinek és követelményeinek 
való megfelelésről. A jelentést adott 
esetben jogalkotási javaslat kíséretében 
kell benyújtani.

Or. en

Módosítás 1122
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az EU-n kívül kibocsátott 
kriptoeszközöket használó vagy azokba 
befektető uniós lakosok számára 
vonatkozó becslés; 

Or. en

Módosítás 1123
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az EU-ban bejelentett, 
kriptoeszközökkel kapcsolatos csalások, 
feltörések és lopások száma és értékbeli 
nagyságrendje, a csalárd magatartás 
típusai, a kriptoeszköz-szolgáltatókhoz és 
eszközalapú tokenek kibocsátóihoz 
beérkezett panaszok száma, az illetékes 
hatóságokhoz beérkezett panaszok száma 
és a kapott panaszok tárgya;

c) az EU-ban bejelentett, 
kriptoeszközökkel kapcsolatos csalások, 
megtévesztések, feltörések, zsarolóvírusok 
és lopások száma és értékbeli 
nagyságrendje, a csalárd magatartás 
típusai, a kriptoeszköz-szolgáltatókhoz és 
eszközalapú tokenek kibocsátóihoz 
beérkezett panaszok száma, az illetékes 
hatóságokhoz beérkezett panaszok száma 
és a kapott panaszok tárgya;
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Or. en

Módosítás 1124
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) az e rendeletben meghatározott 
kötelezettségek végrehajtásának és 
hatékonyságának vizsgálata, beleértve az 
Unióban letelepedett személyek számára 
kriptoeszközöket szolgáltató harmadik 
országbeli vállalkozásokra vonatkozó azon 
követelmény megsértését, hogy e 
rendelettel összhangban kriptoeszköz-
szolgáltatóként engedélyt kell kapniuk;
ib) a lehetséges intézkedések, valamint 
hatékony és visszatartó erejű szankciók 
vizsgálata annak megakadályozására, 
hogy harmadik országbeli szereplők 
engedély nélkül kriptoeszköz-
szolgáltatásokat kínáljanak az Unióban 
letelepedett személyeknek, e rendelet 
megkerülésének megakadályozása 
érdekében, valamint a fogyasztók és a 
befektetők védelmének biztosítása 
céljából;

Or. en

Módosítás 1125
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) a kriptoeszközökkel kapcsolatos 
csalárd marketingkommunikáció és a 
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közösségi médiahálózatokon keresztül 
történő megtévesztések vizsgálata; 

Or. en

Módosítás 1126
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ic) a decentralizált pénzügyi 
rendszereken keresztül közvetített 
kriptoeszközökkel kapcsolatos pénzmosás, 
terrorizmusfinanszírozás és egyéb 
bűncselekmények fenyegetettségi 
szintjének felmérése, valamint a megfelelő 
és hatékony intézkedések bevezetésének 
szükségessége és megvalósíthatósága, 
beleértve az áruk és szolgáltatások 
esetében a kriptoeszközökben történő és a 
de minimis küszöbértéket meghaladó 
kifizetésekre vonatkozó tranzakciós 
korlátozásokat, erősebb hírszerzési 
csatornákat és a kriptoeszközökkel történő 
tiltott tranzakciók megelőzésére szolgáló 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciók rendszerét; 

Or. en

Módosítás 1127
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) annak értékelése, hogy a 
kriptoeszköz-szolgáltatások e rendelet 
hatálya alá tartozó köre megfelelő-e, és 

j) annak vizsgálata, hogy a 
kriptoeszköz-szolgáltatások e rendelet 
hatálya alá tartozó köre megfelelő-e, és 
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szükség van-e az ebben a rendeletben 
szereplő fogalommeghatározások 
kiigazítására;

szükség van-e az ebben a rendeletben 
szereplő fogalommeghatározások 
kiigazítására, valamint hogy szükség 
lenne-e további innovatív kriptoeszköz-
formák hozzáadására ehhez a 
rendelethez;

Or. en

Módosítás 1128
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) annak vizsgálata, hogy a 
kriptoeszköz-szolgáltatókra vonatkozó 
prudenciális követelmények megfelelőek-
e, és hogy azokat össze kell-e hangolni a 
befektetési vállalkozásokra az (EU) 
2019/2033 rendelet és a 2019/2034/EU 
irányelv alapján alkalmazandó 
indulótőkére és szavatolótőkére vonatkozó 
követelményekkel;

Or. en

Módosítás 1129
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az e rendelet 39. cikkében 
meghatározott, jelentős eszközalapú 
tokenek és jelentős elektronikuspénz-
tokenek meghatározására szolgáló 
küszöbértékek megfelelőségének 
vizsgálata;
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Or. en

Módosítás 1130
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Pedro Marques, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) e rendeletnek a decentralizált 
pénzügyi alkalmazásokra gyakorolt 
hatásának felmérése.

Or. en

Módosítás 1131
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a kriptoeszközök piacán jellemző 
üzleti modellek és technológiák 
alakulásának leírása;

n) a kriptoeszközök piacán jellemző 
üzleti modellek és technológiák 
alakulásának leírása, különös tekintettel az 
új technológiák környezeti hatásaira;

Or. en

Módosítás 1132
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) az illetékes hatóságok, az EBH és 
az ESMA közötti együttműködés 
értékelése, valamint az abból fakadó 
előnyök és hátrányok értékelése, hogy az 
EBH és az illetékes hatóságok felelősek az 

q) az illetékes hatóságok, az EBH és 
az ESMA közötti együttműködés 
értékelése, valamint az abból fakadó 
előnyök és hátrányok értékelése, hogy az 
ESMA és az illetékes hatóságok felelősek 
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e rendeletben előírt felügyelet ellátásáért; az e rendeletben előírt felügyelet 
ellátásáért;

Or. en

Módosítás 1133
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) az eszközalapú tokenektől és az 
elektronikuspénz-tokenektől eltérő 
kriptoeszközök kibocsátóinak a 
rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatos 
költségei a kriptoeszköz-kibocsátásokból 
származó összeg százalékos arányában;

r) az eszközalapú tokenektől és az 
elektronikuspénz-tokenektől eltérő 
kriptoeszközök kibocsátóinak a 
rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatos 
költségei a kriptoeszköz-kibocsátásokból 
származó összeg százalékos arányában, 
valamint a kibocsátók által a 
tárgyidőszakban e kibocsátások révén 
generált forgalom és össznyereség.

Or. en

Módosítás 1134
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) a kriptoeszköz-szolgáltatók e 
rendeletnek való megfelelésével 
kapcsolatos költségei működési költségeik 
százalékos arányában;

s) a kriptoeszköz-szolgáltatók e 
rendeletnek való megfelelésével 
kapcsolatos költségei működési költségeik 
százalékos arányában, valamint az e 
szolgáltatók által a vizsgált időszakban e 
szolgáltatásokon keresztül generált 
forgalom és az össznyereség.

Or. en
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Módosítás 1135
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak és az elektronikuspénz-
tokenek kibocsátóinak az e rendeletnek 
való megfeleléssel kapcsolatos költségei 
működési költségeik százalékos arányában;

t) az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak és az elektronikuspénz-
tokenek kibocsátóinak az e rendeletnek 
való megfeleléssel kapcsolatos költségei 
működési költségeik százalékos arányában; 
valamint e kibocsátók által a vizsgált 
időszakban a kibocsátásokon keresztül 
generált forgalom és össznyereség.

Or. en

Módosítás 1136
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezt követően az ESMA minden 
évben rövid jelentést készít a 
kriptoeszközök európai piacainak 
helyzetéről, amelyben ismerteti a 
legfontosabb statisztikákat, trendeket és 
kockázatokat.

Or. en

Módosítás 1137
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
-122 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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-122a. cikk
Az ESMA éves jelentése a piaci 

fejleményekről
Az ESMA [e rendelet alkalmazásának 
időpontjától számított 12 hónapig] és azt 
követően minden évben az EBH-val 
szoros együttműködésben jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról és a 
kriptoeszközök piacának alakulásáról. E 
jelentéseket nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni.
A jelentésnek a következő elemeket kell 
tartalmaznia:
a) a kriptoeszköz-kibocsátások száma az 
EU-ban, az illetékes hatóságoknál 
nyilvántartásba vett kriptoeszköz-
alapdokumentumok száma, a kibocsátott 
kriptoeszközök típusa és piaci tőkeértéke, 
kriptoeszköz-kereskedési platformon 
bevezetett kriptoeszközök száma;
b) az eszközalapú tokenek e rendelet 
szerint engedélyezett kibocsátóinak száma, 
valamint a tartalékokban szereplő 
eszközkategóriák elemzése, a tartalékok 
nagysága és az eszközalapú tokenekben 
teljesített kifizetések volumene;
c) az elektronikuspénz-tokenek e rendelet 
és a 2009/110/EK irányelv szerint 
engedélyezett kibocsátóinak száma, 
valamint az elektronikuspénz-tokenek 
fedezetéül szolgáló pénznemek elemzése, a 
tartalékok nagysága és az 
elektronikuspénz-tokenekben teljesített 
kifizetések volumene;
e) a jelentős elektronikuspénz-tokenek e 
rendelet és a 2009/110/EK irányelv szerint 
engedélyezett kibocsátóinak száma, 
valamint a jelentős elektronikuspénz-
tokenek fedezetéül szolgáló pénznemek 
elemzése, a tartalékok nagysága és a 
jelentős elektronikuspénz-tokenekben 
teljesített kifizetések volumene;
f) az EU-ban kibocsátott kriptoeszközöket 
használó vagy azokba befektető uniós 
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lakosok számára vonatkozó becslés;
g) az EU-n kívüli kriptovaluta-
szolgáltatók által kibocsátott és kínált 
kriptoeszközöket használó vagy azokba 
befektető uniós lakosok számára 
vonatkozó becslés;
h) a kriptoeszközökkel kapcsolatos 
szolgáltatásokat uniós lakosoknak nyújtó, 
nem engedélyezett tőzsdék, valamint az 
„Ismerd az ügyfeledet” elv és ügyfél-
átvilágítási eljárások földrajzi 
elhelyezkedésének és szintjének 
feltérképezése, beleértve az egyértelmű 
székhely nélküli tőzsdék számát és a 
magas kockázatú harmadik országokban 
működő, az EU AML/CFT-listáján vagy 
az adózási szempontból nem 
együttműködő joghatóságok listáján 
szereplő tőzsdék számát, a megfelelő 
„Ismerd az ügyfeledet” elvnek való 
megfelelés szintje szerint osztályozva;
i) a decentralizált pénzügyi protokollok és 
a decentralizált tőzsdei tranzakciók 
volumene, a pénzmosás, a terrorizmus 
finanszírozása és egyéb bűncselekmények 
kockázatainak elemzésével együtt;
j) a kriptoeszközökkel kapcsolatos 
tranzakciók aránya, amelyek 
kriptoeszköz-szolgáltatón vagy nem 
engedélyezett szolgáltatón vagy 
személyközi kapcsolaton keresztül 
történnek, illetve a tranzakciók volumene;
k) az EU-ban bejelentett, 
kriptoeszközökkel kapcsolatos csalások, 
megtévesztések, feltörések, 
kibertámadások, zsarolóvírusok, lopások, 
illetve elvesztések száma és értékbeli 
nagyságrendje, a csalárd magatartás 
típusai, a kriptoeszköz-szolgáltatókhoz és 
eszközalapú tokenek kibocsátóihoz 
beérkezett panaszok száma, az illetékes 
hatóságokhoz beérkezett panaszok száma 
és a kapott panaszok tárgya;
l) a kriptoeszköz-szolgáltatókhoz, a 
kriptoeszközök kibocsátóihoz és az 
illetékes nemzeti hatóságokhoz a 
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kriptoeszközök legfontosabb adatlapján 
vagy a marketingkommunikációban – 
többek között a közösségi 
médiaplatformokon – szereplő hamis és 
félrevezető információkkal kapcsolatban 
beérkezett panaszok száma;
m) a kriptoeszközök használatával 
kapcsolatos pénzügyi bűnözési kockázatok 
és tiltott tevékenységek mérséklésére 
irányuló lehetséges megközelítések és 
opciók a bevált gyakorlatok és az érintett 
nemzetközi szervezetek jelentései alapján.
n) a bevált gyakorlatokon és az érintett 
nemzetközi szervezetek jelentésein alapuló 
lehetséges megközelítések és lehetőségek 
annak megfékezésére és 
szankcionálására, hogy e rendeletben 
foglalt előírásokat az Unióban engedély 
nélkül kriptoeszköz-szolgáltatásokat 
nyújtó harmadik országbeli szereplők 
megkerüljék.
A tagállamok és az EBH az ESMA 
rendelkezésére bocsátják a jelentés 
elkészítéséhez szükséges információkat. A 
jelentés elkészítéséhez a Bizottság 
információkat kérhet a bűnüldöző 
szervektől.

Or. en

Módosítás 1138
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
122 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

122b. cikk
A Bizottság jelentése a tiltott kriptocímek 

és a nem megfelelő szervezetek uniós 
listájáról

... [12 hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően] a pénzügyi bűnözés elleni 
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küzdelem megerősítése és annak 
biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi 
intézmények, cégek, kriptoeszköz-
szolgáltatók és az európai pénzmosás 
elleni jogszabályok hatálya alá tartozó 
egyéb kötelezett szervezetek ne vegyenek 
részt jogosulatlan tranzakciókban, illetve 
ne segítsenek elő bűncselekményeket, a 
Bizottság ... [12 hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően] értékeli annak 
lehetőségét, hogy létrehozza a tiltott 
címek, személyek és szervezetek – 
beleértve az európai szankciók hatálya alá 
tartozó személyek, csoportok és 
szervezetek tulajdonában lévő vagy velük 
kapcsolatban álló kriptoeszköz-
pénztárcacímeket – központi uniós listáját, 
amelybe integrálni kell az ESMA nem 
megfelelő kriptovaluta-eszköz 
szolgáltatókat tartalmazó listáját is.
A Bizottság azt is megvizsgálja, hogy az 
intelligens szerződések használata hogyan 
illeszthető be a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelem keretrendszerébe a pénzmosás 
elleni kötelezettségeknek való megfelelés 
biztosítása, az átvilágítási eljárások 
megkönnyítése és a listán szereplő 
címekkel folytatott ügyletek megelőzése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1139
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

123. cikk törölve
Átmeneti intézkedések

(1) A 4–14. cikk nem alkalmazandó az 
eszközalapú tokenektől és az 
elektronikuspénz-tokenektől eltérő olyan 
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kriptoeszközökre, amelyek [kérjük, illessze 
be a rendelet alkalmazásának 
kezdőnapját] előtt kerültek nyilvános 
ajánlattételre az Unióban vagy vezettek be 
kriptoeszköz-kereskedési platformon.
(2) E rendelettől eltérve azok a 
kriptoeszköz-szolgáltatók, amelyek az 
alkalmazandó joggal összhangban 
nyújtottak szolgáltatást [kérjük, illessze be 
a rendelet alkalmazásának kezdőnapját] 
előtt, továbbra is folytathatják 
tevékenységüket [kérjük, illessze be a 
dátumot: 18 hónappal az alkalmazás 
kezdőnapját követően]-ig vagy addig, 
amíg meg nem kapják az 55. cikk szerinti 
engedélyt, attól függően, hogy melyik 
következik be hamarabb.
(3) Az 54. és 55. cikktől eltérve a 
tagállamok egyszerűsített eljárást 
alkalmazhatnak azon 
engedélykérelmekre, amelyeket [kérjük, 
illessze be a rendelet alkalmazásának 
kezdőnapját] és [kérjük, illessze be a 
dátumot: 18 hónappal az alkalmazás 
kezdőnapját követően] között olyan 
szervezetek nyújtottak be, amelyek e 
rendelet hatálybalépésének időpontjában 
a nemzeti jog alapján kriptoeszköz-
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
engedéllyel rendelkeztek. Az illetékes 
hatóságok – mielőtt az ilyen egyszerűsített 
eljárások alapján megadnák az engedélyt 
– biztosítják a IV. cím 2. és 3. fejezetében 
megállapított követelmények teljesülését.
(4) Az EBH a 98. cikk szerinti felügyeleti 
feladatait a 39. cikk (6) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok alkalmazásának kezdőnapjától 
kezdve gyakorolja.

Or. en

Módosítás 1140
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4–14. cikk nem alkalmazandó az 
eszközalapú tokenektől és az 
elektronikuspénz-tokenektől eltérő olyan 
kriptoeszközökre, amelyek [kérjük, illessze 
be a rendelet alkalmazásának kezdőnapját] 
előtt kerültek nyilvános ajánlattételre az 
Unióban vagy vezettek be kriptoeszköz-
kereskedési platformon.

(1) Az eszközalapú tokenektől és az 
elektronikuspénz-tokenektől eltérő olyan 
kriptoeszközöknek, amelyek [kérjük, 
illessze be a rendelet alkalmazásának 
kezdőnapját] előtt kerültek nyilvános 
ajánlattételre az Unióban vagy vezettek be 
kriptoeszköz-kereskedési platformon, meg 
kell felelniük a 4–14. cikknek, ha 
továbbra is be bevezetve kívánnak 
maradni.
E rendelettől eltérve, az eszközalapú 
tokenektől és az elektronikuspénz-
tokenektől eltérő kriptovaluta-eszközök 
esetében, amelyeket [kérjük, illessze be e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapját] 
előtt vezettek be a kriptoeszközök 
kereskedési platformjára, a kereskedési 
platformot üzemeltető kriptoeszköz-
szolgáltató: 
a) a 4a. cikkel összhangban kriptoeszköz-
tájékoztatót nyújt vagy készít;
b) megfelel az 5–11. cikkben előírt 
követelményeknek. és
c) felel az általa a 14. cikkel összhangban 
összeállított kiemelt adatlapon szereplő 
információkért. 

Or. en

Módosítás 1141
Chris MacManus

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4–14. cikk nem alkalmazandó az 
eszközalapú tokenektől és az 

(1) Az eszközalapú tokenektől és az 
elektronikuspénz-tokenektől eltérő olyan 
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elektronikuspénz-tokenektől eltérő olyan 
kriptoeszközökre, amelyek [kérjük, illessze 
be a rendelet alkalmazásának kezdőnapját] 
előtt kerültek nyilvános ajánlattételre az 
Unióban vagy vezettek be kriptoeszköz-
kereskedési platformon.

kriptoeszközök, amelyek [kérjük, illessze 
be a rendelet alkalmazásának kezdőnapját] 
előtt kerültek nyilvános ajánlattételre az 
Unióban vagy vezettek be kriptoeszköz-
kereskedési platformon, [kérjük, illessze be 
a rendelet alkalmazásának kezdőnapját]-
tól/-től számított 6 hónapig működhetnek, 
mielőtt a 4–14. cikk alkalmazandó lenne.

Or. en

Módosítás 1142
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4–14. cikk nem alkalmazandó az 
eszközalapú tokenektől és az 
elektronikuspénz-tokenektől eltérő olyan 
kriptoeszközökre, amelyek [kérjük, illessze 
be a rendelet alkalmazásának 
kezdőnapját] előtt kerültek nyilvános 
ajánlattételre az Unióban vagy vezettek be 
kriptoeszköz-kereskedési platformon.

(1) E rendelettől eltérve, az e rendelet 
hatálybalépését követő 6 hónapos 
átmeneti időszakban a 4–14. cikk nem 
alkalmazandó az eszközalapú tokenektől és 
az elektronikuspénz-tokenektől eltérő 
olyan kriptoeszközökre, amelyek nyilvános 
ajánlattételre kerültek az Unióban, vagy 
olyan kriptoeszközök kereskedési 
platformján vezettek be, amelyek nem 
tartoznak a 4–14. cikk hatálya alá.

Or. it

Módosítás 1143
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelettől eltérve, azok a 
kriptoeszközök, amelyeket az EU-ban 
bocsátanak ki vagy tesznek 
hozzáférhetővé és/vagy kereskednek, vagy 
amelyeket [kérjük, illessze be a rendelet 
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alkalmazásának kezdőnapját]-ig vagy azt 
követően vezettek be kriptoeszköz 
kereskedési platformon, az e rendelet 
alkalmazásának időpontját megelőzően az 
ilyen kriptoeszközökre alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban, továbbra is 
kínálhatók és/vagy lehet velük kereskedni 
[kérjük, illessze be a dátumot: 18 
hónappal az alkalmazás kezdőnapját 
követően]-ig vagy az e rendelet szerinti 
engedély megadásáig, illetve végleges 
elutasításáig, feltéve, hogy az ilyen 
kriptoeszközök felajánlója legkésőbb 
[kérjük, illessze be a dátumot: 18 
hónappal az alkalmazás kezdőnapját 
követően]-ig engedély iránti kérelmet 
nyújtott be.

Or. en

Indokolás

Jelenleg vannak olyan kriptoeszközök, amelyeket már kibocsátottak az EU-ban, azonban 
nincsenek olyan átmeneti rendelkezések, amelyek az e-pénz-tokenekre és az eszközalapú 
tokenekre vonatkoznának.

Módosítás 1144
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelettől eltérve, azok a 
kriptoeszközök, amelyeket [kérjük, illessze 
be a rendelet alkalmazásának 
kezdőnapját]-ig vagy azt követően 
bocsátanak ki vagy tesznek 
hozzáférhetővé és/vagy kereskednek az 
EU-ban, illetve amelyeket bevezettek 
kriptoeszköz-kereskedési platformon, az e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapját 
megelőzően az ilyen kriptoeszközökre 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban, továbbra is forgalmazhatók 
[kérjük, illessze be a következő dátumot: a 
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rendelet hatálybalépése napját követő 18 
hónap]-ig.

Or. en

Módosítás 1145
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
123 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

123a. cikk
A 2014/57/EU irányelv módosítása

A 2014/57/EU irányelv a következőképpen 
módosul:
Az 1. cikk (2) bekezdése a következő da) 
ponttal egészül ki:
da) olyan kriptoeszköz, amelyet 
kereskedésre bevezettek, vagy amelyre 
vonatkozóan kereskedésre való bevezetés 
iránti kérelmet nyújtottak be egy 
kriptoeszköz szolgáltatóhoz;

Or. en

Indokolás

A piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról szóló irányelv

Módosítás 1146
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
123 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

123b. cikk
Az (EU) 2015/849 irányelv módosítása
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Az (EU) 2015/849 irányelv a 
következőképpen módosul:
A 2. cikk a következő gh) ponttal egészül 
ki:
a kriptoeszközök piacairól szóló (EU) 
..../... európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (...) 2. cikkében meghatározott 
egyéb kriptoeszköz-szolgáltatók;
A 2. cikk a következő ea) ponttal egészül 
ki:
árukkal kereskedő más természetes vagy 
jogi személyek, amennyiben legalább 10 
000 EUR összegű, bármilyen formájú 
kriptoeszköz-kifizetést teljesítenek vagy 
kapnak, attól függetlenül, hogy az 
ügyletre egyetlen műveletben vagy több, 
összetartozónak tűnő műveletben kerül-e 
sor;

Or. en

Indokolás

Az EU pénzmosás elleni keretrendszerének kriptoeszközökkel kapcsolatos nemzetközi 
szabványokkal való összehangolása sürgős, és nem várhatja meg a pénzmosás elleni 
keretrendszer általános felülvizsgálatát.

Módosítás 1147
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
123 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

123c. cikk
A 2019/2088/EU rendelet [a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételekről szóló rendelet] módosítása
Az (EU) 2019/2088 rendelet a 
következőképpen módosul:
A 2. cikk 1. pontja a következő elemmel 
egészül ki:
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ja) olyan kriptoeszköz-szolgáltató, amely a 
kriptoeszközök piacairól szóló (EU) ..../... 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (...) 
3. cikkének 17a. pontjában 
meghatározottak szerinti portfóliókezelést 
nyújt;
A 2. cikk 11. pontja a következő elemmel 
egészül ki:
da) a kriptoeszközök piacáról szóló (EU) 
..../... európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (...) 3. cikkének 17. pontjában 
meghatározott befektetési tanácsadást 
nyújtó kriptoeszköz-szolgáltató.
A 2. cikk (12) pontja a következő elemmel 
egészül ki:
ga) az (EU) ..../... az Európai Parlament 
és a Tanács kriptoeszközök piacáról szóló 
...(EU) 2021/XXX rendelete (EU) 3. 
cikkének 6. pontjában meghatározott 
kriptoeszközök kibocsátója.

Or. en

Módosítás 1148
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet [kérjük, illessze be 
a dátumot: a hatálybalépés után 18 
hónappal]-tól/től kell alkalmazni.

(2) Ezt a rendeletet [kérjük, illessze be 
a dátumot: a hatálybalépés után 6 
hónappal]-tól/től kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1149
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. és a IV. címben 
meghatározott rendelkezéseket azonban 
[kérjük, illessze be a hatálybalépés 
dátumát]-tól/-től kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 1150
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – F rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a.  A leírásnak tartalmaznia kell 
azokat a kockázatokat, amelyek negatív 
hatást gyakorolhatnak a különböző 
tényezőkre, köztük a környezeti, 
társadalmi és irányítási tényezőkre, ha 
vannak. 

Or. en

Módosítás 1151
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az eszközalapú tokenek 
kibocsátójaként kapott engedély részletei 
és az engedélyező illetékes hatóság neve 
(kivéve az eszközalapú tokenek azon 
kibocsátóinak esetében, amelyeket a 15. 
cikk (3) bekezdése mentesít az 
engedélyezés alól)

2. Az eszközalapú tokenek 
kibocsátójaként kapott engedély részletei 
és az engedélyező illetékes hatóság neve.

Or. en
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Módosítás 1152
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – D rész – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a.  A leírásnak tartalmaznia kell 
azokat a kockázatokat, amelyek negatív 
hatást gyakorolhatnak a különböző 
tényezőkre, köztük a környezeti, 
társadalmi és irányítási tényezőkre, ha 
vannak.

Or. en

Módosítás 1153
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – F rész – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a.  A leírásnak tartalmaznia kell 
azokat a kockázatokat, amelyek negatív 
hatást gyakorolhatnak a különböző 
tényezőkre, köztük a környezeti, 
társadalmi és irányítási tényezőkre, ha 
vannak. 

Or. en

Módosítás 1154
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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12. A kibocsátó megsérti a 26. cikk (2) 
bekezdését azáltal, hogy honlapján nem 
teszi közzé a lehető leghamarabb és/vagy 
egyértelmű, pontos és átlátható módon a 
32. cikkben említett tartalékeszközökre 
vonatkozó ellenőrzés eredményét.

12. A kibocsátó megsérti a 26. cikk (2) 
bekezdését azáltal, hogy nem teszi közzé a 
honlapján az ellenőrzés befejezését 
követően legkésőbb 10 munkanapon 
belül, egyértelmű, pontos és átlátható 
módon a 32. cikkben említett 
tartalékeszközökre vonatkozó ellenőrzés 
eredményét.

Or. en

Módosítás 1155
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. A kibocsátó megsérti a 28. cikk (1) 
bekezdését azáltal, hogy nem tart fenn és 
nem hajt végre hatékony politikákat és 
eljárásokat a kibocsátó és a következőkben 
felsoroltak közötti összeférhetetlenségek 
megelőzése, azonosítása, kezelése és 
közzététele céljából: a kibocsátó 
részvényesei, vezető testületének tagjai, 
alkalmazottai, valamint a kibocsátó 
részvénytőkéjének vagy szavazati jogainak 
több mint 20%-ával közvetlenül vagy 
közvetve rendelkező, vagy az említett 
kibocsátó felett bármely más módon 
ellenőrzést gyakorló természetes személy, 
a jelentős eszközalapú tokenek birtokosai, 
a 30. cikk (5) bekezdésének h) pontjában 
említett valamely funkciót ellátó harmadik 
személy vagy a 35. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően közvetlen követeléssel vagy 
visszaváltási joggal rendelkező természetes 
vagy jogi személy.

18. A kibocsátó megsérti a 28. cikk (1) 
bekezdését azáltal, hogy nem tart fenn és 
nem hajt végre hatékony politikákat és 
eljárásokat a kibocsátó és a következőkben 
felsoroltak közötti összeférhetetlenségek 
megelőzése, azonosítása, kezelése és 
közzététele céljából: a kibocsátó 
részvényesei, vezető testületének tagjai, 
alkalmazottai, valamint a kibocsátó 
részvénytőkéjének vagy szavazati jogainak 
több mint 5%-ával közvetlenül vagy 
közvetve rendelkező, vagy az említett 
kibocsátó felett bármely más módon 
ellenőrzést gyakorló természetes személy, 
a jelentős eszközalapú tokenek birtokosai, 
a 30. cikk (5) bekezdésének h) pontjában 
említett valamely funkciót ellátó harmadik 
személy vagy a 35. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően közvetlen követeléssel vagy 
visszaváltási joggal rendelkező természetes 
vagy jogi személy.

Or. en

Módosítás 1156
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques
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Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. A kibocsátó megsérti a 31. cikk (1) 
bekezdésének a) pontját vagy a 41. cikk (4) 
bekezdését azáltal, hogy nem tesz 
mindenkor eleget a szavatolótőke-
követelménynek, kivéve, ha a 31. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően engedélyezték 
számára, hogy alacsonyabb összegű 
szavatolótőkével rendelkezzen.

29. A kibocsátó megsérti a 31. cikk (1) 
bekezdésének a) pontját vagy a 41. cikk (4) 
bekezdését azáltal, hogy nem tesz 
mindenkor eleget a szavatolótőke-
követelménynek.

Or. en

Módosítás 1157
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 53 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53. Ha a kibocsátó a 35. cikk (1) 
bekezdésében említett jogokat nem 
biztosítja a jelentős eszközalapú tokenek 
minden birtokosa számára, a kibocsátó 
megsérti a 35. cikk (3) bekezdését azáltal, 
hogy nem alakít ki olyan politikát, amely 
meghatározza az ilyen jogokkal 
felruházott természetes vagy jogi 
személyeket, vagy azáltal, hogy nem 
határozza meg az ilyen jogok 
gyakorlásának feltételeit vagy az említett 
személyekre rótt kötelezettségeket.

törölve

Or. en

Módosítás 1158
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 55 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55. Ha a kibocsátó a 35. cikk (1) 
bekezdésében említett jogokat nem 
biztosítja a jelentős eszközalapú tokenek 
minden birtokosa számára, a kibocsátó 
megsérti a 35. cikk (4) bekezdését azáltal, 
hogy nem vezet be mechanizmust a 
jelentős eszközalapú tokenek 
likviditásának biztosítására.

törölve

Or. en

Módosítás 1159
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 63 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

63. A kibocsátó megsérti a 41. cikk (3) 
bekezdését azáltal, hogy nem alakít ki, nem 
tart fenn vagy nem hajt végre 
likviditáskezelési politikát és eljárásokat, 
vagy azáltal, hogy az említett politika és 
eljárások nem biztosítják, hogy a 
tartalékeszközök olyan reziliens likviditási 
profillal rendelkezzenek, amely a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátója számára 
likviditási stresszhelyzetben is lehetővé 
teszi a rendes működés folytatását.

63. A kibocsátó megsérti a 41. cikk (3) 
bekezdését azáltal, hogy nem alakít ki, nem 
tart fenn vagy nem hajt végre 
likviditáskezelési politikát és eljárásokat, 
vagy azáltal, hogy az említett politika és 
eljárások nem biztosítják, hogy a 
tartalékeszközök olyan reziliens likviditási 
profillal rendelkezzenek, amely a jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátója számára 
likviditási stresszhelyzetben is lehetővé 
teszi a rendes működés folytatását, vagy 
azáltal, hogy nem végeznek rendszeresen 
likviditási stresszteszteket, vagy hogy nem 
tartják be a likviditási stressztesztek 
eredményeit követő határozatot.

Or. en

Módosítás 1160
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 17 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A kibocsátó megsérti a 41. cikk (4) 
bekezdését azáltal, hogy nem tesz 
mindenkor eleget a szavatolótőke-
követelménynek, kivéve, ha a 31. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően engedélyezték 
számára, hogy alacsonyabb összegű 
szavatolótőkével rendelkezzen.

17. A kibocsátó megsérti a 41. cikk (4) 
bekezdését azáltal, hogy nem tesz 
mindenkor eleget a szavatolótőke-
követelménynek.

Or. en


