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

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Namn på, rättslig form och 
identifieringskod för juridiska personer för 
och filialer till leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

(a) Namn på, rättslig form och 
identifieringskod för juridiska personer för 
leverantören av kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 840
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Företagsnamn, fysisk adress och 
webbplats för leverantören av 
kryptotillgångstjänster eller den 
handelsplattform för kryptotillgångar som 
drivs av leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

(b) Företagsnamn, fysisk adress, e-
postadress, telefonnummer och webbplats 
för leverantören av kryptotillgångstjänster 
eller den handelsplattform för 
kryptotillgångar som drivs av leverantören 
av kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 841
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Namn på och adress till den 
behöriga myndighet som beviljat 
auktorisationen, och kontaktuppgifter till 
myndigheten.

(c) Namn på och adress till den 
behöriga myndighet som beviljat 
auktorisationen, och kontaktuppgifter till 
myndigheten, inbegripet en e-postadress 
och ett telefonnummer till den enda 
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kontaktpunkt som ansvarar för frågor och 
problem som rör leverantörer av 
kryptotillgångstjänster.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska varna kunderna 
för riskerna med att köpa kryptotillgångar.

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska varna kunderna 
för riskerna med att köpa kryptotillgångar 
och i synnerhet för kryptotillgångarnas 
stora prisvolatilitet samt de inneboende 
svårigheterna med att värdera 
kryptotillgångar på ett tillförlitligt sätt. De 
bör även uttryckligen varna kunderna för 
att investeringar i sådana produkter kan 
innebära en risk att pengarna går 
förlorade.

Or. en

Ändringsförslag 843
France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska förbinda sig att 
upprätthålla kontinuiteten i sina tjänster 
och att inte avbryta dessa på grund av en 
marknadshändelse utan att ha fått den 
behöriga tillsynsmyndighetens 
godkännande, för att inte ådra sig sitt 
juridiska ansvar bland annat med hänsyn 
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till bestämmelserna om otillbörlig 
marknadspåverkan.

Or. fr

Ändringsförslag 844
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska alltid ha 
försiktighetsåtgärder inrättade som minst 
motsvarar det högsta av följande:

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska alltid minst 
uppfylla kraven på kapitalbas och 
kvalificerade skulder, beroende på vad 
som är tillämpligt:

Or. en

Ändringsförslag 845
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska alltid ha 
försiktighetsåtgärder inrättade som minst 
motsvarar det högsta av följande:

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska alltid minst 
uppfylla kraven på kapitalbas och 
kvalificerade skulder, beroende på vad 
som är tillämpligt:

Or. en

Ändringsförslag 846
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 60 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beloppet för de permanenta 
minimikapitalkrav som anges i bilaga IV, 
beroende på typen av de 
kryptotillgångstjänster som tillhandahålls.

(a) För kreditinstitut som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster i enlighet med 
denna förordning, kraven på kapitalbas 
och kvalificerade skulder i enlighet med 
förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 
2013/36/EU.

Or. en

Ändringsförslag 847
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En fjärdedel av de fasta 
omkostnaderna för föregående år, som 
ska ses över årligen.

(b) För värdepappersföretag som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster i enlighet med 
denna förordning, kraven på startkapital 
och kapitalbas i enlighet med förordning 
(EU) 2019/2033 och direktiv 
2019/2034/EU.

Or. en

Ändringsförslag 848
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) För företag som i enlighet med 
denna förordning är auktoriserade att 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster som 
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omfattas av leden a och b, kraven på 
startkapital och kapitalbas i enlighet med 
direktiv 2009/110/EG.

Or. en

Ändringsförslag 849
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De försiktighetsåtgärder som avses 
i punkt 1 ska utformas på något av 
följande sätt:

utgår

(a) En kapitalbas bestående av de 
kärnprimärkapitalposter som avses i 
artiklarna 26–30 i förordning (EU) nr 
575/2013 efter fullständiga avdrag enligt 
artikel 36 i den förordningen, utan 
tillämpning av tröskelvärden för 
undantag enligt artiklarna 46 och 48 i den 
förordningen.
(b) En försäkring som täcker de av 
unionens territorier där 
kryptotillgångstjänster tillhandahålls 
aktivt eller en jämförbar garanti.

Or. en

Ändringsförslag 850
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De försiktighetsåtgärder som avses 
i punkt 1 ska utformas på något av 
följande sätt:

utgår
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(a) En kapitalbas bestående av de 
kärnprimärkapitalposter som avses i 
artiklarna 26–30 i förordning (EU) nr 
575/2013 efter fullständiga avdrag enligt 
artikel 36 i den förordningen, utan 
tillämpning av tröskelvärden för 
undantag enligt artiklarna 46 och 48 i den 
förordningen.
(b) En försäkring som täcker de av 
unionens territorier där 
kryptotillgångstjänster tillhandahålls 
aktivt eller en jämförbar garanti.

Or. en

Ändringsförslag 851
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En kapitalbas bestående av de 
kärnprimärkapitalposter som avses i 
artiklarna 26–30 i förordning (EU) nr 
575/2013 efter fullständiga avdrag enligt 
artikel 36 i den förordningen, utan 
tillämpning av tröskelvärden för 
undantag enligt artiklarna 46 och 48 i den 
förordningen.

(a) För kreditinstitut som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster i enlighet med 
artikel 53a.1, kraven på kapitalbas och 
kvalificerade skulder i enlighet med 
förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 
2013/36/EU.

Or. en

Ändringsförslag 852
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En försäkring som täcker de av 
unionens territorier där 
kryptotillgångstjänster tillhandahålls 

(b) För värdepappersföretag som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster i enlighet med 
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aktivt eller en jämförbar garanti. artikel 53a.2, 53a.4 och 53a.5, kraven på 
startkapital och kapitalbas i enlighet med 
förordning (EU) 2019/2033 och direktiv 
2019/2034/EU.

Or. en

Ändringsförslag 853
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) (c) För företag som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
kryptotillgångstjänster i enlighet med 
artikel 53a.3, kraven på startkapital och 
kapitalbas i enlighet med direktiv 
2009/110/EG.

Or. en

Ändringsförslag 854
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En leverantör av 
kryptotillgångstjänster som inte har 
bedrivit verksamhet under ett år från och 
med den dag då den började 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster ska 
vid den beräkning som avses i punkt 1 b 
använda de förväntade fasta omkostnader 
som anges i de prognoser för de första 
tolv månadernas tillhandahållande av 
tjänster som lämnades i dess ansökan om 
auktorisation.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 855
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En leverantör av 
kryptotillgångstjänster som inte har 
bedrivit verksamhet under ett år från och 
med den dag då den började 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster ska 
vid den beräkning som avses i punkt 1 b 
använda de förväntade fasta omkostnader 
som anges i de prognoser för de första 
tolv månadernas tillhandahållande av 
tjänster som lämnades i dess ansökan om 
auktorisation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 856
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den försäkring som avses i punkt 
2 ska minst ha samtliga följande 
egenskaper:

utgår

(a) En inledande löptid på minst ett år.
(b) En uppsägningstid på minst 90 dagar.
(c) Den har tecknats hos ett företag som 
är auktoriserat att tillhandahålla 
försäkringar, i enlighet med unionsrätten 
eller nationell rätt.
(d) Den tillhandahålls av en 
tredjepartsenhet.
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Or. en

Ändringsförslag 857
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den försäkring som avses i punkt 
2 ska minst ha samtliga följande 
egenskaper:

utgår

(a) En inledande löptid på minst ett år.
(b) En uppsägningstid på minst 90 dagar.
(c) Den har tecknats hos ett företag som 
är auktoriserat att tillhandahålla 
försäkringar, i enlighet med unionsrätten 
eller nationell rätt.
(d) Den tillhandahålls av en 
tredjepartsenhet.

Or. en

Ändringsförslag 858
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den försäkring som avses i punkt 2 
ska minst ha samtliga följande egenskaper:

4. Leverantören av 
kryptotillgångstjänster ska på sin 
webbplats informera om den försäkring 
som avses i punkt 2 och som ska ha minst 
samtliga följande egenskaper:

Or. en

Ändringsförslag 859
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques
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Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den försäkring som avses i punkt 2 
ska minst ha samtliga följande egenskaper:

4. Leverantören av 
kryptotillgångstjänster ska på sin 
webbplats informera om den försäkring 
som avses i punkt 2 och som ska ha minst 
samtliga följande egenskaper:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den tillhandahålls av en 
tredjepartsenhet.

(d) Den tillhandahålls av en 
tredjepartsenhet utan företagskoppling till 
leverantören av kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 861
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den försäkring som avses i punkt 
2 b ska täcka risken för följande:

utgår

(a) Förlust av dokument.
(b) Falska eller vilseledande uppgifter.
(c) Handlingar, fel eller försummelser 
som leder till åsidosättande av
i) förpliktelser enligt lagar och andra 
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författningar,
ii) skyldigheten att agera hederligt, rättvist 
och professionellt gentemot kunder,
iii) tystnadsplikt.
(d) Underlåtenhet att inrätta, genomföra 
och upprätthålla lämpliga förfaranden för 
att förhindra intressekonflikter.
(e) Förluster till följd av avbrott i 
affärsverksamheten eller systemfel.
(f) Grov oaktsamhet i samband med 
skyddet av kunders kryptotillgångar eller 
medel, när det är tillämpligt på 
affärsmodellen.

Or. en

Ändringsförslag 862
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den försäkring som avses i punkt 
2 b ska täcka risken för följande:

utgår

(a) Förlust av dokument.
(b) Falska eller vilseledande uppgifter.
(c) Handlingar, fel eller försummelser 
som leder till åsidosättande av
i) förpliktelser enligt lagar och andra 
författningar,
ii) skyldigheten att agera hederligt, rättvist 
och professionellt gentemot kunder,
iii) tystnadsplikt.
(d) Underlåtenhet att inrätta, genomföra 
och upprätthålla lämpliga förfaranden för 
att förhindra intressekonflikter.
(e) Förluster till följd av avbrott i 
affärsverksamheten eller systemfel.
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(f) Grov oaktsamhet i samband med 
skyddet av kunders kryptotillgångar eller 
medel, när det är tillämpligt på 
affärsmodellen.

Or. en

Ändringsförslag 863
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkt 1 b ska 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 
beräkna sina fasta omkostnader för det 
föregående året med hjälp av siffror från 
det tillämpliga bokföringsunderlaget, 
genom att dra av följande poster från de 
totala utgifterna efter vinstutdelning till 
aktie- eller andelsägarna i deras senaste 
reviderade årsredovisning eller, om 
reviderade räkenskaper inte är 
tillgängliga, i en årsredovisning som 
godkänts av nationella tillsynsorgan:

utgår

(a) Bonusar till personalen och annan 
ersättning, i den mån dessa är beroende 
av en nettovinst för leverantören av 
kryptotillgångstjänster för det relevanta 
året.
(b) Anställdas, styrelseledamöters och 
delägares vinstandelar.
(c) Annan vinstdisposition och annan 
rörlig ersättning, i den mån dessa är 
fullständigt skönsmässiga.
(d) Icke-återkommande kostnader från 
extraordinär verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 864
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Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkt 1 b ska 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 
beräkna sina fasta omkostnader för det 
föregående året med hjälp av siffror från 
det tillämpliga bokföringsunderlaget, 
genom att dra av följande poster från de 
totala utgifterna efter vinstutdelning till 
aktie- eller andelsägarna i deras senaste 
reviderade årsredovisning eller, om 
reviderade räkenskaper inte är 
tillgängliga, i en årsredovisning som 
godkänts av nationella tillsynsorgan:

utgår

(a) Bonusar till personalen och annan 
ersättning, i den mån dessa är beroende 
av en nettovinst för leverantören av 
kryptotillgångstjänster för det relevanta 
året.
(b) Anställdas, styrelseledamöters och 
delägares vinstandelar.
(c) Annan vinstdisposition och annan 
rörlig ersättning, i den mån dessa är 
fullständigt skönsmässiga.
(d) Icke-återkommande kostnader från 
extraordinär verksamhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkt 1 b ska 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 

utgår



PE693.742v01-00 16/168 AM\1233341SV.docx

SV

beräkna sina fasta omkostnader för det 
föregående året med hjälp av siffror från 
det tillämpliga bokföringsunderlaget, 
genom att dra av följande poster från de 
totala utgifterna efter vinstutdelning till 
aktie- eller andelsägarna i deras senaste 
reviderade årsredovisning eller, om 
reviderade räkenskaper inte är 
tillgängliga, i en årsredovisning som 
godkänts av nationella tillsynsorgan:
(a) Bonusar till personalen och annan 
ersättning, i den mån dessa är beroende 
av en nettovinst för leverantören av 
kryptotillgångstjänster för det relevanta 
året.
(b) Anställdas, styrelseledamöters och 
delägares vinstandelar.
(c) Annan vinstdisposition och annan 
rörlig ersättning, i den mån dessa är 
fullständigt skönsmässiga.
(d) Icke-återkommande kostnader från 
extraordinär verksamhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Vid tillämpning av punkt 1 b ska 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 
beräkna sina fasta omkostnader för det 
föregående året med hjälp av siffror från 
det tillämpliga bokföringsunderlaget.

Or. en

Ändringsförslag 867
Sven Giegold
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ledamöter i ledningsorganet för en 
leverantör av kryptotillgångstjänster ska ha 
det goda anseende och den kompetens som 
krävs i fråga om kvalifikationer, 
erfarenheter och färdigheter för att kunna 
utföra sina uppgifter. De ska visa att de kan 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sina uppgifter ändamålsenligt.

1. Ledamöter i ledningsorganet för en 
leverantör av kryptotillgångstjänster ska ha 
det goda anseende och den kompetens som 
krävs i fråga om kvalifikationer, 
erfarenheter och färdigheter för att kunna 
utföra sina uppgifter samt vara lämpligt 
utrustade för att bekämpa penningtvätt 
och finansiering av terrorism. De ska visa 
att de kan avsätta tillräckligt med tid för att 
kunna utföra sina uppgifter ändamålsenligt.

Or. en

Ändringsförslag 868
France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ledamöter i ledningsorganet för en 
leverantör av kryptotillgångstjänster ska ha 
det goda anseende och den kompetens 
som krävs i fråga om kvalifikationer, 
erfarenheter och färdigheter för att kunna 
utföra sina uppgifter. De ska visa att de kan 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sina uppgifter ändamålsenligt.

1. Ledamöter i ledningsorganet för en 
leverantör av kryptotillgångstjänster ska ha 
den kompetens som krävs i fråga om 
kvalifikationer, erfarenheter och 
färdigheter för att kunna utföra sina 
uppgifter. De ska visa att de kan avsätta 
tillräckligt med tid för att kunna utföra sina 
uppgifter ändamålsenligt.

Or. fr

Ändringsförslag 869
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fysiska personer som direkt eller 
indirekt innehar mer än 20 % av 
aktiekapitalet eller rösträtterna i 
leverantören av kryptotillgångstjänster, 
eller som på något annat sätt utövar 
kontroll över leverantören av 
kryptotillgångstjänster, ska styrka att de 
har det goda anseende och den kompetens 
som krävs.

2. Fysiska personer som direkt eller 
indirekt innehar mer än 10 % av 
aktiekapitalet eller rösträtterna i 
leverantören av kryptotillgångstjänster, 
eller som på något annat sätt utövar 
kontroll över leverantören av 
kryptotillgångstjänster, ska styrka att de 
har det goda anseende och den kompetens 
som krävs och att de är lämpligt utrustade 
för att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 870
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fysiska personer som direkt eller 
indirekt innehar mer än 20 % av 
aktiekapitalet eller rösträtterna i 
leverantören av kryptotillgångstjänster, 
eller som på något annat sätt utövar 
kontroll över leverantören av 
kryptotillgångstjänster, ska styrka att de 
har det goda anseende och den kompetens 
som krävs.

2. Fysiska personer som direkt eller 
indirekt innehar mer än 5 % av 
aktiekapitalet eller rösträtterna i 
leverantören av kryptotillgångstjänster, 
eller som på något annat sätt utövar 
kontroll över leverantören av 
kryptotillgångstjänster, ska styrka att de 
har det goda anseende och den kompetens 
som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 871
France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Fysiska personer som direkt eller 
indirekt innehar mer än 20 % av 
aktiekapitalet eller rösträtterna i 
leverantören av kryptotillgångstjänster, 
eller som på något annat sätt utövar 
kontroll över leverantören av 
kryptotillgångstjänster, ska styrka att de 
har det goda anseende och den kompetens 
som krävs.

2. Fysiska personer som direkt eller 
indirekt innehar mer än 20 % av 
aktiekapitalet eller rösträtterna i 
leverantören av kryptotillgångstjänster, 
eller som på något annat sätt utövar 
kontroll över leverantören av 
kryptotillgångstjänster, ska styrka att de 
har den kompetens som krävs.

Or. fr

Ändringsförslag 872
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ingen av de personer som avses i 
punkterna 1 eller 2 får ha fällts för brott 
som rör penningtvätt, finansiering av 
terrorism eller annan ekonomisk 
brottslighet.

3. Ingen av de personer som avses i 
punkterna 1 eller 2 får ha fällts för brott 
som rör penningtvätt, finansiering av 
terrorism eller annan ekonomisk 
brottslighet eller för försummelse eller 
bedrägeri i samband med ledningen av ett 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 873
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska införa, 
tillämpa och upprätthålla 
beslutsförfaranden och 
organisationsstrukturer som klart och på 
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ett dokumenterat sätt anger 
rapporteringsvägar och fördelar 
funktioner och ansvarsområden.

Or. en

Ändringsförslag 874
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska införa, 
tillämpa och upprätthålla lämpliga 
mekanismer för intern kontroll i syfte att 
säkerställa efterlevnaden av beslut och 
förfaranden på alla nivåer hos 
leverantörerna av kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 875
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska ha interna 
kontrollmekanismer och ändamålsenliga 
förfaranden för riskbedömning, inbegripet 
ändamålsenliga kontroll- och 
skyddsarrangemang för förvaltning av 
IKT-system i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/xx65. De ska övervaka och 
regelbundet utvärdera om de interna 
kontrollmekanismerna och förfarandena för 
riskbedömning är lämpliga och 

7. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska ha mekanismer, 
system och ändamålsenliga förfaranden i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/xx liksom 
ändamålsenliga förfaranden för 
riskbedömning för att kunna fullgöra 
skyldigheterna när det gäller penningtvätt 
och finansiering av terrorism i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/849. De ska övervaka 
och regelbundet utvärdera om de interna 
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ändamålsenliga och vidta lämpliga åtgärder 
för att avhjälpa eventuella brister.

kontrollmekanismerna och förfarandena för 
riskbedömning är lämpliga och 
ändamålsenliga och vidta lämpliga åtgärder 
för att avhjälpa eventuella brister.

_________________
65 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om digital operativ 
motståndskraft för finanssektorn och om 
ändring av förordningarna (EG) nr 
1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 
600/2014 och (EU) nr 909/2014 
(COM(2020) 595).

Or. en

Motivering

Korshänvisning till akten om digital operativ motståndskraft och penningtvättsdirektivet.

Ändringsförslag 876
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim 
Schuster

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska ha interna 
kontrollmekanismer och ändamålsenliga 
förfaranden för riskbedömning, inbegripet 
ändamålsenliga kontroll- och 
skyddsarrangemang för förvaltning av 
IKT-system i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/xx65. De ska övervaka och 
regelbundet utvärdera om de interna 
kontrollmekanismerna och förfarandena för 
riskbedömning är lämpliga och 
ändamålsenliga och vidta lämpliga åtgärder 
för att avhjälpa eventuella brister.

7. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska ha interna 
kontrollmekanismer och ändamålsenliga 
förfaranden för riskbedömning, inbegripet 
ändamålsenliga kontroll- och 
skyddsarrangemang för förvaltning av 
IKT-system i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/xx liksom ändamålsenliga 
förfaranden för att kunna fullgöra 
skyldigheterna när det gäller penningtvätt 
och finansiering av terrorism i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/849. De ska övervaka 
och regelbundet utvärdera om de interna 
kontrollmekanismerna och förfarandena för 
riskbedömning är lämpliga och 
ändamålsenliga och vidta lämpliga åtgärder 
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för att avhjälpa eventuella brister. 

_________________
65 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om digital operativ 
motståndskraft för finanssektorn och om 
ändring av förordningarna (EG) nr 
1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 
600/2014 och (EU) nr 909/2014 
(COM(2020) 595).

Or. en

Ändringsförslag 877
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Den dokumentation som bevaras i 
enlighet med denna punkt ska 
tillhandahållas berörda kunder på 
begäran och ska sparas i fem år eller, när 
så begärs av den behöriga myndigheten, i 
upp till sju år.

Or. en

Motivering

Anpassning till direktivet om marknader för finansiella instrument.

Ändringsförslag 878
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska inte 
tillhandahålla tjänster som på något sätt, i 
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något hänseende eller i någon form har 
koppling till kryptotillgångar som har en 
inbyggd avidentifieringsfunktion som 
begränsar transaktionernas spårbarhet. 
Leverantörerna ska i synnerhet inte 
underlätta köp av eller handel med 
sådana kryptotillgångar och ska inte 
tillhandahålla förvaring av sådana 
kryptotillgångar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska följa 
skyldigheterna enligt direktiv 
2015/849/EU och införa de förfaranden 
som behövs för att effektivt förebygga, 
identifiera och utreda penningtvätt och 
finansiering av i enlighet med samma 
direktiv 2015/849/EU.

Or. it

Ändringsförslag 880
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska ha system, 
förfaranden och arrangemang som 
förhindrar penningtvätt och finansiering 
av terrorism i enlighet med direktiv (EU) 
2015/849 om åtgärder för att förhindra att 
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det finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av 
terrorism.

Or. en

Motivering

Kryptotillgångar innebär en risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Leverantörer 
av kryptotillgångstjänster bör därför ha kraftfulla förfaranden för förhindrande av 
penningtvätt vilka minst överensstämmer med bestämmelserna i penningtvättsdirektivet.

Ändringsförslag 881
Stefan Berger

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska ha interna 
kontrollmekanismer och ändamålsenliga 
förfaranden för förebyggande, upptäckt 
och utredning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism i enlighet med 
penningtvättsdirektivet ((EU) 2015/849).

Or. en

Motivering

Penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med kryptotillgångar är en av de 
största farhågorna för lagstiftare, tillsynsmyndigheter och finanssektorn runtom i världen. All 
osäkerhet kring lagstadgade skyldigheter för enheter som berörs av kryptotillgångar utgör en 
betydande motpartsrisk för alla marknadsaktörer och en risk för marknadsintegriteten i stort.

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

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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9b. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som hanterar 
kryptotillgångar som används som 
betalningsmedel ska med hjälp av interna 
kontrollmekanismer och effektiva 
förfaranden åstadkomma fullständig 
spårbarhet hos alla överföringar av 
kryptotillgångar inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
samt alla överföringar av kryptotillgångar 
från EES till en annan region och 
omvänt, enligt bestämmelserna i 
förordning (EU) 2015/847.

Or. it

Ändringsförslag 883
Stefan Berger

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som överför 
kryptotillgångar för betalningsändamål 
ska ha interna kontrollmekanismer och 
ändamålsenliga förfaranden för 
fullständig spårbarhet för alla 
överföringar av medel inom EES liksom 
för överföringar av medel från EES till en 
annan region och vice versa enligt 
definitionen i EU:s förordning om 
överföring av medel ((EU) 847/2015).

Or. en

Motivering

Penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med kryptotillgångar är en av de 
största farhågorna för lagstiftare, tillsynsmyndigheter och finanssektorn runtom i världen. All 
osäkerhet kring lagstadgade skyldigheter för enheter som berörs av kryptotillgångar utgör en 
betydande motpartsrisk för alla marknadsaktörer och en risk för marknadsintegriteten i stort.
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Ändringsförslag 884
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska inte 
tillhandahålla tjänster som på något sätt, i 
något hänseende eller i någon form inte 
uppfyller kriterierna för miljömässig 
hållbarhet i enlighet med artikel 3a. 
Leverantörerna ska i synnerhet inte 
underlätta köp av eller handel med 
sådana kryptotillgångar och ska inte 
tillhandahålla förvaring av sådana 
kryptotillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 885
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61a
Strategi för att lära känna kunden

1. Alla leverantörer av kryptotillgångar 
ska ha inrättat interna 
kontrollmekanismer och effektiva 
förfaranden för förebyggande, upptäckt 
och utredning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism och annan 
brottslig verksamhet, i enlighet med 
direktiv (EU) 2015/849. 
De ska upprätta, genomföra och tillämpa 
lämpliga förfaranden för kundkännedom 
genom att identifiera och verifiera 
kundens identitet på grundval av 
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dokument, data eller information som 
erhållits från en pålitlig och oberoende 
källa och genom att identifiera den 
verkliga huvudmannens identitet och 
vidta rimliga åtgärder för styrkande av 
den personens identitet.
2. De interna kontrollmekanismerna och 
förfarandena som avses i punkt 1 ska 
föreskriva förbättrade åtgärder för 
kundkännedom för kunder som vill 
överföra kryptotillgångar till eller från 
plånböcker utan någon förvaringstjänst.
3. Leverantörer av kryptotillgångar får 
inte ha någon verksamhet eller 
kontrollerade enheter i ett tredjeland som 
är upptaget i förteckningen över 
högrisktredjeländer som har strategiska 
brister i sitt system för penningtvätt och 
finansiering av terrorism i enlighet med 
artikel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/849 eller i ett 
tredjeland som förtecknas i bilaga I eller 
bilaga II till EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet, eller som kontrolleras av 
en enhet som är etablerad i någon av 
dessa jurisdiktioner. 
4. Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som överför kryptotillgångar ska ha 
interna kontrollmekanismer och effektiva 
förfaranden för att säkerställa fullständig 
spårbarhet av alla överföringar av 
kryptotillgångar, som är lika med eller 
överstiger 1 000 euro, och särskilt för att 
säkerställa att de uppfyller följande 
skyldigheter:
(a) Inhämta och förfoga över nödvändig 
och korrekt information om originatorn 
och mottagaren och överföra denna 
information till mottagarens leverantör av 
kryptotillgångstjänster eller finansinstitut.
(b) På begäran ge den behöriga 
myndigheten tillgång till informationen.
(c) Övervaka tillgången till information.
(d) Frysa och förbjuda transaktioner med 
personer och enheter som ingår i 
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förteckningen över personer och enheter 
som omfattas av sanktioner eller 
överföringar till en leverantör av 
kryptotillgångstjänster som ingår i EU-
registret över leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som inte uppfyller 
kraven och som avses i artikel 61b.
Vid tillämpning av led a ska den 
information som krävs omfatta:
i) Originatorns namn.
ii) Originatorns kontonummer, om ett 
sådant konto används för att genomföra 
överföringen av medel.
iii) Originatorns fysiska adress eller 
nationella identitetsnummer eller 
kundidentifieringsnummer som unikt 
identifierar originatorn i förhållande till 
den uppdragsgivande institutionen eller 
födelsedatum och födelseort.
iv) mottagarens namn.
v) Mottagarens kontonummer, om ett 
sådant konto används för att genomföra 
överföringen av medel.
vi) Transaktionsdatum och överfört 
belopp.
Om leverantörer av 
kryptotillgångstjänster inte kan få den 
information som krävs enligt punkten 
ovan, ska vederbörande vägra att 
behandla transaktionen.
5. Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
ska utan dröjsmål genast rapportera till 
de behöriga myndigheterna alla rimliga 
misstankar om att medel, oavsett belopp, 
är intäkter från kriminell verksamhet eller 
är relaterade till finansiering av terrorism 
eller annan kriminell verksamhet och 
förse den behöriga myndigheten direkt, på 
dess begäran, med all nödvändig 
information.

Or. en
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Ändringsförslag 886
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61b
Esmas register över leverantörer av 

kryptotillgångstjänster som inte uppfyller 
kraven.

För tillämpningen av artikel 61a, led 3 d, 
ska Esma identifiera leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är verksamma 
inom och utanför EU och som inte 
uppfyller EU:s eller internationella 
standarder för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism och skattemässiga ändamål 
eller inte alls samarbetar med EU:s 
brottsbekämpande myndigheter och som 
utgör betydande hot mot unionens 
finansiella system och den inre 
marknadens funktion.
Esma ska upprätta och underhålla ett 
offentligt register över leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som inte uppfyller 
kraven och uppdatera registret 
regelbundet. För att identifiera 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som inte uppfyller kraven ska Esma ta 
hänsyn till följande indikatorer:
(a) leverantören av kryptotillgångstjänster 
har starka brister när det gäller 
förfaranden för kundkännedom och 
kräver endast att sina kunder lämnar ut 
minimal information, såsom e-postadress, 
namn och ett telefonnummer.
(b) leverantören av kryptotillgångstjänster 
har inte en tydlig hemvist i något land.
(c) leverantören av kryptotillgångstjänster 
är belägen i ett land som ingår i EU:s 
förteckning över bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av 
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terrorism i högrisktredjeländer.
(d) leverantören av kryptotillgångstjänster 
är belägen i ett land som ingår i EU:s lista 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner 
på skatteområdet.
(e) leverantören av kryptotillgångstjänster 
är ett decentraliserat utbyte.
Vid upprättandet av förteckningen ska 
Esma ta hänsyn till relevanta 
utvärderingar, bedömningar eller 
rapporter som upprättats av 
internationella organisationer med 
kompetens inom området för att bekämpa 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism, brottsbekämpande myndigheter 
och underrättelsetjänster och all 
information som tillhandahålls av 
leverantörer av kryptotillgångstjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 887
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 62 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska 
underrätta sin behöriga myndighet om alla 
ändringar av ledningsorganet och ska förse 
sin behöriga myndighet med all 
information som krävs för att bedöma 
efterlevnaden av artikel 61.

Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska 
under högst fem arbetsdagar underrätta 
sin behöriga myndighet om alla ändringar 
av ledningsorganet och ska förse sin 
behöriga myndighet med all information 
som krävs för att bedöma efterlevnaden av 
artikel 61.

Or. en

Ändringsförslag 888
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som innehar 
kryptotillgångar som tillhör kunder eller 
har sätt att få åtkomst till sådana 
kryptotillgångar ska införa lämpliga 
arrangemang för att skydda kundernas 
äganderätt, särskilt i händelse av insolvens 
hos leverantören av kryptotillgångstjänster, 
och för att förhindra att en kunds 
kryptotillgångar används för egen räkning, 
utom med kundens uttryckliga samtycke.

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som innehar 
kryptotillgångar som tillhör kunder eller 
har sätt att få åtkomst till sådana 
kryptotillgångar ska införa lämpliga 
arrangemang för att skydda kundernas 
äganderätt, särskilt i händelse av insolvens 
hos leverantören av kryptotillgångstjänster, 
och för att förhindra att en kunds 
kryptotillgångar används för egen räkning.

Or. en

Ändringsförslag 889
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deras affärsmodeller eller 
kryptotillgångstjänster förutsätter att 
kunders medel innehas, ska leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ha lämpliga 
arrangemang för att skydda kundernas 
rättigheter och förhindra att kundernas 
medel, enligt definitionen i artikel 4.25 i 
direktiv (EU) 2015/236667, används för 
egen räkning.

2. Om deras affärsmodeller eller 
kryptotillgångstjänster förutsätter att 
kunders medel innehas, utöver e-
pengartoken, ska leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ha lämpliga 
arrangemang för att skydda kundernas 
rättigheter och förhindra att kundernas 
medel används för egen räkning.

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

Or. en
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Ändringsförslag 890
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska omgående 
placera alla kunders medel hos en 
centralbank eller ett kreditinstitut.

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska, vid slutet av 
arbetsdagen efter den dag som andra 
medel än e-pengartoken har mottagits, 
placera sådana kunders medel hos en 
centralbank, där sådan finns, eller ett 
kreditinstitut. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
kundernas medel utöver e-pengartoken 
hos en centralbank eller ett kreditinstitut 
hålls på ett konto eller konton som kan 
identifieras separat från konton som 
används för medel som tillhör 
leverantören av kryptotillgångstjänster.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska omgående 
placera alla kunders medel hos en 
centralbank eller ett kreditinstitut.

3. Leverantörer av kryptotillgångar 
ska omedelbart placera kundens medel hos 
ett kreditinstitut eller, om relevanta 
kriterier och villkor för att öppna ett konto 
är uppfyllda, en centralbank.

Or. en

Ändringsförslag 892
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Stefan Berger

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska omgående 
placera alla kunders medel hos en 
centralbank eller ett kreditinstitut.

3. Leverantörer av kryptotillgångar 
ska omedelbart placera kundens medel hos 
ett kreditinstitut eller, om relevanta 
kriterier och villkor för att öppna ett konto 
är uppfyllda, en centralbank.

Or. en

Motivering

Tillgång till centralbankskonton för kreditinstitut inom ramen för Eurosystemets 
penningpolitiska åtgärder eller för kredit- och finansinstitut inom ramen för TARGET2-
betalningssystemet, grundar sig på behörighetskriterier och villkor enligt ECB:s tillämpliga 
riktlinjer.

Ändringsförslag 893
Stefan Berger

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att kundernas medel hos en 
centralbank eller ett kreditinstitut hålls på 
ett konto eller konton som kan identifieras 
separat från konton som används för medel 
som tillhör leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att kundernas medel hos ett 
kreditinstitut eller, om relevanta kriterier 
och villkor för att öppna ett konto är 
uppfyllda, en centralbank, hålls på ett 
konto eller konton som kan identifieras 
separat från konton som används för medel 
som tillhör leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

Or. en

Motivering

Tillgång till centralbankskonton för kreditinstitut inom ramen för Eurosystemets 
penningpolitiska åtgärder eller för kredit- och finansinstitut inom ramen för TARGET2-
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betalningssystemet, grundar sig på behörighetskriterier och villkor enligt ECB:s tillämpliga 
riktlinjer.

Ändringsförslag 894
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska snabbt och på 
ett rättvist sätt utreda alla klagomål och 
inom rimlig tid informera sina kunder om 
resultatet av sådana utredningar.

4. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska på ett rättvist 
sätt utreda alla klagomål och inom tre 
arbetsdagar efter mottagandet av 
klagomålet. Leverantören av 
kryptotillgångstjänster meddelar kunden 
ett referensnummer på klagomålet och 
informera sina kunder om resultatet av 
sådana utredningar inom en tidsperiod som 
inte överskrider 25 arbetsdagar.

Or. en

Ändringsförslag 895
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska upprätthålla och 
tillämpa en ändamålsenlig policy för att 
förebygga, identifiera, hantera och 
informera om intressekonflikter mellan 
dem själva och

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska upprätthålla och 
tillämpa en ändamålsenlig policy för att 
förebygga, identifiera eller hantera 
intressekonflikter mellan dem själva och:

Or. en

Motivering

Offentliggörande bör ske som en sista utväg
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Ändringsförslag 896
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a.  Den policy om intressekonflikter 
som fastställs i enlighet med punkt 1 ska 
specificera förfaranden som ska följas 
och åtgärder som ska vidtas för att 
förhindra eller hantera sådana konflikter, 
däribland åtminstone följande:
(a) Ändamålsenliga förfaranden för att 
förebygga eller kontrollera utbyte av 
information mellan relevanta personer 
som deltar i verksamhet som innebär en 
risk för intressekonflikt där utbytet av den 
berörda informationen skulle kunna 
skada en eller flera kunders intressen.
(b) Separat tillsyn av relevanta personer 
vars viktigaste funktioner omfattar att 
utföra verksamhet för kunders räkning 
eller att tillhandahålla tjänster till kunder 
vars intressen kan vara motstridiga eller 
till kunder som på annat sätt företräder 
olika intressen som kan vara motstridiga, 
däribland i förhållande till företagets 
egna intressen.
(c) Avlägsnande av alla direkta samband 
mellan ersättning till relevanta personer 
som främst utför en viss verksamhet och 
ersättning till eller intäkter som 
genererats av olika relevanta personer 
som i huvudsak utför en annan 
verksamhet, om det kan uppstå en 
intressekonflikt i samband med dessa 
verksamheter.
(d) Åtgärder för att förhindra eller 
begränsa att personer utövar opassande 
inflytande över det sätt på vilket en 
relevant person utför investerings- eller 
sidotjänster eller investeringsverksamhet.
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(e) Åtgärder för att förhindra eller 
kontrollera en relevant persons samtidiga 
eller senare deltagande i separata 
investerings- eller sidotjänster eller 
investeringsverksamhet om ett sådant 
deltagande kan påverka 
konflikthanteringen negativt.

Or. en

Ändringsförslag 897
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska informera sina 
kunder och presumtiva kunder om den 
allmänna arten av och källorna till 
intressekonflikter och om de åtgärder som 
vidtagits för att begränsa dem.

2. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska tydligt 
informera sina kunder och potentiella 
kunder om den allmänna karaktären och 
källorna till intressekonflikter samt 
riskerna för kunden som uppstår till följd 
av intressekonflikterna och om de åtgärder 
som vidtagits för att begränsa dem innan 
de bedriver affärsverksamhet för deras 
räkning.
Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
ska säkerställa att offentliggörandet till 
kunder och potentiella kunder görs i sista 
hand och endast om den effektiva policyn 
för intressekonflikter som fastställts för 
att förhindra eller hantera dess 
intressekonflikter inte är tillräcklig för att 
med rimligt förtroende säkerställa att man 
förhindrar risken för att kundens 
intressen skadas.

Or. en

Ändringsförslag 898
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández
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Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska informera sina 
kunder och presumtiva kunder om den 
allmänna arten av och källorna till 
intressekonflikter och om de åtgärder som 
vidtagits för att begränsa dem.

2. Tjänsteleverantörer av 
kryptotillgångar ska meddela sina kunder, 
presumtiva kunder och behöriga 
myndigheter om den specifika arten av 
och källorna till intressekonflikter och om 
de åtgärder som vidtagits för att begränsa 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 899
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska bedöma och 
minst en gång per år se över sin policy för 
intressekonflikter och vidta alla lämpliga 
åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.

4. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska bedöma och 
minst en gång per år se över sin policy för 
intressekonflikter och vidta alla lämpliga 
åtgärder för att avhjälpa eventuella brister. 
Alltför stor tilltro till offentliggörande av 
information om intressekonflikter ska 
betraktas som en brist i riktlinjerna för 
intressekonflikter hos leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 900
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska bedöma och 
minst en gång per år se över sin policy för 
intressekonflikter och vidta alla lämpliga 
åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.

4. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska bedöma och 
minst en gång per år se över sin policy för 
intressekonflikter och vidta alla lämpliga 
åtgärder för att avhjälpa eventuella brister 
och meddela dem till den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 901
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster behåller den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
att utvärdera kvaliteten på de tjänster som 
tillhandahålls, för att ändamålsenligt 
övervaka de utkontrakterade tjänsterna och 
för att kontinuerligt hantera de risker som 
är förknippade med utkontrakteringen.

(e) Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster behåller den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
att utvärdera kvaliteten på de tjänster som 
tillhandahålls, för att ändamålsenligt 
övervaka de utkontrakterade tjänsterna och 
för att kontinuerligt hantera de risker som 
är förknippade med utkontrakteringen och 
ska uppvisa bevis på denna sakkunskap 
och resurs för den behöriga myndigheten 
innan utkontrakteringen påbörjas.

Or. en

Ändringsförslag 902
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska ingå ett 
skriftligt avtal med de tredje parter som 

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska ingå ett 
skriftligt avtal med de tredje parter som 
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deltar i utkontraktering. I det skriftliga 
avtalet ska rättigheterna och skyldigheterna 
för både leverantörer av 
kryptotillgångstjänster och berörda tredje 
parter anges, och de berörda leverantörerna 
av kryptotillgångstjänster ska kunna säga 
upp avtalet.

deltar i utkontraktering. I det skriftliga 
avtalet, av vilket en kopia kommer att 
överföras till den behöriga myndigheten 
för leverantörerna av 
kryptotillgångstjänster i början av 
utkontrakteringsrelationen, ska 
rättigheterna och skyldigheterna för både 
leverantörer av kryptotillgångstjänster och 
berörda tredje parter anges, och de berörda 
leverantörerna av kryptotillgångstjänster 
ska kunna säga upp avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 903
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster och tredje parter ska 
på begäran för de behöriga myndigheterna 
och de relevanta myndigheterna 
tillgängliggöra all information som krävs 
för att myndigheterna ska kunna bedöma 
om den utkontrakterade verksamheten 
uppfyller kraven i denna avdelning.

4. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster och tredje parter ska 
för de behöriga myndigheterna och de 
relevanta myndigheterna tillgängliggöra all 
information som krävs för att 
myndigheterna ska kunna bedöma om den 
utkontrakterade verksamheten uppfyller 
kraven i denna avdelning.

Or. en

Ändringsförslag 904
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 66a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 66a
Ordnad avveckling av leverantörer av 

kryptotillgångstjänster



PE693.742v01-00 40/168 AM\1233341SV.docx

SV

Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som utför en av de tjänster som avses i 
artiklarna 67-71 ska ha en plan som är 
lämplig för att stödja ordnad avveckling 
av verksamheten enligt gällande nationell 
rätt, inbegripet kontinuitet i eller 
återhämtning av all kritisk verksamhet 
som utförs av dessa leverantörer av 
kryptotillgångstjänster eller av någon 
tredjepartsenhet. Den plan ska visa att 
leverantören av kryptotillgångstjänster 
har förmåga att utföra en ordnad 
avveckling utan att orsaka otillbörlig 
ekonomisk skada för sina användare eller 
för stabiliteten på marknaderna för 
reservtillgångar.

Or. en

Motivering

”Mottagande och överföring av order för tredje parts räkning” och ”rådgivning om 
kryptotillgångar” har avsiktligt uteslutits, eftersom det inte har några större konsekvenser för 
den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag 905
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska föra ett register över positioner som 
öppnats i varje kunds namn och som 
motsvarar varje kunds rättigheter till 
kryptotillgångarna. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska så snart som 
möjligt i det registret registrera alla rörelser 
i enlighet med instruktioner från sina 
kunder. Deras interna rutiner ska 
säkerställa att varje rörelse som påverkar 
registreringen av kryptotillgångarna 

2. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska göra sitt yttersta för att underlätta 
utövandet av de rättigheter som är knuta 
till kryptotillgångarna. De ska föra ett 
register över positioner som öppnats i varje 
kunds namn och som motsvarar varje 
kunds rättigheter till kryptotillgångarna. 
Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska 
så snart som möjligt i det registret 
registrera alla rörelser i enlighet med 
instruktioner från sina kunder. Deras 
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dokumenteras genom en transaktion som 
regelbundet registreras i kundens 
positionsregister.

interna rutiner ska säkerställa att varje 
rörelse som påverkar registreringen av 
kryptotillgångarna dokumenteras genom en 
transaktion som regelbundet registreras i 
kundens positionsregister. Ansvaret för det 
organisatoriska beslutet om förvaringen, 
såsom användningen av en multi-
signaturprocess, ligger hos förvaltaren av 
kryptotillgångar. Faktumet att rörelserna 
på kundens konto säkras med multi-
signaturprocessen innebär inte ett 
ifrågasättande av kvalifikationen vid 
förvaringstjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 906
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa regler och rutiner ska säkerställa att 
leverantören av kryptotillgångstjänster inte 
kan förlora kundernas kryptotillgångar 
eller rättigheter knutna till dessa tillgångar 
till följd av bedrägeri, cyberhot eller 
oaktsamhet.

Dessa regler och rutiner ska säkerställa att 
leverantören av kryptotillgångstjänster inte 
kan förlora kundernas kryptotillgångar 
eller rättigheter knutna till dessa tillgångar 
eller åtkomst till kryptotillgångar till följd 
av bedrägeri, cyberhot eller oaktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 907
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a.  Förvaringspolicyn och en 
sammanfattning måste göras tillgänglig 
för kunderna på deras begäran på ett 
varaktigt medium. 
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Or. en

Ändringsförslag 908
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid gafflar eller andra ändringar i 
den underliggande distribuerade 
ledgertekniken, eller någon annan 
händelse som kan skapa eller ändra 
kundens rättigheter, ska kunden ha rätt 
till eventuella kryptotillgångar eller 
rättigheter som nyligen skapats på 
grundval av kundens positioner vid 
tidpunkten för händelsens förekomst med 
en sådan förändring, såvida inte ett giltigt 
avtal som undertecknats med 
förvaringsinstitutet enligt punkt 1 före 
händelsen, uttryckligen anger något 
annat.

Or. en

Motivering

Ändringar i de underliggande DLT samt händelser som ”Airdrops”, gafflar eller ”splits”, 
bör ge kunden rättigheter.

Ändringsförslag 909
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska se till att kryptotillgångar som innehas 
för deras kunders räkning eller sätten att få 

6. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska se till att det finns nödvändiga 
förfaranden för att återföra 
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åtkomst till dessa kryptotillgångar så snart 
som möjligt återförs till dessa kunder.

kryptotillgångar, som innehas för deras 
kunders räkning eller sätten att få åtkomst, 
så snart som möjligt till dessa kunder. När 
det är omöjligt att återföra 
kryptotillgången eller kontrollen över 
sättet att få åtkomst till dessa 
kryptotillgångar och utom när det gäller 
händelser som inte direkt eller indirekt 
hänför sig till leverantören av 
kryptotillgångstjänster, ska 
förvaringsinstitutet för kryptotillgångarna 
kompensera sin kund.

Or. en

Ändringsförslag 910
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska separera innehaven av kryptotillgångar 
för kunders räkning från sina egna innehav. 
De ska säkerställa att deras kunders 
kryptotillgångar på DLT hålls på separata 
adresser från dem på vilka deras egna 
kryptotillgångar innehas.

7. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska skilja innehav av kryptotillgångar för 
deras kunders räkning från sina egna 
innehav och se till att deras kunders 
åtkomst till kryptotillgångar är tydligt 
identifierade som sådana. De ska 
säkerställa att deras kunders 
kryptotillgångar på DLT hålls på separata 
adresser från dem på vilka deras egna 
kryptotillgångar innehas.

Or. en

Motivering

Att skilja separering av kryptotillgångar från behandlingen av nycklarna

Ändringsförslag 911
Stefan Berger
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Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska vara ansvariga gentemot sina kunder 
för förlust av kryptotillgångar till följd av 
funktionsfel eller hackningar, upp till de 
förlorade kryptotillgångarnas 
marknadsvärde.

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
får inte begränsa ansvaret gentemot sina 
kunder för förlust av kryptotillgångar till 
följd av avsiktlig försummelse eller grov 
vårdslöshet för att utföra sina 
arbetsuppgifter och skyldigheter under 
sina respektive avtal, inbegripet förluster 
till följd av funktionsfel eller hackningar.

Or. en

Motivering

De operativa riskerna med hackningar kan aldrig helt uteslutas eller begränsas på ett 
tillförlitligt sätt. Bristen på kontroll över DLT-infrastrukturen gör det omöjligt att spåra och 
ångra stöld av kryptotillgångar (till skillnad från konventionell värdepappersbehandling). 
Obegränsat ansvar skulle därför utgöra en knappt bedömbar, existentiell risk för 
tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 912
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska vara ansvariga gentemot sina kunder 
för förlust av kryptotillgångar till följd av 
funktionsfel eller hackningar, upp till de 
förlorade kryptotillgångarnas 
marknadsvärde.

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska hållas ansvariga gentemot sina kunder 
för förlusten av kryptotillgångar eller 
sätten att få åtkomst till kryptotillgångar 
till följd av funktionsfel eller hackningar 
som hänför sig till tillhandahållandet av 
den aktuella tjänsten och leverantörens 
åtgärder. Ansvaret hos leverantören av 
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kryptotillgångstjänster ska vara lika med 
ett belopp upp till de förlorade 
kryptotillgångarnas marknadsvärde.

Or. en

Motivering

Att skilja separering av kryptotillgångar från behandlingen av nycklarna

Ändringsförslag 913
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska vara ansvariga gentemot sina kunder 
för förlust av kryptotillgångar till följd av 
funktionsfel eller hackningar, upp till de 
förlorade kryptotillgångarnas 
marknadsvärde.

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för förvaring och förvaltning 
av kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska vara ansvariga gentemot sina kunder 
för förlust av kryptotillgångar eller sätten 
att få åtkomst till kryptotillgångar till följd 
av en operativ händelse i samband med 
tillhandahållandet av den aktuella 
tjänsten eller leverantörens åtgärder, 
inbegripet funktionsfel eller hackningar, 
upp till de förlorade kryptotillgångarnas 
marknadsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 914
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Om leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
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auktoriserade för förvaring och 
förvaltning av kryptotillgångar för tredje 
parts räkning använder andra 
leverantörer för förvaring och förvaltning 
av de kryptotillgångar de innehar för 
tredje parts räkning, ska de endast 
använda leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade i enlighet med artikel 53. 
Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som har tillstånd att inneha och förvalta 
kryptotillgångar på uppdrag av tredje part 
och som använder andra leverantörer för 
förvaring och förvaltning av 
kryptotillgångar ska informera sina 
kunder om detta.

Or. en

Motivering

Bestämmelse om möjligheten att använda underförvaltare

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
fastställa driftsregler för 
handelsplattformen. Dessa driftsregler ska 
åtminstone ange följande:

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster kommer att 
godkännas för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar 
förutsatt att de har skapat ett partnerskap 
med ett kreditinstitut som har öppnat 
riktiga bankkonton för sina kunder.
Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
fastställa driftsregler för 
handelsplattformen. Dessa driftsregler ska 
åtminstone ange följande:

Or. en
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Ändringsförslag 916
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) (i) fastställa transparenta och icke-
diskriminerande regler, som bygger på 
objektiva kriterier, som reglerar 
åtkomsten till dess facilitet.

Or. en

Motivering

Icke-diskriminerande regler som i MIFID artikel 18.3

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led a ska driftsreglerna 
tydligt ange att en kryptotillgång inte får 
tas upp till handel på handelsplattformen 
om en vitbok om kryptotillgångar inte har 
offentliggjorts, såvida inte en sådan 
kryptotillgång omfattas av undantaget 
enligt artikel 4.2.

Vid tillämpning av led a ska driftsreglerna 
tydligt ange att en kryptotillgång inte får 
tas upp till handel på handelsplattformen 
om en vitbok om kryptotillgångar inte har 
offentliggjorts, eller där leverantören av 
kryptotillgångar inte är ansluten till ett 
öppet riktigt bankkonto

Or. en

Ändringsförslag 918
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Driftsreglerna för handelsplattformen för 
kryptotillgångar ska förhindra upptagande 
till handel av kryptotillgångar som har en 
inbyggd avidentifieringsfunktion, såvida 
inte innehavarna av kryptotillgångarna 
och deras transaktionshistorik kan 
identifieras av den leverantör av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserad för drift av 
handelsplattformen för kryptotillgångar, 
eller av behöriga myndigheter.

Driftsreglerna för handelsplattformen för 
kryptotillgångar ska förhindra upptagande 
till handel av kryptotillgångar som har en 
inbyggd avidentifieringsfunktion.

Or. en

Ändringsförslag 919
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De driftsregler som avses i punkt 1 
ska avfattas på ett av hemmedlemsstaternas 
officiella språk eller på ett annat språk 
som är brukligt i finanskretsar. Dessa 
driftsregler ska offentliggöras på 
webbplatsen för den berörda leverantören 
av kryptotillgångstjänster.

2. De driftsregler som avses i punkt 1 
ska avfattas på ett av hemmedlemsstaternas 
officiella språk eller på engelska. Dessa 
driftsregler ska offentliggöras på 
webbplatsen för den berörda leverantören 
av kryptotillgångstjänster.

Or. en

Motivering

Termen ”ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar” är inte tillräckligt specifik.

Ändringsförslag 920
France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. De driftsregler som avses i punkt 1 
ska avfattas på ett av hemmedlemsstaternas 
officiella språk eller på ett annat språk 
som är brukligt i finanskretsar. Dessa 
driftsregler ska offentliggöras på 
webbplatsen för den berörda leverantören 
av kryptotillgångstjänster.

2. De driftsregler som avses i punkt 1 
ska avfattas på ett av hemmedlemsstaternas 
officiella språk. Dessa driftsregler ska 
offentliggöras på webbplatsen för den 
berörda leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 921
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De driftsregler som avses i punkt 1 
ska avfattas på ett av hemmedlemsstaternas 
officiella språk eller på ett annat språk som 
är brukligt i finanskretsar. Dessa 
driftsregler ska offentliggöras på 
webbplatsen för den berörda leverantören 
av kryptotillgångstjänster.

2. De driftsregler som avses i punkt 1 
ska avfattas på ett av hemmedlemsstaternas 
officiella språk och på ett annat språk som 
är brukligt i finanskretsar. Dessa 
driftsregler ska offentliggöras på 
webbplatsen för den berörda leverantören 
av kryptotillgångstjänster.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) förhindra och upptäcka 
insiderhandel, otillbörlig 
marknadspåverkan och försök till 
insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan.

Or. en
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Ändringsförslag 923
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) förhindra och upptäcka 
insiderhandel, otillbörlig 
marknadspåverkan och försök till 
insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan.

Or. en

Motivering

Icke-diskriminerande regler som i MIFID artikel 18.3

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
slutföra den slutliga avvecklingen av en 
kryptotillgångstransaktion på DLT samma 
dag som transaktionen har utförts på 
handelsplattformen.

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
slutföra den slutliga avvecklingen av en 
kryptotillgångstransaktion på DLT inom 
72 timmar efter transaktionen har utförts 
på handelsplattformen.

Or. en

Ändringsförslag 925
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
slutföra den slutliga avvecklingen av en 
kryptotillgångstransaktion på DLT samma 
dag som transaktionen har utförts på 
handelsplattformen.

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
inleda den slutliga avvecklingen av en 
kryptotillgångstransaktion inom 24 timmar 
efter att transaktioner har utförts på 
handelsplattformen.

Or. en

Ändringsförslag 926
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
slutföra den slutliga avvecklingen av en 
kryptotillgångstransaktion på DLT samma 
dag som transaktionen har utförts på 
handelsplattformen.

8. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
slutföra den slutliga avvecklingen av en 
kryptotillgångstransaktion på DLT, enbart 
för insättning eller uttag av 
kryptotillgången, samma dag som 
transaktionen har utförts på 
handelsplattformen eller, om transaktioner 
regelbundet sker utanför DLT, den dag då 
olika relaterade transaktioner slutförs.

Or. it

Ändringsförslag 927
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Leverantörer av kryptotillgångar 
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som är auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar vars 
årliga intäkter överstiger ett tröskelvärde 
som fastställts av Esma ska rapportera 
fullständiga och korrekta uppgifter om 
transaktioner i kryptotillgångar som 
handlas på sin plattform till den behöriga 
myndigheten så snabbt som möjligt och 
senast vid slutet av följande arbetsdag.

Or. en

Ändringsförslag 928
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Leverantörer av kryptotillgångar 
som är auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar vars 
årliga intäkter överstiger ett tröskelvärde 
som fastställts av Esma ska rapportera 
fullständiga och korrekta uppgifter om 
transaktioner i kryptotillgångar som 
handlas på sin plattform till den behöriga 
myndigheten så snabbt som möjligt och 
senast vid slutet av följande arbetsdag.

Or. en

Motivering

Transaktionsrapportering för att undersöka marknadsmissbruk med hänsyn till behovet av att 
ha ett proportionerligt tillvägagångssätt

Ändringsförslag 929
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 10b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar vars 
årliga intäkter ligger under tröskeln som 
nämns i punkt 12 ska hålla fullständig 
och korrekt information om transaktioner 
i kryptotillgångar som handlas på dess 
plattform tillgänglig för den behöriga 
myndigheten i minst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 930
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar vars 
årliga intäkter ligger under tröskeln som 
nämns i punkt 11 ska hålla fullständig 
och korrekt information om transaktioner 
i kryptotillgångar som handlas på dess 
plattform tillgänglig för den behöriga 
myndigheten i minst fem år.

Or. en

Motivering

Transaktionsrapportering för att undersöka marknadsmissbruk med hänsyn till behovet av att 
ha ett proportionerligt tillvägagångssätt

Ändringsförslag 931
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Förslag till förordning
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Artikel 68 – punkt 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10c. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
hålla fullständig och korrekt information 
om transaktioner i kryptotillgångar som 
handlas på dess plattform tillgänglig för 
den behöriga myndigheten i minst fem år. 
Dokumenten ska innehålla relevanta 
uppgifter som utgör egenskaperna för 
ordern, inklusive de som länkar en order 
med de utförda transaktionerna som 
härrör från ordern och vars detaljer ska 
rapporteras till eller hållas tillgängliga för 
den behöriga myndigheten i enlighet med 
punkterna 11 och 12.

Or. en

Ändringsförslag 932
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10c. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för drift av en 
handelsplattform för kryptotillgångar ska 
hålla fullständig och korrekt information 
om transaktioner i kryptotillgångar som 
handlas på dess plattform tillgänglig för 
den behöriga myndigheten i minst fem år. 
Dokumenten ska innehålla relevanta 
uppgifter som utgör egenskaperna för 
ordern, inklusive de som länkar en order 
med de utförda transaktionerna som 
härrör från ordern och vars detaljer ska 
rapporteras till eller hållas tillgängliga för 
den behöriga myndigheten i enlighet med 
punkterna 11 och 12.
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Or. en

Motivering

Transaktionsrapportering för att undersöka marknadsmissbruk med hänsyn till behovet av att 
ha ett proportionerligt tillvägagångssätt

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade som erbjudare för driften 
av en handelsplattform och vissa 
kryptotillgångar ska säkerställa att 
publicerings- och revisionskraven i 
enlighet med denna förordning följs 
genom att ha en särskild sida på deras 
webbplats och/eller app om de 
kryptotillgångar som de erbjuder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för utbyte av kryptotillgångar 
mot fiatvaluta eller andra kryptotillgångar 
ska utföra kundernas order till de priser 
som visas vid tidpunkten för 
ordermottagandet.

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade för utbyte av kryptotillgångar 
mot fiatvaluta eller andra kryptotillgångar 
ska, om inget fast pris har avtalats. utföra 
kundernas order till det genomsnittliga pris 
som visas mellan tidpunkten för 
mottagandet och tidpunkten för 
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genomförandet av ordern.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order avseende 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att, när 
de utför order, uppnå bästa möjliga resultat 
för sina kunder med beaktande av 
faktorerna för bästa utförande av order, 
dvs. pris, kostnad, hastighet, sannolikhet 
för utförande och avveckling, storlek, art 
eller andra överväganden som är relevanta 
för utförandet av ordern, såvida inte den 
berörda leverantören av 
kryptotillgångstjänster utför order avseende 
kryptotillgångar enligt särskilda 
instruktioner från sina kunder.

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order avseende 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att, när 
de utför order, uppnå bästa möjliga resultat 
för sina kunder med beaktande av 
faktorerna för bästa utförande av order, 
dvs. pris, kostnad, hastighet, sannolikhet 
för utförande och avveckling, storlek, art 
eller andra överväganden som är relevanta 
för utförandet av ordern, såvida inte den 
berörda leverantören av 
kryptotillgångstjänster utför order avseende 
kryptotillgångar enligt särskilda 
instruktioner från sina kunder.

Om en leverantör av 
kryptotillgångstjänster utför en order för 
en icke-professionell kunds räkning ska 
bästa möjliga resultat fastställas med 
hänsyn till den totala ersättningen, som 
utgör priset för kryptotillgångarna och 
kostnaderna i samband med utförandet, 
som ska inbegripa kundens alla utgifter 
som hänför sig direkt till orderns 
utförande, däribland handelsplatsens 
avgifter, clearing- och avvecklingsavgifter 
och alla andra avgifter som betalats till 
tredjeparter som deltagit i utförandet av 
ordern.

Or. en
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Ändringsförslag 936
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order avseende 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att, när 
de utför order, uppnå bästa möjliga resultat 
för sina kunder med beaktande av 
faktorerna för bästa utförande av order, 
dvs. pris, kostnad, hastighet, sannolikhet 
för utförande och avveckling, storlek, art 
eller andra överväganden som är relevanta 
för utförandet av ordern, såvida inte den 
berörda leverantören av 
kryptotillgångstjänster utför order avseende 
kryptotillgångar enligt särskilda 
instruktioner från sina kunder.

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order avseende 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att, när 
de utför order, uppnå bästa möjliga resultat 
för sina kunder med beaktande av 
faktorerna för bästa utförande av order, 
dvs. pris, kostnad, hastighet, sannolikhet 
för utförande och avveckling, storlek, art 
eller andra överväganden som är relevanta 
för utförandet av ordern, såvida inte den 
berörda leverantören av 
kryptotillgångstjänster utför order avseende 
kryptotillgångar enligt särskilda 
instruktioner från sina kunder. Om en 
leverantör av kryptotillgångstjänster utför 
en order för en icke-professionell kunds 
räkning ska bästa möjliga resultat 
fastställas med hänsyn till den totala 
ersättningen, som utgör priset för 
kryptotillgångarna och kostnaderna i 
samband med utförandet, som ska 
inbegripa kundens alla utgifter som 
hänför sig direkt till orderns utförande, 
däribland handelsplatsens avgifter, 
clearing- och avvecklingsavgifter och alla 
andra avgifter som betalats till 
tredjeparter som deltagit i utförandet av 
ordern.

Or. en

Ändringsförslag 937
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández
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Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order avseende 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att, när 
de utför order, uppnå bästa möjliga resultat 
för sina kunder med beaktande av 
faktorerna för bästa utförande av order, 
dvs. pris, kostnad, hastighet, sannolikhet 
för utförande och avveckling, storlek, art 
eller andra överväganden som är relevanta 
för utförandet av ordern, såvida inte den 
berörda leverantören av 
kryptotillgångstjänster utför order avseende 
kryptotillgångar enligt särskilda 
instruktioner från sina kunder.

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order avseende 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att, när 
de utför order, uppnå bästa möjliga resultat 
för sina kunder med beaktande av 
faktorerna för bästa utförande av order, 
dvs. pris, kostnad, hastighet, sannolikhet 
för utförande och avveckling, storlek, art 
eller andra överväganden som är relevanta 
för utförandet av ordern, såvida inte den 
berörda leverantören av 
kryptotillgångstjänster utför order avseende 
kryptotillgångar enligt särskilda 
instruktioner från sina kunder. Om en 
leverantör av kryptotillgångstjänster utför 
en order för en icke-professionell kunds 
räkning ska bästa möjliga resultat 
fastställas med hänsyn till den totala 
ersättningen, som utgör priset för 
kryptotillgångarna och kostnaderna i 
samband med utförandet, som ska 
inbegripa kundens alla utgifter som 
hänför sig direkt till orderns utförande, 
däribland handelsplatsens avgifter, 
clearing- och avvecklingsavgifter och alla 
andra avgifter som betalats till 
tredjeparter som deltagit i utförandet av 
ordern.

Or. en

Ändringsförslag 938
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order för 
kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska be kunden eller den presumtive 
kunden, att tillhandahålla information om 
den personens kunskap och erfarenhet av 
kryptotillgångar, kundens mål, 
risktolerans, finansiella situation 
inbegripet dess förmåga att bära förluster 
och grundläggande förståelse av riskerna 
i samband med köp av kryptotillgångar så 
att leverantören av kryptotillgångstjänster 
kan bedöma om den planerade 
kryptotillgången är lämplig för kunden. 
Om leverantören av 
kryptotillgångstjänster mot bakgrund av 
de upplysningar som erhållits i enlighet 
med första stycket anser att 
kryptotillgången inte är passande för 
kunden eller den presumtiva kunden, ska 
den varna kunden eller den presumtiva 
kunden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order avseende 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
lämna lämplig och tydlig information till 
sina kunder om sin policy för 
orderutförande och alla betydande 
ändringar av den.

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order för 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
be kunden eller den presumtive kunden, 
att tillhandahålla information om den 
personens kunskap och erfarenhet av 
kryptotillgångar, kundens mål, 
risktolerans, finansiella situation 
inbegripet förmågan att bära förluster och 
grundläggande förståelse av riskerna i 
samband med köp av kryptotillgångar så 
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att leverantören av kryptotillgångstjänster 
kan bedöma om den planerade 
kryptotillgången är lämplig för kunden. 
Om leverantören av 
kryptotillgångstjänster mot bakgrund av 
de upplysningar som erhållits i enlighet 
med första stycket anser att 
kryptotillgången inte är passande för 
kunden eller den presumtiva kunden, ska 
den varna kunden eller den presumtiva 
kunden.

Or. en

Ändringsförslag 940
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order avseende 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
lämna lämplig och tydlig information till 
sina kunder om sin policy för 
orderutförande och alla betydande 
ändringar av den.

3. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order avseende 
kryptotillgångar för tredje parts räkning ska 
lämna lämplig och tydlig information till 
sina kunder om sin policy för 
orderutförande och alla betydande 
ändringar av den.

Den informationen ska tydligt förklara, 
med tillräckligt detaljerade uppgifter och 
på ett sätt som är lätt att förstå för kunder, 
hur order kommer att utföras av 
leverantören av kryptotillgångstjänster för 
kundens räkning. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster ska på förhand 
från sina kunder inhämta ett 
välinformerat samtycke till policyn för 
ordergenomförande. 
När det är fråga om en kombination av 
tjänster eller produkter enligt artikel 
24.11 ska bedömningen gälla huruvida 
hela det kombinerade paketet är lämpligt. 
Om leverantören av 



AM\1233341SV.docx 61/168 PE693.742v01-00

SV

kryptotillgångstjänster mot bakgrund av 
de upplysningar som erhållits i enlighet 
med första stycket anser att produkten 
eller tjänsten inte är passande för kunden 
eller den presumtive kunden, ska 
leverantören av kryptotillgångstjänster 
varna kunden eller den presumtiva 
kunden. Den varningen får lämnas i 
standardiserad form. Om kunder eller 
presumtiva kunder inte lämnar de 
upplysningar som avses i första stycket, 
eller om de lämnar otillräckliga 
upplysningar om sin kunskap och 
erfarenhet, ska värdepappersföretaget 
varna dem om att värdepappersföretaget 
inte kan avgöra om den tänkta tjänsten 
eller produkten är passande för dem. Den 
varningen får lämnas i standardiserad 
form. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att utföra order för 
kryptotillgångar för tredje parts räkning 
ska be kunden eller den presumtive 
kunden, att tillhandahålla information om 
den personens kunskap och erfarenhet av 
kryptotillgångar, kundens mål, 
risktolerans, finansiella situation 
inbegripet förmågan att bära förluster och 
grundläggande förståelse av riskerna i 
samband med köp av kryptotillgångar så 
att leverantören av kryptotillgångstjänster 
kan bedöma om den planerade 
kryptotillgången är lämplig för kunden. 
Om leverantören av 
kryptotillgångstjänster mot bakgrund av 
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de upplysningar som erhållits i enlighet 
med första stycket anser att 
kryptotillgången inte är passande för 
kunden eller den presumtiva kunden, ska 
den varna kunden eller den presumtiva 
kunden.

Or. en

Motivering

MiCA bör ändras till att omfatta det andra stycket i artikel 27.2 MiFID II, som den till stor 
del bygger på. Detta avsnitt innehåller ytterligare uppgifter om kriterierna för att bedöma 
”bästa utförande” för detaljhandelns kunder och bör införlivas därefter.

Ändringsförslag 942
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 70a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70a
4. Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade att utföra order 
avseende kryptotillgångar för tredje parts 
räkning ska övervaka effektiviteten i deras 
orderutförande och utförandepolicy för 
att identifiera och vid behov korrigera 
eventuella brister. De ska särskilt 
regelbundet bedöma om de val av 
handelsplatser för utförandet som anges i 
riktlinjerna för utförande av order 
erbjuder det för kunden bästa möjliga 
resultatet eller om de behöver ändra sitt 
system för utförande av order. 
Medlemsstaterna ska kräva att 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 
meddelar de kunder med vilka de har en 
fortlöpande kundrelation varje väsentlig 
förändring av sitt system eller sina 
riktlinjer för utförande av order.

Or. en
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Motivering

Anpassning till artikel 27.7 i MiFID

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

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) (c) Incitament som emittenten 
betalar till leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 944
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. (c) Incitament som emittenten 
betalar till leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 945
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådgivning om kryptotillgångar Rådgivning om kryptotillgångar och 



PE693.742v01-00 64/168 AM\1233341SV.docx

SV

portföljförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 946
France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 73 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

73 Rådgivning om kryptotillgångar 73 Rådgivning om kryptotillgångar 
mot ersättning

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar ska bedöma huruvida 
sådana kryptotillgångar är förenliga med 
kundernas behov och rekommendera dem 
endast när detta ligger i kundernas 
intresse.

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar ska bedöma om 
kryptotillgångstjänster eller 
kryptotillgångar är lämpliga för kunderna 
med hänsyn till kundernas kunskap och 
erfarenhet av kryptotillgångar, mål och 
förmåga att bära förluster.

Or. en

Ändringsförslag 948
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar ska bedöma huruvida 
sådana kryptotillgångar är förenliga med 
kundernas behov och rekommendera dem 
endast när detta ligger i kundernas intresse.

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar eller 
portföljförvaltning av kryptotillgångar ska 
bedöma lämpligheten hos sådana 
kryptotillgångar och tjänster med 
kundernas behov och specifika situation 
och endast tillhandahålla dem när detta 
ligger i kundernas intresse.

1a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar eller 
portföljförvaltning av kryptotillgångar ska 
inte ta emot och behålla avgifter, 
provisioner eller några monetära eller 
icke-monetära fördelar som betalas eller 
tillhandahålls av en emittent eller någon 
tredje part eller en person som agerar för 
en tredje parts räkning i förhållande till 
tillhandahållandet av tjänsten till sina 
kunder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar ska bedöma huruvida 
sådana kryptotillgångar är förenliga med 
kundernas behov och rekommendera dem 
endast när detta ligger i kundernas 
intresse.

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar ska bedöma huruvida 
sådana kryptotillgångar är förenliga med 
kundernas och de presumtiva kundernas 
krav och preferenser och rekommendera 
dem endast när de är lämpliga för kunden 
och den presumtiva kunden och i 
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synnerhet överensstämmer med hans eller 
hennes risktolerans och förmåga att bära 
förluster.

Or. en

Ändringsförslag 950
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar ska bedöma huruvida 
sådana kryptotillgångar är förenliga med 
kundernas behov och rekommendera dem 
endast när detta ligger i kundernas 
intresse.

1. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar ska bedöma huruvida 
sådana kryptotillgångar är förenliga med 
kundens eller den presumtiva kundens 
krav, preferenser och behov och 
rekommendera dem endast när de är 
lämpliga för kunden och den presumtiva 
kunden och ligger i kundens eller den 
presumtiva kundens intresse och, i 
synnerhet, överensstämmer med hans 
eller hennes risktolerans och förmåga att 
bära förluster.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar ska i god 
tid innan de tillhandahåller rådgivning 
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om kryptotillgångar informera presumtiva 
kunder:
(a) huruvida rådgivningen tillhandahålls 
på oberoende grund eller inte,
(b) huruvida rådet är grundat på en 
allmän eller en mer begränsad analys av 
olika typer av kryptotillgångar och i 
synnerhet om intervallet är begränsat till 
kryptotillgångar som utfärdas eller 
erbjuds av enheter som har nära 
anknytning till leverantören av 
kryptotillgångstjänster eller med rättsliga 
eller ekonomiska förbindelser, till 
exempel ett kontraktsförhållande, som är 
så nära att det kan äventyra 
förutsättningarna för rådgivning på 
oberoende grund,
Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
ska också förse presumtiva kunder med 
information om alla kostnader och 
tillhörande avgifter, inbegripet 
rådgivningskostnader, i förekommande 
fall, kostnaden för kryptotillgångar som 
rekommenderas eller marknadsförs till 
kunden och hur kunden kan betala för 
dem, även inbegripande betalningar från 
tredje part.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar ska i god 
tid innan de tillhandahåller rådgivning 
om kryptotillgångar informera presumtiva 
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kunder:
(a) huruvida rådgivningen tillhandahålls 
på oberoende grund eller inte,
(b) huruvida rådet är grundat på en 
allmän eller en mer begränsad analys av 
olika typer av kryptotillgångar och i 
synnerhet om intervallet är begränsat till 
kryptotillgångar som utfärdas eller 
erbjuds av enheter som har nära 
anknytning till leverantören av 
kryptotillgångstjänster eller med rättsliga 
eller ekonomiska förbindelser, till 
exempel ett kontraktsförhållande, som är 
så nära att det kan äventyra 
förutsättningarna för rådgivning på 
oberoende grund,
Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
ska också förse presumtiva kunder med 
information om alla kostnader och 
tillhörande avgifter, inbegripet 
rådgivningskostnader, i förekommande 
fall, kostnaden för kryptotillgångar som 
rekommenderas eller marknadsförs till 
kunden och hur kunden kan betala för 
dem, även inbegripande betalningar från 
tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 953
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar ska i god 
tid innan de tillhandahåller rådgivning 
om kryptotillgångar informera presumtiva 
kunder: (a) huruvida rådgivningen 
tillhandahålls på oberoende grund eller 
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inte, (b) huruvida rådet är grundat på en 
allmän eller en mer begränsad analys av 
olika typer av kryptotillgångar och i 
synnerhet om intervallet är begränsat till 
kryptotillgångar som utfärdas eller 
erbjuds av enheter som har nära 
anknytning till leverantören av 
kryptotillgångstjänster eller med rättsliga 
eller ekonomiska förbindelser, till 
exempel ett kontraktsförhållande, som är 
så nära att det kan äventyra 
förutsättningarna för rådgivning på 
oberoende grund,
Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
ska också förse presumtiva kunder med 
information om alla kostnader och 
tillhörande avgifter, inbegripet 
rådgivningskostnader, i förekommande 
fall, kostnaden för kryptotillgångar som 
rekommenderas eller marknadsförs till 
kunden och hur kunden kan betala för 
dem, även inbegripande betalningar från 
tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 954
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För den bedömning som avses i 
punkt 1 ska leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar begära information 
om kundens eller den presumtiva kundens 
kunskaper om och erfarenheter av 
kryptotillgångar, mål, finansiella 
situation, inbegripet förmåga att bära 
förluster, och grundläggande förståelse av 
riskerna i samband med köp av 

3. För den bedömning som avses i 
punkt 1 ska leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar eller 
portföljförvaltning av kryptotillgångar 
erhålla den information som avses i 
artikel 73a.2 från kunden eller den 
potentiella kunden, för att göra det möjligt 
för leverantören av kryptotillgångstjänster 
att tillhandahålla kunden eller den 
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kryptotillgångar. presumtiva kunden de tjänster och 
kryptotillgångar som är lämpliga för 
honom eller henne och, i synnerhet, är 
förenliga med hans eller hennes 
risktolerans och förmåga att bära förluster.
Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar eller 
portföljförvaltning av kryptotillgångar ska 
varna kunderna om att:
(a) på grund av deras omsättningsbarhet 
kan värdet på kryptotillgångar fluktuera,
(b) kryptotillgångarna kan leda till 
fullständiga eller delvisa förluster,
(c) kryptotillgångarna kanske inte alltid 
kan överföras,
(d) kryptotillgångarna kanske inte är 
likvida.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För den bedömning som avses i 
punkt 1 ska leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar begära information om 
kundens eller den presumtiva kundens 
kunskaper om och erfarenheter av 
kryptotillgångar, mål, finansiella situation, 
inbegripet förmåga att bära förluster, och 
grundläggande förståelse av riskerna i 
samband med köp av kryptotillgångar.

3. För den bedömning som avses i 
punkt 1 ska leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla rådgivning 
om kryptotillgångar begära information om 
kundens eller den presumtiva kundens 
kunskaper om och erfarenheter av 
kryptotillgångar, kundernas mål, 
finansiella situation inbegripet 
risktolerans, finansiella situation 
inbegripet förmåga att bära förluster, och 
grundläggande förståelse av riskerna i 
samband med köp av kryptotillgångar. 
Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar ska varna 
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kunderna för att värdet på 
kryptotillgångar kan fluktuera på grund 
av sin karaktär,
(a) kryptotillgångarna kan förlora sitt 
värde helt eller delvis,
(b) kryptotillgångarna kanske inte alltid 
kan överföras,
(c) kryptotillgångarna kanske inte är 
likvida,
(d) värdet på kryptotillgångar kan 
fluktuera,
(e) i förekommande fall finns det inte 
allmänna skyddssystem som skyddar 
värdet på kryptotillgångar och offentliga 
kompensationssystem och 
kryptotillgångar omfattas inte av system 
för ersättningar till offentliga investerare 
eller insättningsgarantier.

Or. en

Ändringsförslag 956
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar ska varna 
kunderna för att värdet på kryptotillgångar 
kan fluktuera på grund av deras 
omsättningsbarhet.

Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar ska varna 
kunderna för att värdet på kryptotillgångar 
kan fluktuera på grund av deras 
omsättningsbarhet, att kryptotillgångarna 
kan förlora sitt värde helt eller delvis, att 
kryptotillgångarna kanske inte alltid kan 
överföras och att kryptotillgångarna 
kanske inte är likvida.

Or. en
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Ändringsförslag 957
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För den bedömning som avses i 
punkt 1 ska leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar begära 
information om kundens eller den 
presumtiva kundens kunskaper om och 
erfarenheter av kryptotillgångar, 
kundernas mål, finansiella situation 
inbegripet risktolerans, finansiella 
situation inbegripet förmåga att bära 
förluster, och grundläggande förståelse av 
riskerna i samband med köp av 
kryptotillgångar.
Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade att tillhandahålla 
rådgivning om kryptotillgångar ska varna 
kunderna för att värdet på 
kryptotillgångar kan fluktuera på grund 
av sin karaktär,
(a) kryptotillgångarna kan förlora sitt 
värde helt eller delvis,
(b) kryptotillgångarna kanske inte alltid 
kan överföras,
(c) kryptotillgångarna kanske inte är 
likvida,
(d) värdet på kryptotillgångar kan 
fluktuera,
(e) i förekommande fall finns det inte 
allmänna skyddssystem som skyddar 
värdet på kryptotillgångar och offentliga 
kompensationssystem och 
kryptotillgångar omfattas inte av system 
för ersättningar till offentliga investerare 
eller insättningsgarantier.

Or. en
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Ändringsförslag 958
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att ge råd om 
kryptotillgångar ska inrätta, upprätthålla 
och genomföra riktlinjer och förfaranden 
som gör det möjligt för dem att samla in 
och bedöma all information som krävs för 
att utföra denna bedömning för varje kund. 
De ska vidta rimliga åtgärder för att 
säkerställa att den information som samlas 
in om deras kunder eller presumtiva kunder 
är tillförlitlig.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en

Ändringsförslag 959
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kunder inte lämnar den 
information som krävs enligt punkt 3 eller 
om leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade att ge råd om 
kryptotillgångar, på grundval av den 
information som mottagits enligt punkt 4, 
anser att presumtiva kunder eller kunder 
inte har tillräckliga kunskaper, ska 
leverantörer av kryptotillgångstjänster som 
är auktoriserade att ge råd om 
kryptotillgångar informera dessa kunder 
eller presumtiva kunder om att 
kryptotillgångarna eller 

5. Om leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att ge råd om 
kryptotillgångar, på grundval av den 
information som mottas enligt punkt 3, 
anser att kryptotillgångstjänsterna eller 
kryptotillgångarna inte är lämpliga för 
kundens investeringsprofil ska 
leverantörerna av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade att ge råd om 
kryptotillgångar informera dessa kunder 
eller presumtiva kunder om att 
kryptotillgångarna eller 
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kryptotillgångstjänsterna kan vara 
olämpliga för dem och till dem utfärda en 
varning om de risker som är förknippade 
med kryptotillgångar. Denna riskvarning 
ska tydligt ange risken för att alla de 
pengar som investeras i eller konverteras 
till kryptotillgångar kan förloras. Kunderna 
ska uttryckligen bekräfta att de har 
mottagit och förstått den varning som 
utfärdats av den berörda leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

kryptotillgångstjänsterna är olämpliga för 
dem och ska inte rekommendera eller 
besluta att handla där tjänsterna eller 
kryptotillgångarna inte är lämpliga för 
kunden och tydligt ange risken för att alla 
de pengar som investeras i eller 
konverteras till kryptotillgångar kan 
förloras. Kunderna ska uttryckligen 
bekräfta att de har mottagit och förstått den 
varning som utfärdats av den berörda 
leverantören av kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 960
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kunder inte lämnar den 
information som krävs enligt punkt 3 eller 
om leverantörer av kryptotillgångstjänster 
som är auktoriserade att ge råd om 
kryptotillgångar, på grundval av den 
information som mottagits enligt punkt 4, 
anser att presumtiva kunder eller kunder 
inte har tillräckliga kunskaper, ska 
leverantörer av kryptotillgångstjänster som 
är auktoriserade att ge råd om 
kryptotillgångar informera dessa kunder 
eller presumtiva kunder om att 
kryptotillgångarna eller 
kryptotillgångstjänsterna kan vara 
olämpliga för dem och till dem utfärda en 
varning om de risker som är förknippade 
med kryptotillgångar. Denna riskvarning 
ska tydligt ange risken för att alla de 
pengar som investeras i eller konverteras 
till kryptotillgångar kan förloras. Kunderna 
ska uttryckligen bekräfta att de har 
mottagit och förstått den varning som 
utfärdats av den berörda leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

(Berör inte den svenska versionen.)  
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Or. en

Ändringsförslag 961
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En specificering av kundernas 
önskemål och behov.

(a) En specificering av kundernas krav 
och preferenser.

Or. en

Ändringsförslag 962
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En specificering av kundernas 
önskemål och behov.

(a) En specificering av kundernas krav 
och preferenser.

Or. en

Ändringsförslag 963
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 73a
Lämplighets- och ändamålsenlighetstest

1. Leverantörer av kryptotillgångar som 
är auktoriserade att tillhandahålla de 
tjänster som avses i artiklarna 70 till 73 
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ska innan de erbjuder en tjänst till en 
kund eller en presumtiv kund bedöma om 
och vilken kryptotillgångstjänst som 
erbjuds är lämplig för den presumtiva 
kunden.
2. För den bedömning som avses i punkt 1 
ska leverantörer av kryptotillgångstjänster 
inhämta information om kundens eller 
den presumtiva kundens kunskaper om 
och erfarenheter av kryptotillgångar, mål, 
risktolerans, finansiella situation, 
inbegripet förmåga att bära förluster, och 
grundläggande förståelse av riskerna i 
samband med köp av kryptotillgångar.
3. Leverantörer av kryptotillgångstjänster 
ska granska den bedömning som avses i 
punkt 1 för varje kund varje år efter den 
första bedömningen som gjorts i enlighet 
med den punkten.
4. Om leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som är 
auktoriserade att tillhandahålla de 
tjänster som avses i artiklarna 70–72, på 
grundval av den information som mottas 
enligt den punkten, anser att de 
presumptiva kunderna inte har tillräcklig 
kunskap eller erfarenhet eller förmåga att 
bära förluster, ska leverantörerna av 
kryptotillgångstjänster informera de 
presumptiva kunderna om att de tjänster 
som erbjuds är olämpliga för dem och 
utfärda en riskvarning. Denna 
riskvarning ska tydligt ange risken för att 
hela det investerade kapitalet går förlorat. 
Presumtiva kunder ska uttryckligen 
bekräfta att de har mottagit och förstått 
den varning som utfärdats av den berörda 
leverantören av kryptotillgångstjänster.
5. Esma ska i nära samarbete med EBA 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
för tillsyn för att specificera de 
arrangemang som är nödvändiga för att
(a) genomföra den bedömning som avses i 
punkt 1,
(b) tillhandahålla den information som 
avses i punkterna 2.
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Sådana arrangemang ska inte vara 
mindre strikta än de arrangemang som 
anges i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/565.
Esma ska lägga fram dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för 
kommissionen senast den [infoga datum 
12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande].
Kommissionen ska ges befogenhet att 
komplettera denna förordning genom att 
anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket i denna punkt i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 964
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla fysiska eller juridiska personer 
eller sådana personer som agerar samfällt 
(nedan kallade den tilltänkte förvärvaren) 
som har fattat ett beslut om att direkt eller 
indirekt förvärva ett kvalificerat innehav i 
en leverantör av kryptotillgångstjänster 
eller om att ytterligare öka, direkt eller 
indirekt, ett sådant kvalificerat innehav i en 
leverantör av kryptotillgångstjänster, 
varigenom andelen av rösträtterna eller 
kapitalet kommer att uppgå till eller 
överstiga 10 %, 20 %, 30 % eller 50 % 
eller så att leverantören av 
kryptotillgångstjänster kommer att få 
ställning som deras dotterbolag (nedan 
kallat det tilltänkta förvärvet), ska 
skriftligen underrätta den behöriga 
myndigheten för den leverantören av 
kryptotillgångstjänster om detta och om 
storleken på det planerade innehavet samt 

1. Alla fysiska eller juridiska personer 
eller sådana personer som agerar samfällt 
(nedan kallade den tilltänkte förvärvaren) 
som har fattat ett beslut om att direkt eller 
indirekt förvärva ett kvalificerat innehav i 
en leverantör av kryptotillgångstjänster 
eller om att ytterligare öka, direkt eller 
indirekt, ett sådant kvalificerat innehav i en 
leverantör av kryptotillgångstjänster, 
varigenom andelen av rösträtterna eller 
kapitalet kommer att uppgå till eller 
överstiga 20 %, 30 % eller 50 % eller så att 
leverantören av kryptotillgångstjänster 
kommer att få ställning som deras 
dotterbolag (nedan kallat det tilltänkta 
förvärvet), ska skriftligen underrätta den 
behöriga myndigheten för den leverantören 
av kryptotillgångstjänster om detta och om 
storleken på det planerade innehavet samt 
lämna de uppgifter som krävs enligt de 
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lämna de uppgifter som krävs enligt de 
tekniska standarder för tillsyn som antas av 
kommissionen i enlighet med artikel 75.4.

tekniska standarder för tillsyn som antas av 
kommissionen i enlighet med artikel 75.4.

Or. it

Ändringsförslag 965
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla fysiska eller juridiska personer 
som har fattat ett beslut om att direkt eller 
indirekt avyttra ett kvalificerat innehav i en 
leverantör av kryptotillgångstjänster (nedan 
kallade den tilltänkte säljaren) ska först 
skriftligen underrätta den behöriga 
myndigheten om detta och meddela 
storleken på detta innehav. Dessa personer 
ska även underrätta den behöriga 
myndigheten om de har fattat ett beslut om 
att minska ett kvalificerat innehav så att 
andelen av rösträtterna eller kapitalet 
kommer att understiga 10 %, 20 %, 30 % 
eller 50 % eller så att leverantören av 
kryptotillgångstjänster kommer att upphöra 
att vara dotterbolag till dem.

2. Alla fysiska eller juridiska personer 
som har fattat ett beslut om att direkt eller 
indirekt avyttra ett kvalificerat innehav i en 
leverantör av kryptotillgångstjänster (nedan 
kallade den tilltänkte säljaren) ska först 
skriftligen underrätta den behöriga 
myndigheten om detta och meddela 
storleken på detta innehav. Dessa personer 
ska även underrätta den behöriga 
myndigheten om de har fattat ett beslut om 
att minska ett kvalificerat innehav så att 
andelen av rösträtterna eller kapitalet 
kommer att understiga 20 %, 30 % eller 50 
% eller så att leverantören av 
kryptotillgångstjänster kommer att upphöra 
att vara dotterbolag till dem.

Or. it

Ändringsförslag 966
France Jamet

Förslag till förordning
Avdelning VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förhindrande av marknadsmissbruk som 
rör kryptotillgångar

Förhindrande och bekämpande av 
marknadsmissbruk som rör 
kryptotillgångar
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Or. fr

Ändringsförslag 967
France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 76 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en person som ägnar sig åt otillbörlig 
marknadspåverkan har sin hemvist 
utanför unionen men innehar tillgångar i 
en av medlemsstaterna får dessa 
tillgångar tas i beslag, som en 
försiktighetsåtgärd eller inom ramen för 
ett rättsligt beslut i den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 968
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Emittenter av kryptotillgångar ska 
så snart som möjligt informera allmänheten 
om insiderinformation som berör dem, på 
ett sätt som gör det möjligt för allmänheten 
att enkelt få tillgång till denna information 
och att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt.

1. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar ska så snart som möjligt 
informera allmänheten om 
insiderinformation som berör dem, på ett 
sätt som gör det möjligt för allmänheten att 
enkelt få tillgång till denna information och 
att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt. 
Offentliggörandet av sådan information i 
blockkedjan ska anses vara tillräckligt.

Or. en

Ändringsförslag 969
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Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Emittenter av kryptotillgångar ska 
så snart som möjligt informera allmänheten 
om insiderinformation som berör dem, på 
ett sätt som gör det möjligt för allmänheten 
att enkelt få tillgång till denna information 
och att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt.

1. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar ska så snart som möjligt 
informera allmänheten om 
insiderinformation som berör dem, på ett 
sätt som gör det möjligt för allmänheten att 
enkelt få tillgång till denna information och 
att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt.

Or. it

Ändringsförslag 970
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Emittenter av kryptotillgångar ska 
så snart som möjligt informera allmänheten 
om insiderinformation som berör dem, på 
ett sätt som gör det möjligt för allmänheten 
att enkelt få tillgång till denna information 
och att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt.

1. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar ska så snart som möjligt 
informera allmänheten om 
insiderinformation som berör dem, på ett 
sätt som gör det möjligt för allmänheten att 
enkelt få tillgång till denna information och 
att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Emittenter av kryptotillgångar ska 
så snart som möjligt informera allmänheten 
om insiderinformation som berör dem, på 
ett sätt som gör det möjligt för allmänheten 
att enkelt få tillgång till denna information 
och att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt.

1. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar ska så snart som möjligt 
informera allmänheten om 
insiderinformation som berör dem, på ett 
sätt som gör det möjligt för allmänheten att 
enkelt få tillgång till denna information och 
att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 972
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Emittenter av kryptotillgångar ska 
så snart som möjligt informera allmänheten 
om insiderinformation som berör dem, på 
ett sätt som gör det möjligt för allmänheten 
att enkelt få tillgång till denna information 
och att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt.

1. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar ska så snart som möjligt 
informera allmänheten om 
insiderinformation som berör dem, på ett 
sätt som gör det möjligt för allmänheten att 
enkelt få tillgång till denna information och 
att bedöma denna information på ett 
fullständigt, korrekt och snabbt sätt.

Or. pl

Ändringsförslag 973
France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Emittenter av kryptotillgångar får 
på eget ansvar skjuta upp 
offentliggörandet för allmänheten av 
insiderinformation, om samtliga följande 

utgår
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villkor är uppfyllda:
(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas legitima 
intressen.
(b) Ett uppskjutet offentliggörande 
vilseleder sannolikt inte allmänheten.
(c) Emittenterna kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

Or. fr

Ändringsförslag 974
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Emittenter av kryptotillgångar får 
på eget ansvar skjuta upp 
offentliggörandet för allmänheten av 
insiderinformation, om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

utgår

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas legitima 
intressen.
(b) Ett uppskjutet offentliggörande 
vilseleder sannolikt inte allmänheten.
(c) Emittenterna kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Emittenter av kryptotillgångar får 
på eget ansvar skjuta upp 
offentliggörandet för allmänheten av 
insiderinformation, om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

utgår

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas legitima 
intressen.
(b) Ett uppskjutet offentliggörande 
vilseleder sannolikt inte allmänheten.
(c) Emittenterna kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

Or. en

Ändringsförslag 976
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Emittenter av kryptotillgångar får 
på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet 
för allmänheten av insiderinformation, om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

2. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar får på eget ansvar skjuta 
upp offentliggörandet för allmänheten av 
insiderinformation, om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

Or. it

Ändringsförslag 977
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Emittenter av kryptotillgångar får 
på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet 
för allmänheten av insiderinformation, om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

2. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar får på eget ansvar skjuta 
upp offentliggörandet för allmänheten av 
insiderinformation, om samtliga följande 
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villkor är uppfyllda:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Emittenter av kryptotillgångar får 
på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet 
för allmänheten av insiderinformation, om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

2. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar får på eget ansvar skjuta 
upp offentliggörandet för allmänheten av 
insiderinformation, om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 979
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Emittenter av kryptotillgångar får 
på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet 
för allmänheten av insiderinformation, om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

2. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar får på eget ansvar skjuta 
upp offentliggörandet för allmänheten av 
insiderinformation, om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 980
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Emittenter av kryptotillgångar får 
på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet 
för allmänheten av insiderinformation, om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

2. Emittenter och erbjudare av 
kryptotillgångar får på eget ansvar skjuta 
upp offentliggörandet för allmänheten av 
insiderinformation, om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

Or. pl

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

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas legitima 
intressen.

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas eller 
erbjudarnas legitima intressen.

Or. en

Ändringsförslag 982
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas legitima 
intressen.

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas eller 
erbjudarnas legitima intressen allt efter 
omständigheterna.

Or. it

Ändringsförslag 983
Michiel Hoogeveen
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Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas legitima 
intressen.

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas eller, i 
förekommande fall, erbjudarnas legitima 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 984
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas legitima 
intressen.

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas eller 
erbjudarnas legitima intressen.

Or. pl

Ändringsförslag 985
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas legitima 
intressen.

(a) Ett omedelbart offentliggörande 
skadar sannolikt emittenternas eller 
erbjudarnas legitima intressen.

Or. en

Ändringsförslag 986
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Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Emittenterna kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

(c) Emittenterna eller erbjudare kan 
allt efter omständigheterna säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

Or. it

Ändringsförslag 987
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Emittenterna kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

(c) Emittenterna eller erbjudarna, i 
förekommande fall, kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

Or. en

Ändringsförslag 988
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Emittenterna kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

(c) Emittenterna eller erbjudarna kan 
säkerställa att informationen förblir 
konfidentiell.

Or. pl

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

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Emittenterna kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

(c) Emittenterna eller erbjudarna kan 
säkerställa att informationen förblir 
konfidentiell.

Or. en

Ändringsförslag 990
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Emittenterna kan säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell.

(c) Emittenterna eller erbjudarna kan 
säkerställa att informationen förblir 
konfidentiell.

Or. en

Ändringsförslag 991
France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att sprida information genom 
medierna, inklusive internet, eller på ett 
annat sätt som ger eller sannolikt kommer 
att ge falska eller vilseledande signaler om 
utbudet av eller efterfrågan eller priset på 
en kryptotillgång, eller fixerar eller 
sannolikt kommer att fixera priset på en 
eller flera kryptotillgångar vid en onormal 
eller konstlad nivå, inbegripet via 

(c) Att sprida information genom 
medierna, inklusive internet och sociala 
nätverk, eller på ett annat sätt som ger eller 
sannolikt kommer att ge falska eller 
vilseledande signaler om utbudet av eller 
efterfrågan eller priset på en kryptotillgång, 
eller fixerar eller sannolikt kommer att 
fixera priset på en eller flera 
kryptotillgångar vid en onormal eller 
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ryktesspridning, om den person som 
sprider informationen inser eller borde ha 
insett att den var falsk eller vilseledande.

konstlad nivå, inbegripet via 
ryktesspridning, om den person som 
sprider informationen inser eller borde ha 
insett att den var falsk eller vilseledande.

Or. fr

Ändringsförslag 992
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse de 
behöriga myndigheter som är ansvariga 
för att fullgöra de funktioner och uppgifter 
som fastställs i denna förordning och ska 
informera EBA och Esma om detta.

1. Esma ska vara den enda direkta 
tillsynsmyndigheten för alla 
kryptotillgångar och tillgångsanknutna 
token, förutom e-pengartoken, och alla 
leverantörer av kryptotillgångstjänster i 
unionen. Esma ska ansvara för att fullgöra 
de tillsynsfunktioner och uppgifter som 
fastställs i denna förordning och se till att 
kraven och skyldigheterna i denna 
förordning efterlevs i nära samarbete med 
EBA.

EBA ska vara den enda direkta 
tillsynsmyndigheten för betydande e-
pengartoken och tillgångsanknutna token 
som har utsetts till likställda e-
pengartoken. EBA ska ansvara för att 
utföra de tillsynsfunktioner och uppgifter 
som föreskrivs i denna förordning och se 
till att kraven och skyldigheterna i denna 
förordning efterlevs i nära samarbete med 
Esma, ECB, ESCB och de nationella 
behöriga myndigheterna. 

Or. en

Ändringsförslag 993
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att utföra sina uppgifter enligt 
avdelningarna II, III, IV och V ska 
behöriga myndigheter i enlighet med 
nationell rätt ha minst följande tillsyns- och 
utredningsbefogenheter:

1. För att utföra sina uppgifter enligt 
avdelningarna II, III, IV och V ska Esma, 
EBA och de nationella behöriga 
myndigheter i enlighet med nationell rätt 
ha minst följande tillsyns- och 
utredningsbefogenheter:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kunna kräva att leverantörer av 
kryptotillgångstjänster och de juridisk 
personer som kontrollerar dem eller 
kontrolleras av dem tillhandahåller 
information och dokument.

(a) Kunna kräva att leverantörer av 
kryptotillgångstjänster och de juridisk 
personer som kontrollerar dem eller 
kontrolleras av dem tillhandahåller 
information och dokument. Om det finns 
grundad anledning att anse att de 
inlämnade uppgifterna och handlingarna 
inte är i linje med denna förordning får 
den behöriga myndigheten kräva av 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 
och av fysiska eller juridiska personer 
som kontrollerar dem, eller kontrolleras 
av dem, att de korrigerar uppgifterna och 
handlingarna eller lämnar in nya inom en 
månad efter att kravet har framställts.

Or. it

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

Förslag till förordning
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Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kunna kräva att medlemmarna i 
ledningsorganet för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster tillhandahåller 
information.

(b) Kunna kräva att medlemmarna i 
ledningsorganet för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster tillhandahåller 
information. Om det finns grundad 
anledning att anse att de inlämnade 
uppgifterna inte är i linje med denna 
förordning får den behöriga myndigheten 
kräva av styrelseledamöterna hos 
leverantörerna av kryptotillgångstjänster 
att de korrigerar uppgifterna eller lämnar 
in nya inom en månad efter att kravet har 
framställts.

Or. it

Ändringsförslag 996
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) offentliggöra att en 
investeringstillgångsanknuten token i allt 
högre grad eller regelbundet används som 
betalningsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 997
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) att förbjuda alla reglerade enheter 
att godta investeringstillgångsanknutna 
token och alla tjänster relaterade till 
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investeringstillgångsanknutna token, där 
de finner att givna 
investeringstillgångsanknutna token 
regelbundet används som 
betalningsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 998
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Kräva att emittenter av 
kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, eller personer som ansöker 
om upptagande till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, samt 
de personer som kontrollerar dem eller 
kontrolleras av dem, tillhandahåller 
information och dokument.

(l) Kräva att erbjudare av 
kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, eller personer som ansöker 
om upptagande till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar, samt 
de personer som kontrollerar dem eller 
kontrolleras av dem, tillhandahåller 
information och dokument.

Or. pl

Ändringsförslag 999
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Kräva att emittenter av 
kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, inkluderar ytterligare 
information i sina vitböcker om 
kryptotillgångar där detta är nödvändigt för 
konsumentskyddet eller den finansiella 

(n) Kräva att emittenter (eller, där så 
är lämpligt, erbjudare) av 
kryptotillgångar, inbegripet 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, inkluderar ytterligare 
information i sina vitböcker om 
kryptotillgångar där detta är nödvändigt för 
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stabiliteten. att säkerställa överensstämmelse med 
befintlig lagstiftning om konsumentskydd 
eller kraven på den finansiella stabiliteten 
enligt unionslagstiftningen.

Or. pl

Ändringsförslag 1000
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(s) Offentliggöra det faktum att en 
emittent av kryptotillgångar, inbegripet en 
emittent av tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, eller en person som ansöker 
om upptagande till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar inte 
uppfyller sina skyldigheter.

(s) Offentliggöra det faktum att en 
emittent eller erbjudare av 
kryptotillgångar, inbegripet en emittent 
eller erbjudare av tillgångsanknutna token 
eller e-pengartoken inte uppfyller sina 
skyldigheter.

Or. pl

Ändringsförslag 1001
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(t) Lämna ut, eller kräva att emittenten 
av kryptotillgångar, inklusive en emittent 
av tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, lämnar ut all väsentlig 
information som kan påverka bedömningen 
av de kryptotillgångar som erbjuds 
allmänheten eller som tagits upp till handel 
på en handelsplattform för kryptotillgångar 
i syfte att säkerställa konsumentskydd eller 
en väl fungerande marknad.

(t) Lämna ut, eller kräva att emittenten 
eller erbjudaren, där så är tillämpligt, 
inklusive en emittent eller erbjudare av 
tillgångsanknutna token eller e-
pengartoken, lämnar ut all väsentlig 
information som kan påverka bedömningen 
av de kryptotillgångar som erbjuds 
allmänheten eller som tagits upp till handel 
på en handelsplattform för kryptotillgångar 
i syfte att säkerställa konsumentskydd eller 
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en väl fungerande marknad.

Or. pl

Ändringsförslag 1002
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tillsyns- och utredningsbefogenheter 
som utövas över emittenter av e-
pengartoken påverkar inte de befogenheter 
som tilldelats relevanta behöriga 
myndigheter enligt nationell lagstiftning 
som införlivar direktiv 2009/110/EG.

De tillsyns- och utredningsbefogenheter 
som utövas över emittenter av e-
pengartoken påverkar inte de befogenheter 
som tilldelats relevanta behöriga 
myndigheter enligt nationell lagstiftning 
som införlivar direktiv 2009/110/EG, med 
undantag för betydande e-pengartoken, 
där befogenheterna endast utövas av EBA 
enligt artikel [98.3 a].

Or. pl

Ändringsförslag 1003
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I det här fallet med betydande 
tillgångsanknutna token eller betydande 
e-pengartoken är det endast EBA som har 
utredningsbefogenheter enligt denna 
artikel.

Or. pl

Ändringsförslag 1004



AM\1233341SV.docx 95/168 PE693.742v01-00

SV

Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En person som rapporterar 
information till den behöriga myndigheten 
i enlighet med denna förordning ska inte 
anses överträda eventuella restriktioner för 
offentliggörande av information som ålagts 
genom avtal eller i någon lagbestämmelse 
eller administrativ bestämmelse, och den 
rapporterande personen ska inte ha någon 
form av ansvar med avseende på denna 
rapportering.

6. En person som rapporterar 
information till den behöriga myndigheten 
i enlighet med denna förordning ska inte 
anses överträda eventuella restriktioner för 
offentliggörande av information som ålagts 
genom avtal eller i någon lagbestämmelse 
eller administrativ bestämmelse, och den 
rapporterande personen ska inte ha någon 
form av ansvar med avseende på denna 
rapportering med undantag för om den 
inrättats genom korrekt förfarande och att 
personen agerade i ond tro eller med 
avsikt att skada tredje part.

Or. pl

Ändringsförslag 1005
Chris MacManus
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att avgöra, enligt avdelning II, 
huruvida en kryptotillgång ska godkännas 
ska de behöriga myndigheterna ta hänsyn 
till den förmodade energiförbrukningen i 
förslaget och avvisa alla föreslagna 
kryptotillgångar som är beroende av 
teknik som använder överdrivet mycket 
energi. När detta bestäms kan den 
behöriga myndigheten samråda som den 
anser lämpligt och ta hänsyn till 
Europeiska unionens energi- och 
klimatpolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 1006
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Genom undantag från punkt 5 får 
de behöriga myndigheterna till EBA 
hänskjuta situationer där en begäran om 
samarbete, i synnerhet om utbyte av 
upplysningar, vad gäller en fråga om 
emittenter av tillgångsanknutna token eller 
e-pengartoken, eller kryptotillgångstjänster 
med anknytning till tillgångsanknutna 
token eller e-pengartoken, har avslagits 
eller inte har lett till åtgärder inom rimlig 
tid.

6. Genom undantag från punkt 5 får 
de behöriga myndigheterna till Esma 
hänskjuta situationer där en begäran om 
samarbete, i synnerhet om utbyte av 
upplysningar, vad gäller en fråga om 
emittenter av tillgångsanknutna token eller 
e-pengartoken, eller kryptotillgångstjänster 
med anknytning till tillgångsanknutna 
token eller e-pengartoken, har avslagits 
eller inte har lett till åtgärder inom rimlig 
tid.

Or. en

Ändringsförslag 1007
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 83a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83a
Begäran om omprövning 
1. Behöriga myndigheter i 
värdmedlemsstaterna kan när som helst 
lägga fram ett motiverat yttrande och 
begära att den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten omprövar sitt beslut 
att emittenten av en tillgångsanknuten 
token har tillbakavisat antagandet i 
artikel 16a i punkt 1. 
2. Hemmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska inom två månader från 
mottagandet av en begäran om 
omprövning lägga fram ett motiverat 
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yttrande och informera EBA, Esma, ECB 
och alla behöriga myndigheter i 
värdmedlemsstaten om den avser att 
ändra sitt beslut att emittenten av en 
tillgångsanknuten token har tillbakavisat 
antagandet i artikel 16a i punkt 1. 3. Om 
den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten inte lägger fram något 
motiverat yttrande eller avser att inte 
ändra sitt beslut kan den behöriga 
myndigheten i värdmedlemsstaten inom 
en månad hänskjuta ärendet till ECB för 
att utfärda ett bindande yttrande. 
4. ECB utfärdar ett bindande yttrande om 
huruvida emittenten av en 
tillgångsanknuten token har tillbakavisat 
antagandet i artikel 16a i punkt 1 och 
överlämnar sitt yttrande till de berörda 
behöriga myndigheterna, till EBA och till 
Esma. 
5. I förekommande fall vidtar den 
behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten lämpliga 
tillsynsåtgärder. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om leverantören av 
kryptotillgångstjänster eller emittenten av 
kryptotillgångar fortsätter att överträda 
denna förordning trots de åtgärder som 
vidtagits av den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten ska den behöriga 
myndigheten i värdmedlemsstaten efter att 
ha informerat den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten, Esma och i tillämpliga 
fall EBA, vidta alla lämpliga åtgärder för 
att skydda konsumenter och utan onödigt 

2. Om leverantören av 
kryptotillgångstjänster eller emittenten av 
kryptotillgångar fortsätter att överträda 
denna förordning trots de åtgärder som 
vidtagits av den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten ska den behöriga 
myndigheten i värdmedlemsstaten efter att 
ha informerat den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten, Esma och i tillämpliga 
fall EBA, vidta alla lämpliga åtgärder för 
att skydda kunder till leverantörer av 
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dröjsmål underrätta kommissionen, Esma 
och i tillämpliga fall EBA, om detta.

kryptotillgångstjänster och innehavare av 
kryptotillgångar, särskilt detaljhandlare. 
Detta inbegriper möjligheten att förhindra 
att leverantörer av kryptotillgångstjänster 
och emittenter eller erbjudare som 
ansöker om upptagande till handel för att 
fortsätta bedriva sin verksamhet. 
Kommissionen, Esma och i tillämpliga fall 
EBA kommer att informeras om detta 
utan onödigt dröjsmål.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Överträdelser av artiklarna 17 och 
21, artiklarna 23–36 och artikel 42.

(b) Överträdelser av artiklarna 15–17 
och 21, artiklarna 23–37 och artikel 42.

Or. en

Ändringsförslag 1010
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Överträdelser av artikel 56 och 
artiklarna 58–73.

(d) Överträdelser av artikel 53, 56 och 
artiklarna 58–74.

Or. en

Ändringsförslag 1011
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
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Artikel 92 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Maximala administrativa 
sanktionsavgifter på minst två gånger 
beloppet av de vinster som erhållits eller de 
förluster som undvikits genom 
överträdelsen, om dessa belopp kan 
fastställas.

(c) Maximala administrativa böter på 
minst två gånger beloppet av de vinster 
som erhållits eller de förluster som 
undvikits genom överträdelsen, om dessa 
belopp kan fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 1012
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För juridiska personer maximala 
administrativa böter på minst 15 % av 
dennas totala årsomsättning enligt den 
senaste tillgängliga redovisning som 
ledningsorganet godkänt.

(d) För juridiska personer maximala 
administrativa böter på minst 25 % av 
dennas totala årsomsättning enligt den 
senaste tillgängliga redovisning som 
ledningsorganet godkänt.

Or. en

Ändringsförslag 1013
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För juridiska personer maximala 
administrativa böter på minst 15 % av 
dennas totala årsomsättning enligt den 
senaste tillgängliga redovisning som 
ledningsorganet godkänt.

(d) För juridiska personer maximala 
administrativa böter på minst 25 % av 
dennas totala årsomsättning enligt den 
senaste tillgängliga redovisning som 
ledningsorganet godkänt.

Or. en
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Ändringsförslag 1014
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 6 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Vid upprepade överträdelser av 
artiklarna 78, 79 eller 80, ett permanent 
förbud för personer i ledningsorganet för 
en leverantör av kryptotillgångstjänster 
eller någon annan fysisk person, som hålls 
ansvarig för överträdelsen, att utöva 
ledningsuppdrag i leverantören av 
kryptotillgångstjänster.

(f) Vid upprepade överträdelser av 
artiklarna 78, 79 eller 80, ett permanent 
förbud för personer i ledningsorganet för 
en leverantör av kryptotillgångstjänster 
eller någon annan fysisk person, som hålls 
ansvarig för överträdelsen, att utöva 
funktioner inom sektorn för leverantörer 
av kryptotillgångstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 1015
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 94 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att ett 
eller flera av följande organ, enligt 
nationell lagstiftning, också får, i 
konsumenternas intresse och i enlighet 
med nationell lagstiftning, vidta åtgärder 
inför domstol eller behöriga 
administrativa organ för att säkerställa att 
denna förordning tillämpas:
(a) Offentliga organ eller deras 
företrädare.
(b) Konsumentorganisationer som har ett 
berättigat intresse av att skydda 
konsumenter.
(c) Yrkesorganisationer som har ett 
legitimt intresse av att agera för att skydda 
sina medlemmar.
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Or. en

Ändringsförslag 1016
Markus Ferber

Förslag till förordning
Avdelning VII – kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 EBA:s tillsynsansvar när det gäller 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token eller betydande e-pengartoken samt 
tillsynskollegier

3 Esmas tillsynsansvar när det gäller 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token eller betydande e-pengartoken samt 
tillsynskollegier

Or. en

Ändringsförslag 1017
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 98 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA:s tillsynsansvar när det gäller 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token och emittenter av betydande e-
pengartoken

Esmas tillsynsansvar när det gäller 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token och emittenter av betydande e-
pengartoken

Or. en

Ändringsförslag 1018
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 98 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en tillgångsanknuten token har 
klassificerats som betydande i enlighet med 
artikel 39 eller artikel 40 ska emittenten av 
en sådan token utföra sin verksamhet under 

1. När en tillgångsanknuten token har 
klassificerats som betydande i enlighet med 
artikel 39 eller artikel 40 ska emittenten av 
en sådan token utföra sin verksamhet under 
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EBA:s tillsyn. Esmas tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 1019
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 98 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utöva de befogenheter för 
behöriga myndigheter som tilldelas genom 
artiklarna 21, 37 och 38 när det gäller 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token.

Esma ska utöva de befogenheter för 
behöriga myndigheter som tilldelas genom 
artiklarna 21, 37 och 38 när det gäller 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token.

Or. en

Ändringsförslag 1020
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 98 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När en tillgångsanknuten token har 
klassificerats som betydande i enlighet med 
artikel 39 ska EBA genomföra en förnyad 
tillsynsbedömning för att säkerställa att 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token följer kraven i avdelning III.

3. När en tillgångsanknuten token har 
klassificerats som betydande i enlighet med 
artikel 39 ska Esma genomföra en förnyad 
tillsynsbedömning för att säkerställa att 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token följer kraven i avdelning III.

Or. en

Ändringsförslag 1021
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 98 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När e-pengartoken har 
klassificerats som betydande i enlighet 
med artikel 50 eller artikel 51 ska 
emittenten av sådana e-pengartoken 
utföra sin verksamhet under EBA:s 
tillsyn. EBA har de behöriga 
myndigheternas befogenheter enligt 
artikel 82, artikel 92 och artikel 93, med 
hänvisning till emittenterna av betydande 
e-pengartoken.

Or. pl

Ändringsförslag 1022
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 98 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När e-pengartoken har klassificerats 
som betydande i enlighet med artiklarna 50 
eller 51 ska EBA ansvara för att emittenten 
av sådana tillgångsanknutna e-pengartoken 
följer kraven som fastställs i artikel 52.

4. När e-pengartoken har klassificerats 
som betydande i enlighet med artiklarna 50 
eller 51 ska Esma ansvara för att 
emittenten av sådana tillgångsanknutna e-
pengartoken följer kraven som fastställs i 
artikel 52.

Or. en

Ändringsförslag 1023
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 99 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

99 Kollegier för emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token

99 Kollegier för emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token och 
betydande e-pengartoken
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Or. en

Ändringsförslag 1024
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att underlätta utövandet av sina 
tillsynsuppgifter inom ramen för denna 
förordning ska EBA inrätta, styra och leda 
ett rådgivande tillsynskollegium för varje 
emittent av tillgångsanknutna token inom 
30 kalenderdagar efter ett beslut om att 
klassificera en tillgångsanknuten token 
som betydande.

1. För att underlätta utövandet av sina 
tillsynsuppgifter inom ramen för denna 
förordning ska Esma inrätta, styra och leda 
ett rådgivande tillsynskollegium för varje 
emittent av tillgångsanknutna token inom 
30 kalenderdagar efter ett beslut om att 
klassificera en tillgångsanknuten token 
som betydande.

Or. en

Ändringsförslag 1025
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om emittenten av en betydande 
tillgångsanknuten token också är 
emittenten av en betydande e-
pengartoken, ska det bara finnas ett enda 
kollegium som övervakar hela enheten.

Or. en

Motivering

Effektiviserar tillsynsprocessen och ser till att tillsynsmyndigheter tar hänsyn till 
helhetsbilden av verksamheten hos de enheter som står under tillsyn.

Ändringsförslag 1026
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) EBA som ordförande för kollegiet. (a) Esma som ordförande för kollegiet.

Or. en

Ändringsförslag 1027
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Esma. (b) EBA.

Or. en

Ändringsförslag 1028
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) ECB. utgår

Or. en

Ändringsförslag 1029
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Relevanta tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer med vilka EBA har ingått ett 

(k) Relevanta tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer med vilka Esma har ingått ett 
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administrativt avtal i enlighet med 
artikel 108.

administrativt avtal i enlighet med 
artikel 108.

Or. en

Ändringsförslag 1030
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Formatet för och omfattningen av 
den information som EBA ska 
tillhandahålla kollegiets medlemmar, 
särskilt avseende informationen till den 
riskbedömning som avses i artikel 30.9.

(d) Formatet för och omfattningen av 
den information som Esma ska 
tillhandahålla kollegiets medlemmar, 
särskilt avseende informationen till den 
riskbedömning som avses i artikel 30.9.

Or. en

Ändringsförslag 1031
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I överenskommelsen får också fastställas 
uppgifter som ska åläggas EBA eller en 
annan kollegiemedlem.

I överenskommelsen får också fastställas 
uppgifter som ska åläggas Esma eller en 
annan kollegiemedlem.

Or. en

Ändringsförslag 1032
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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6. För att säkerställa att kollegierna 
fungerar på ett konsekvent och enhetligt 
sätt i hela unionen ska EBA i samarbete 
med Esma och Europeiska 
centralbankssystemet, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn som anger 
de förhållanden under vilka de enheter som 
avses i punkt 2 d–h ska anses vara de mest 
relevanta och närmare anger de praktiska 
arrangemangen som avses i punkt 5.

6. För att säkerställa att kollegierna 
fungerar på ett konsekvent och enhetligt 
sätt i hela unionen ska Esma i samarbete 
med EBA och Europeiska 
centralbankssystemet, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn som anger 
de förhållanden under vilka de enheter som 
avses i punkt 2 d–h ska anses vara de mest 
relevanta och närmare anger de praktiska 
arrangemangen som avses i punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 1033
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska överlämna dessa förslag till 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [för in datum 12 månader efter 
dagen för ikraftträdande].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [för in datum 12 månader efter 
dagen för ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 1034
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Delegeringar av tillsynsuppgifter 
från EBA till en behörig myndighet i 
enlighet med artikel 120.

(i) Delegeringar av tillsynsuppgifter 
från Esma till en behörig myndighet i 
enlighet med artikel 120.

Or. en

Ändringsförslag 1035
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Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall där kollegiet avger ett 
yttrande i enlighet med punkt 1 på begäran 
av en medlem i kollegiet och efter att det 
antagits med majoritet av kollegiet i 
enlighet med punkt 4 kan detta yttrande 
omfatta eventuella rekommendationer som 
syftar till att åtgärda brister i åtgärden eller 
insatsen som planeras av EBA eller de 
behöriga myndigheterna.

2. I de fall där kollegiet avger ett 
yttrande i enlighet med punkt 1 på begäran 
av en medlem i kollegiet och efter att det 
antagits med majoritet av kollegiet i 
enlighet med punkt 4 kan detta yttrande 
omfatta eventuella rekommendationer som 
syftar till att åtgärda brister i åtgärden eller 
insatsen som planeras av Esma eller de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 1036
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EBA ska underlätta antagandet av 
yttrandet i enlighet med dess allmänna 
samordningsfunktion enligt artikel 31 i 
förordning (EU) nr 1093/2010.

3. Esma ska underlätta antagandet av 
yttrandet i enlighet med dess allmänna 
samordningsfunktion enligt artikel 31 i 
förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 1037
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ECB är medlem av kollegiet enligt 
artikel 99.2 i ska den ha två röster.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1038
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ECB är medlem av kollegiet enligt 
artikel 99.2 i ska den ha två röster.

Om ECB är medlem av kollegiet enligt 
artikel 99.2 i ska den endast ha en 
rådgivande och inte en bindande 
omröstning om kollegiets yttrande.

Om medlemsstaternas nationella banker 
är medlemmar i kollegiet enligt artikel 
99.2 j, ska de endast ha en rådgivande och 
inte en bindande omröstning om 
kollegiets yttrande.

Or. en

Ändringsförslag 1039
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ECB är medlem av kollegiet enligt 
artikel 99.2 i ska den ha två röster.

Om ECB är medlem av kollegiet enligt 
artikel 99.2 i ska den ha en röst.

Or. pl

Ändringsförslag 1040
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EBA och de behöriga 
myndigheterna ska vederbörligen beakta 
det yttrande som kollegiet har avgett i 
enlighet med punkt 1, inbegripet eventuella 
rekommendationer som syftar till att 
åtgärda brister i den planerade åtgärden 
eller tillsynsåtgärden avseende en emittent 
av betydande tillgångsanknutna token eller 
de enheter och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som avses i 
artikel 99.2 d–h. Om EBA eller en behörig 
myndighet inte instämmer med kollegiets 
yttrande eller med eventuella 
rekommendationer i yttrandet som syftar 
till att åtgärda brister i den planerade 
åtgärden eller tillsynsåtgärden, ska dess 
beslut innehålla en fullständig motivering 
och en förklaring av eventuella väsentliga 
avvikelser från yttrandet eller 
rekommendationerna.

5. Esma och de behöriga 
myndigheterna ska vederbörligen beakta 
det yttrande som kollegiet har avgett i 
enlighet med punkt 1, inbegripet eventuella 
rekommendationer som syftar till att 
åtgärda brister i den planerade åtgärden 
eller tillsynsåtgärden avseende en emittent 
av betydande tillgångsanknutna token eller 
de enheter och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som avses i 
artikel 99.2 d–h. Om Esma eller en behörig 
myndighet inte instämmer med kollegiets 
yttrande eller med eventuella 
rekommendationer i yttrandet som syftar 
till att åtgärda brister i den planerade 
åtgärden eller tillsynsåtgärden, ska dess 
beslut innehålla en fullständig motivering 
och en förklaring av eventuella väsentliga 
avvikelser från yttrandet eller 
rekommendationerna.

Or. en

Ändringsförslag 1041
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om emittenten av en betydande e-
pengartoken också är emittenten av en 
betydande tillgångsanknuten token, ska 
det bara finnas ett enda kollegium som 
övervakar hela enheten.

Or. en

Motivering

Effektiviserar tillsynsprocessen och ser till att tillsynsmyndigheter tar hänsyn till 
helhetsbilden av verksamheten hos de enheter som står under tillsyn.
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Ändringsförslag 1042
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) EBA, som ordförande. (a) Esma, som ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 1043
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Esma. (c) EBA.

Or. en

Ändringsförslag 1044
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) När emittenten av betydande e-
pengartoken har sitt säte i en medlemsstat 
vars valuta är euro, eller om dessa 
betydande e-pengartoken hänvisar till 
euro, ECB.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1045
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Relevanta tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer med vilka EBA har ingått ett 
administrativt avtal i enlighet med 
artikel 108.

(j) Relevanta tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer med vilka Esma har ingått ett 
administrativt avtal i enlighet med 
artikel 108.

Or. en

Ändringsförslag 1046
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att säkerställa att kollegierna 
fungerar på ett konsekvent och enhetligt 
sätt i hela unionen ska EBA, i samarbete 
med Esma och Europeiska 
centralbankssystemet, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn som anger 
de förhållanden under vilka de enheter som 
avses i punkt 2 d–g ska anses vara de mest 
relevanta och närmare anger de praktiska 
arrangemangen som avses i punkt 5.

6. För att säkerställa att kollegierna 
fungerar på ett konsekvent och enhetligt 
sätt i hela unionen ska Esma i samarbete 
med EBA och Europeiska 
centralbankssystemet, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn som anger 
de förhållanden under vilka de enheter som 
avses i punkt 2 d–h ska anses vara de mest 
relevanta och närmare anger de praktiska 
arrangemangen som avses i punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 1047
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska överlämna dessa förslag till 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [för in datum 12 månader efter 
dagen för ikraftträdande].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [för in datum 12 månader efter 
dagen för ikraftträdande].
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Or. en

Ändringsförslag 1048
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Delegering av tillsynsuppgifter från 
den behöriga myndigheten för emittenten 
av betydande e-pengartoken till EBA eller 
en annan behörig myndighet, eller från 
EBA till den behöriga myndigheten i 
enlighet med artikel 120.

(g) Delegering av tillsynsuppgifter från 
den behöriga myndigheten för emittenten 
av betydande e-pengartoken till Esma eller 
en annan behörig myndighet, eller från 
Esma till den behöriga myndigheten i 
enlighet med artikel 120.

Or. en

Ändringsförslag 1049
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall där kollegiet avger ett 
yttrande i enlighet med punkt 1 på begäran 
av en medlem i kollegiet och efter att det 
antagits med majoritet av kollegiet i 
enlighet med punkt 4 kan detta yttrande 
omfatta eventuella rekommendationer som 
syftar till att åtgärda brister i åtgärden eller 
insatsen som planeras av EBA eller de 
behöriga myndigheterna.

2. I de fall där kollegiet avger ett 
yttrande i enlighet med punkt 1 på begäran 
av en medlem i kollegiet och efter att det 
antagits med majoritet av kollegiet i 
enlighet med punkt 4 kan detta yttrande 
omfatta eventuella rekommendationer som 
syftar till att åtgärda brister i åtgärden eller 
insatsen som planeras av Esma eller de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 1050
Markus Ferber

Förslag till förordning
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Artikel 102 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EBA ska underlätta antagandet av 
yttrandet i enlighet med dess allmänna 
samordningsfunktion enligt artikel 31 i 
förordning (EU) nr 1093/2010.

3. Esma ska underlätta antagandet av 
yttrandet i enlighet med dess allmänna 
samordningsfunktion enligt artikel 31 i 
förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 1051
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ECB är medlem av ett kollegium 
enligt artikel 101.2 h ska den ha två 
röster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1052
Michiel Hoogeveen

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ECB är medlem av ett kollegium enligt 
artikel 101.2 h ska den ha två röster.

Om ECB är medlem av kollegiet enligt 
artikel 101.2 h ska den endast ha en 
rådgivande och inte en bindande 
omröstning om kollegiets yttrande.

Om medlemsstaternas nationella banker i 
kollegiet enligt artikel 101.2 i, ska de 
endast ha en rådgivande och inte en 
bindande omröstning om kollegiets 
yttrande.

Or. en
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Ändringsförslag 1053
Patryk Jaki
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ECB är medlem av ett kollegium enligt 
artikel 101.2 h ska den ha två röster.

Om ECB är medlem av ett kollegium enligt 
artikel 101.2 h ska den ha en röst.

Or. pl

Ändringsförslag 1054
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten för 
emittenten av betydande e-pengartoken, 
EBA och eventuella behöriga myndigheter 
för de enheter och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som hänvisas till i 
artikel 101.2 d–g, ska vederbörligen beakta 
det yttrande som kollegiet har avgett i 
enlighet med punkt 1, inbegripet eventuella 
rekommendationer som syftar till att 
åtgärda brister i planerade åtgärder eller 
tillsynsåtgärder. Om EBA eller en behörig 
myndighet inte instämmer med kollegiets 
yttrande inbegripet med eventuella 
rekommendationer som syftar till att 
åtgärda brister i planerade åtgärder eller 
tillsynsåtgärder, ska dess beslut innehålla 
en fullständig motivering och en förklaring 
av eventuella väsentliga avvikelser från 
yttrandet eller rekommendationerna.

5. Den behöriga myndigheten för 
emittenten av betydande e-pengartoken, 
Esma och eventuella behöriga myndigheter 
för de enheter och leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som hänvisas till i 
artikel 101.2 d–g, ska vederbörligen beakta 
det yttrande som kollegiet har avgett i 
enlighet med punkt 1, inbegripet eventuella 
rekommendationer som syftar till att 
åtgärda brister i planerade åtgärder eller 
tillsynsåtgärder. Om Esma eller en behörig 
myndighet inte instämmer med kollegiets 
yttrande inbegripet med eventuella 
rekommendationer som syftar till att 
åtgärda brister i planerade åtgärder eller 
tillsynsåtgärder, ska dess beslut innehålla 
en fullständig motivering och en förklaring 
av eventuella väsentliga avvikelser från 
yttrandet eller rekommendationerna.

Or. en
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Ändringsförslag 1055
Markus Ferber

Förslag till förordning
Avdelning VII – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4 EBA:s befogenhet och behörighet 
vad gäller emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token och emittenter av 
betydande e-pengartoken

4 Esmas befogenhet och behörighet 
vad gäller emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token och emittenter av 
betydande e-pengartoken

Or. en

Ändringsförslag 1056
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 103 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De befogenheter som genom artiklarna 
104–107 tilldelas EBA, någon av dess 
tjänstemän eller någon annan av EBA 
bemyndigad person får inte användas för 
att kräva röjande av information eller 
handlingar som omfattas av rättsliga 
privilegier.

De befogenheter som genom artiklarna 
104–107 tilldelas Esma, någon av dess 
tjänstemän eller någon annan av Esma 
bemyndigad person får inte användas för 
att kräva röjande av information eller 
handlingar som omfattas av rättsliga 
privilegier.

Or. en

Ändringsförslag 1057
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna utföra sina uppgifter 
enligt artikel 98 får EBA genom en enkel 
begäran eller genom beslut begära att 
följande personer lämnar ut alla uppgifter 

1. För att kunna utföra sina uppgifter 
enligt artikel 98 får Esma genom en enkel 
begäran eller genom beslut begära att 
följande personer lämnar ut alla uppgifter 
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som krävs för att EBA ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt denna förordning:

som krävs för att Esma ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt denna förordning:

Or. en

Ändringsförslag 1058
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När EBA genom ett beslut begär 
information enligt punkt 1 ska EBA

3. När Esma genom ett beslut begär 
information enligt punkt 1 ska Esma

Or. en

Ändringsförslag 1059
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) informera om rätten att överklaga 
beslutet inför EBA:s överklagandenämnd 
och att få beslutet prövat av Europeiska 
unionens domstol (domstolen) i enlighet 
med artiklarna 60 och 61 i förordning (EU) 
nr 1093/2010.

(g) informera om rätten att överklaga 
beslutet inför Esmas överklagandenämnd 
och att få beslutet prövat av Europeiska 
unionens domstol (domstolen) i enlighet 
med artiklarna 60 och 61 i förordning (EU) 
nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 1060
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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5. EBA ska utan dröjsmål översända 
en kopia av den enkla begäran eller av 
beslutet till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där de personer som avses 
i punkt 1 och som berörs av begäran om 
uppgifter är bosatta eller etablerade.

5. Esma ska utan dröjsmål översända 
en kopia av den enkla begäran eller av 
beslutet till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där de personer som avses 
i punkt 1 och som berörs av begäran om 
uppgifter är bosatta eller etablerade.

Or. en

Ändringsförslag 1061
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
artikel 98 i denna förordning får EBA 
genomföra utredningar av emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token och 
emittenter av betydande e-pengartoken. I 
detta syfte ska tjänstemän och andra 
personer som EBA har bemyndigat ha 
befogenhet att

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
artikel 98 i denna förordning får Esma 
genomföra utredningar av emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token och 
emittenter av betydande e-pengartoken. I 
detta syfte ska tjänstemän och andra 
personer som Esma har bemyndigat ha 
befogenhet att

Or. en

Ändringsförslag 1062
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tjänstemän och andra personer 
som av EBA har bemyndigats att 
genomföra sådana utredningar som avses i 
punkt 1 ska utöva sina befogenheter mot 
uppvisande av ett skriftligt tillstånd där 
utredningens föremål och syfte anges. I 
auktorisationen ska även anges de viten 
som föreskrivs i artikel 114 när handlingar, 
uppgifter, förfaranden och annat material 

2. De tjänstemän och andra personer 
som av Esma har bemyndigats att 
genomföra utredningar enligt punkt 1 ska 
utöva sina befogenheter mot uppvisade av 
en skriftlig fullmakt, där utredningens 
föremål och syfte ska anges. I 
auktorisationen ska även anges de viten 
som föreskrivs i artikel 114 när handlingar, 
uppgifter, förfaranden och annat material 
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inte tillhandahålls eller tillhandahålls i 
ofullständig form eller svaren på de frågor 
som ställs till emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token eller emittenter av 
betydande e-pengartoken inte lämnas eller 
är ofullständiga, samt de böter som 
föreskrivs i artikel 113 när svaren på de 
frågor som ställs emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token eller emittenter av 
betydande e-pengartoken är oriktiga eller 
vilseledande.

inte tillhandahålls eller tillhandahålls i 
ofullständig form eller svaren på de frågor 
som ställs till emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token eller emittenter av 
betydande e-pengartoken inte lämnas eller 
är ofullständiga, samt de böter som 
föreskrivs i artikel 113 när svaren på de 
frågor som ställs emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token eller emittenter av 
betydande e-pengartoken är oriktiga eller 
vilseledande.

Or. en

Ändringsförslag 1063
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token och emittenter av 
betydande e-pengartoken måste underkasta 
sig utredningar som inletts genom beslut av 
EBA. Beslutet ska ange föremålet för och 
syftet med utredningen, de viten som 
föreskrivs i artikel 114, de rättsmedel som 
finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 
1093/2010 samt rätten att få beslutet prövat 
av domstolen.

3. Emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token och emittenter av 
betydande e-pengartoken måste underkasta 
sig utredningar som inletts genom beslut av 
Esma. Beslutet ska ange föremålet för och 
syftet med utredningen, de viten som 
föreskrivs i artikel 114, de rättsmedel som 
finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 
1093/2010 samt rätten att få beslutet prövat 
av domstolen.

Or. en

Ändringsförslag 1064
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EBA ska i god tid före en sådan 
utredning som avses i punkt 1 underrätta 

4. Esma ska i god tid före en sådan 
utredning som avses i punkt 1 underrätta 
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den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där utredningen ska 
genomföras om utredningen och namnge 
de bemyndigade personerna. Tjänstemän 
vid den berörda behöriga myndigheten ska, 
på begäran av EBA, bistå de bemyndigade 
personerna vid utredningen. Tjänstemän 
vid den berörda behöriga myndigheten får 
också på begäran närvara vid 
utredningarna.

den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där utredningen ska 
genomföras om utredningen och namnge 
de bemyndigade personerna. Tjänstemän 
vid den berörda behöriga myndigheten ska, 
på begäran av Esma, bistå de bemyndigade 
personerna vid utredningen. Tjänstemän 
vid den berörda behöriga myndigheten får 
också på begäran närvara vid 
utredningarna.

Or. en

Ändringsförslag 1065
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att EBA:s beslut enligt punkt 3 är 
autentiskt.

(a) Att Esmas beslut enligt punkt 3 är 
autentiskt.

Or. en

Ändringsförslag 1066
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Vid tillämpningen av punkt 6 b får 
den nationella rättsliga myndigheten be 
EBA om närmare förklaringar framför allt 
om de grunder på vilka EBA misstänker att 
denna förordning har överträtts, samt hur 
allvarlig den misstänkta överträdelsen är 
och på vilket sätt den person som är 
föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. 
Den nationella rättsliga myndigheten ska 
dock inte ompröva behovet av utredningen 
eller begära att få tillgång till 

7. Vid tillämpningen av punkt 6 b får 
den nationella rättsliga myndigheten be 
Esma om närmare förklaringar framför allt 
om de grunder på vilka Esma misstänker 
att denna förordning har överträtts, samt 
hur allvarlig den misstänkta överträdelsen 
är och på vilket sätt den person som är 
föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. 
Den nationella rättsliga myndigheten ska 
dock inte ompröva behovet av utredningen 
eller begära att få tillgång till 
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informationen i EBA:s handlingar i 
ärendet. Prövning av lagenligheten av 
EBA:s beslut är förbehållen domstolen, i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i förordning (EU) nr 1093/2010.

informationen i Esmas handlingar i 
ärendet. Prövning av lagenligheten av 
Esmas beslut är förbehållen domstolen, i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 1067
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
artikel 98 i denna förordning får EBA 
genomföra alla nödvändiga kontroller på 
plats i alla företagslokaler som tillhör 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token och emittenter av betydande e-
pengartoken.

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
artikel 98 i denna förordning får Esma 
genomföra alla nödvändiga kontroller på 
plats i alla företagslokaler som tillhör 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token och emittenter av betydande e-
pengartoken.

Or. en

Ändringsförslag 1068
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EBA:s tjänstemän och andra 
personer som av EBA har bemyndigats att 
genomföra en kontroll på plats ska ha 
tillträde till alla företagslokaler som tillhör 
de personer som är föremål för ett 
utredningsbeslut som antagits av EBA och 
ska ha alla de befogenheter som föreskrivs 
i artikel 105.1. De ska även ha befogenhet 
att försegla samtliga företagslokaler, 
räkenskaper eller affärshandlingar så länge 
och i den omfattning det är nödvändigt för 

2. Esmas tjänstemän och andra 
personer som av Esma har bemyndigats att 
genomföra en kontroll på plats ska ha 
tillträde till alla företagslokaler som tillhör 
de personer som är föremål för ett 
utredningsbeslut som antagits av Esma och 
ska ha alla de befogenheter som föreskrivs 
i artikel 105.1. De ska även ha befogenhet 
att försegla samtliga företagslokaler, 
räkenskaper eller affärshandlingar så länge 
och i den omfattning det är nödvändigt för 
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kontrollen. kontrollen.

Or. en

Ändringsförslag 1069
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EBA ska i god tid anmäla 
kontrollen till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där kontrollen ska 
genomföras. Om det krävs för 
kontrollernas korrekta genomförande och 
effektivitet får EBA, efter att ha informerat 
den relevanta behöriga myndigheten, 
genomföra kontrollen på plats utan att 
förvarna emittenten av betydande 
tillgångsanknutna token eller emittenten av 
betydande e-pengartoken.

3. Esma ska i god tid anmäla 
kontrollen till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där kontrollen ska 
genomföras. Om det krävs för 
kontrollernas korrekta genomförande och 
effektivitet får Esma, efter att ha 
informerat den relevanta behöriga 
myndigheten, genomföra kontrollen på 
plats utan att förvarna emittenten av 
betydande tillgångsanknutna token eller 
emittenten av betydande e-pengartoken.

Or. en

Ändringsförslag 1070
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De tjänstemän och andra personer 
som EBA har bemyndigat att genomföra en 
kontroll på plats ska utöva sina 
befogenheter mot uppvisande av ett 
skriftligt tillstånd, som anger kontrollens 
föremål och syfte liksom de viten som 
föreskrivs i artikel 114 om de berörda 
personerna inte underkastar sig kontrollen.

4. De tjänstemän och andra personer 
som Esma har bemyndigat att genomföra 
en kontroll på plats ska utöva sina 
befogenheter mot uppvisande av ett 
skriftligt tillstånd, som anger kontrollens 
föremål och syfte liksom de viten som 
föreskrivs i artikel 114 om de berörda 
personerna inte underkastar sig kontrollen.

Or. en
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Ändringsförslag 1071
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Emittenten av betydande 
tillgångsanknutna token eller emittenten av 
betydande e-pengartoken måste underkasta 
sig kontroller på plats som EBA beslutat 
om. Beslutet ska ange föremålet för och 
syftet med kontrollen, fastställa den dag då 
den ska inledas och ange de viten som 
föreskrivs i artikel 114, de rättsmedel som 
finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 
1093/2010 samt rätten att få beslutet prövat 
av domstolen.

5. Emittenten av betydande 
tillgångsanknutna token eller emittenten av 
betydande e-pengartoken måste underkasta 
sig kontroller på plats som Esma beslutat 
om. Beslutet ska ange föremålet för och 
syftet med kontrollen, fastställa den dag då 
den ska inledas och ange de viten som 
föreskrivs i artikel 114, de rättsmedel som 
finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 
1093/2010 samt rätten att få beslutet prövat 
av domstolen.

Or. en

Ändringsförslag 1072
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av EBA ska tjänstemän 
som är anställda vid, bemyndigade av eller 
utsedda av den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där kontrollen ska genomföras 
aktivt bistå EBA:s tjänstemän och andra 
personer som EBA bemyndigat. 
Tjänstemän vid den behöriga myndigheten 
i den berörda medlemsstaten får också 
närvara vid kontrollerna på plats.

6. På begäran av Esma ska tjänstemän 
som är anställda vid, bemyndigade av eller 
utsedda av den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där kontrollen ska genomföras 
aktivt bistå Esmas tjänstemän och andra 
personer som Esma bemyndigat. 
Tjänstemän vid den behöriga myndigheten 
i den berörda medlemsstaten får också 
närvara vid kontrollerna på plats.

Or. en

Ändringsförslag 1073
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Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. EBA får också begära att behöriga 
myndigheter på dess vägnar utför särskilda 
utredningsuppgifter och kontroller på plats 
som föreskrivs i denna artikel och artikel 
105.1.

7. Esma får också begära att behöriga 
myndigheter på dess vägnar utför särskilda 
utredningsuppgifter och kontroller på plats 
som föreskrivs i denna artikel och artikel 
105.1.

Or. en

Ändringsförslag 1074
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om de tjänstemän och andra 
medföljande personer som EBA 
bemyndigat finner att en person motsätter 
sig en kontroll som har beslutats enligt 
denna artikel, ska den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
lämna dem nödvändigt bistånd och, vid 
behov, begära bistånd av polis eller annan 
motsvarande verkställande myndighet för 
att de ska kunna genomföra sin kontroll på 
plats.

8. Om de tjänstemän och andra 
medföljande personer som Esma 
bemyndigat finner att en person motsätter 
sig en kontroll som har beslutats enligt 
denna artikel, ska den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
lämna dem nödvändigt bistånd och, vid 
behov, begära bistånd av polis eller annan 
motsvarande verkställande myndighet för 
att de ska kunna genomföra sin kontroll på 
plats.

Or. en

Ändringsförslag 1075
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) Att EBA:s beslut enligt punkt 4 är 
autentiskt.

(a) Att Esmas beslut enligt punkt 4 är 
autentiskt.

Or. en

Ändringsförslag 1076
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Vid tillämpningen av punkt 10 b får 
den nationella rättsliga myndigheten be 
EBA om närmare förklaringar, framför allt 
om de grunder på vilka EBA misstänker att 
denna förordning har överträtts samt hur 
allvarlig den misstänkta överträdelsen är 
och på vilket sätt den person som är 
föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. 
Den nationella rättsliga myndigheten ska 
dock inte ompröva behovet av utredningen 
eller begära att få tillgång till 
informationen i EBA:s handlingar i 
ärendet. Prövning av lagenligheten av 
EBA:s beslut är förbehållen domstolen, i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i förordning (EU) nr 1093/2010.

11. Vid tillämpningen av punkt 10 b får 
den nationella rättsliga myndigheten be 
Esma om närmare förklaringar, framför 
allt om de grunder på vilka Esma 
misstänker att denna förordning har 
överträtts samt hur allvarlig den misstänkta 
överträdelsen är och på vilket sätt den 
person som är föremål för tvångsåtgärderna 
är inblandad. Den nationella rättsliga 
myndigheten ska dock inte ompröva 
behovet av utredningen eller begära att få 
tillgång till informationen i Esmas 
handlingar i ärendet. Prövning av 
lagenligheten av Esmas beslut är 
förbehållen domstolen, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i förordning 
(EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 1077
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 107 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att de ska kunna utföra sina uppgifter 
enligt artikel 98 och utan att det påverkar 
artikel 84 ska de behöriga myndigheterna 
och EBA utan onödigt dröjsmål förse 

För att de ska kunna utföra sina uppgifter 
enligt artikel 98 och utan att det påverkar 
artikel 84 ska de behöriga myndigheterna 
och Esma utan onödigt dröjsmål förse 
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varandra med de upplysningar som krävs 
för att de ska kunna utföra sina uppgifter 
enligt denna förordning. I detta syfte ska 
behöriga myndigheter med EBA utbyta all 
information som rör följande:

varandra med de upplysningar som krävs 
för att de ska kunna utföra sina uppgifter 
enligt denna förordning. I detta syfte ska 
behöriga myndigheter med Esma utbyta all 
information som rör följande:

Or. en

Ändringsförslag 1078
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 108 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Administrativa avtal om 
informationsutbyte mellan EBA och 
tredjeländer

Administrativa avtal om 
informationsutbyte mellan Esma och 
tredjeländer

Or. en

Ändringsförslag 1079
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna utföra sina uppgifter 
enligt artikel 98 får EBA endast ingå 
administrativa avtal om informationsutbyte 
med tillsynsmyndigheter i tredjeland om 
den utlämnade informationen omfattas av 
garantier om tystnadsplikt som minst 
motsvarar dem som föreskrivs i artikel 111.

1. För att kunna utföra sina uppgifter 
enligt artikel 98 får Esma endast ingå 
administrativa avtal om informationsutbyte 
med tillsynsmyndigheter i tredjeland om 
den utlämnade informationen omfattas av 
garantier om tystnadsplikt som minst 
motsvarar dem som föreskrivs i artikel 111.

Or. en

Ändringsförslag 1080
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Syftet med ett sådant 
informationsutbyte som avses i punkt 1 ska 
vara att möjliggöra för EBA eller dessa 
tillsynsmyndigheter att fullgöra sina 
uppgifter.

2. Syftet med ett sådant 
informationsutbyte som avses i punkt 1 ska 
vara att möjliggöra för Esma eller dessa 
tillsynsmyndigheter att fullgöra sina 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1081
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I fråga om överföring av 
personuppgifter till tredjeland ska EBA 
tillämpa förordning (EU) 2018/1725.

3. I fråga om överföring av 
personuppgifter till tredjeland ska Esma 
tillämpa förordning (EU) 2018/1725.

Or. en

Ändringsförslag 1082
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 109 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA får lämna ut information som den 
mottagit från tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer endast om EBA eller en 
behörig myndighet har fått uttryckligt 
medgivande till detta av den 
tillsynsmyndighet som överlämnade 
informationen och, i tillämpliga fall, om 
informationen endast lämnas ut för de 
syften för vilka tillsynsmyndigheten gav 
sitt medgivande, eller när sådant 

Esma får lämna ut information som den 
mottagit från tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer endast om Esma eller en 
behörig myndighet har fått uttryckligt 
medgivande till detta av den 
tillsynsmyndighet som överlämnade 
informationen och, i tillämpliga fall, om 
informationen endast lämnas ut för de 
syften för vilka tillsynsmyndigheten gav 
sitt medgivande, eller när sådant 
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utlämnande krävs i samband med rättsliga 
åtgärder.

utlämnande krävs i samband med rättsliga 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1083
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 110 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en emittent av betydande 
tillgångsanknutna token eller en emittent 
av betydande e-pengartoken bedriver 
verksamhet annan än den som omfattas av 
denna förordning, ska EBA samarbeta med 
de myndigheter som ansvarar för 
översynen eller kontrollen av sådan annan 
verksamhet i enlighet med relevant 
unionsrätt eller nationell rätt, inbegripet 
skattemyndigheter.

När en emittent av betydande 
tillgångsanknutna token eller en emittent 
av betydande e-pengartoken bedriver 
verksamhet annan än den som omfattas av 
denna förordning, ska Esma samarbeta 
med de myndigheter som ansvarar för 
översynen eller kontrollen av sådan annan 
verksamhet i enlighet med relevant 
unionsrätt eller nationell rätt, inbegripet 
skattemyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 111 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tystnadsplikt ska gälla EBA, alla personer 
som arbetar eller har arbetat för EBA, eller 
för andra personer till vilka EBA har 
delegerat uppgifter, inklusive av EBA 
anlitade revisorer och sakkunniga.

Tystnadsplikt ska gälla Esma, alla personer 
som arbetar eller har arbetat för Esma, 
eller för andra personer till vilka Esma har 
delegerat uppgifter, inklusive av Esma 
anlitade revisorer och sakkunniga.

Or. en

Ändringsförslag 1085
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Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 112 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA:s tillsynsåtgärder Esmas tillsynsåtgärder

Or. en

Ändringsförslag 1086
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om EBA finner att en emittent av 
betydande tillgångsanknutna token har 
begått en av de överträdelser som 
förtecknas i bilaga V kan EBA vidta en 
eller flera av följande åtgärder:

1. Om Esma finner att en emittent av 
betydande tillgångsanknutna token har 
begått en av de överträdelser som 
förtecknas i bilaga V kan Esma vidta en 
eller flera av följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 1087
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om EBA finner att en emittent av 
betydande e-pengartoken har begått en av 
de överträdelser som förtecknas i bilaga VI 
kan EBA vidta en eller flera av följande 
åtgärder:

2. Om Esma finner att en emittent av 
betydande e-pengartoken har begått en av 
de överträdelser som förtecknas i bilaga VI 
kan Esma vidta en eller flera av följande 
åtgärder:

Or. en
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Ändringsförslag 1088
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid vidtagande av åtgärder enligt 
punkterna 1 och 2 ska EBA beakta 
överträdelsens natur och allvar med hänsyn 
till följande kriterier:

3. Vid vidtagande av åtgärder enligt 
punkterna 1 och 2 ska Esma beakta 
överträdelsens natur och allvar med hänsyn 
till följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 1089
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan EBA vidtar de åtgärder som 
avses i punkt 1 d–g och j ska EBA 
informera Esma och, om de betydande 
tillgångsanknutna tokena hänvisar till 
unionsvalutor, de centralbanker som 
utfärdar dessa valutor.

4. Innan Esma vidtar de åtgärder som 
avses i punkt 1 d–g och j ska Esma 
informera EBA och, om de betydande 
tillgångsanknutna tokena hänvisar till 
unionsvalutor, de centralbanker som 
utfärdar dessa valutor.

Or. en

Ändringsförslag 1090
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innan EBA vidtar de åtgärder som 
avses i punkt 2 a–c ska EBA informera den 
behöriga myndigheten för emittenten av 
betydande e-pengartoken och den 
centralbank som utfärdar den valuta som 

5. Innan Esma vidtar de åtgärder som 
avses i punkt 2 a–c ska Esma informera 
den behöriga myndigheten för emittenten 
av betydande e-pengartoken och den 
centralbank som utfärdar den valuta som 



AM\1233341SV.docx 131/168 PE693.742v01-00

SV

dessa betydande e-pengartoken hänvisar 
till.

dessa betydande e-pengartoken hänvisar 
till.

Or. en

Ändringsförslag 1091
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. EBA ska utan onödigt dröjsmål 
anmäla alla åtgärder som vidtagits i 
enlighet med punkterna 1 och 2 till den 
emittent av betydande tillgångsanknutna 
token eller den emittent av betydande e-
pengartoken som är ansvarig för 
överträdelsen och underrätta de behöriga 
myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna och kommissionen om 
åtgärderna. EBA ska offentliggöra varje 
sådant beslut på sin webbplats inom tio 
arbetsdagar från dagen för antagandet.

6. Esma ska utan onödigt dröjsmål 
anmäla alla åtgärder som vidtagits i 
enlighet med punkterna 1 och 2 till den 
emittent av betydande tillgångsanknutna 
token eller den emittent av betydande e-
pengartoken som är ansvarig för 
överträdelsen och underrätta de behöriga 
myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna och kommissionen om 
åtgärderna. Esma ska offentliggöra varje 
sådant beslut på sin webbplats inom tio 
arbetsdagar från dagen för antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 1092
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ett uttalande som bekräftar att 
EBA:s överklagandenämnd har möjlighet 
att tillfälligt upphäva tillämpningen av det 
överklagade beslutet i enlighet med artikel 
60.3 i förordning (EU) nr 1093/2010.

(c) Ett uttalande som bekräftar att 
Esmas överklagandenämnd har möjlighet 
att tillfälligt upphäva tillämpningen av det 
överklagade beslutet i enlighet med artikel 
60.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en
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Ändringsförslag 1093
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För emittenter av betydande e-
pengartoken ska det högsta bötesbelopp 
som avses i punkt 1 uppgå till högst 5 % av 
årsomsättningen enligt definitionen i 
relevant unionslagstiftning under det 
föregående räkenskapsåret, eller två gånger 
det belopp eller den vinst som erhållits 
eller de förluster som undvikits genom 
överträdelsen, om dessa kan fastställas.

4. För emittenter av betydande e-
pengartoken ska det högsta bötesbelopp 
som avses i punkt 1 uppgå till högst 15 % 
av årsomsättningen enligt definitionen i 
relevant unionslagstiftning under det 
föregående räkenskapsåret, eller två gånger 
det belopp eller den vinst som erhållits 
eller de förluster som undvikits genom 
överträdelsen, om dessa kan fastställas.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdena för böter för emittenter av tillgångsanknuta token och e-pengartoken bör 
anpassas.

Ändringsförslag 1094
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EBA ska fatta beslut om att vite ska 
åläggas för att tvinga

1. Esma ska fatta beslut om att vite 
ska åläggas för att tvinga

Or. en

Ändringsförslag 1095
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Vite ska åläggas för maximalt sex 
månader från och med att EBA har 
meddelat sitt beslut. Efter det att denna 
period löpt ut ska EBA se över åtgärden.

4. Vite ska åläggas för maximalt sex 
månader från och med att EBA har 
meddelat sitt beslut. Efter det att denna 
period löpt ut ska Esma se över åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 1096
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EBA ska offentliggöra alla böter 
och viten som har ålagts enligt artiklarna 
113 och 114, utom i de fall då 
offentliggörandet skulle äventyra den 
finansiella stabiliteten eller orsaka de 
berörda parterna oproportionerlig skada. 
Sådana offentliggöranden får inte innehålla 
personuppgifter i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679172.

1. Esma ska offentliggöra alla böter 
och viten som har ålagts enligt artiklarna 
113 och 114, utom i de fall då 
offentliggörandet skulle äventyra den 
finansiella stabiliteten eller orsaka de 
berörda parterna oproportionerlig skada. 
Sådana offentliggöranden får inte innehålla 
personuppgifter i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679172.

_________________ _________________
72 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(den allmänna dataskyddsförordningen), 
(EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

72 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(den allmänna dataskyddsförordningen), 
(EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 1097
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Om EBA beslutar att inte ålägga 
böter eller viten ska den informera 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och den berörda medlemsstatens behöriga 
myndigheter om detta och motivera sitt 
beslut.

3. Om Esma beslutar att inte ålägga 
avgifter eller vite ska den informera 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och den berörda medlemsstatens behöriga 
myndigheter om detta och motivera sitt 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 1098
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om EBA vid fullgörandet av sina 
uppgifter enligt artikel 98 upptäcker att det 
finns allvarliga indikationer på att det kan 
föreligga sakförhållanden som kan utgöra 
en eller flera av de överträdelser som 
förtecknas i bilagorna V eller VI, ska EBA 
utse en oberoende utredare inom EBA för 
att utreda saken. Utredaren får inte vara 
involverad eller ha varit direkt eller 
indirekt involverad i tillsynen av 
emittenten av betydande tillgångsanknutna 
token eller emittenten av betydande e-
pengartoken och ska utföra sina uppgifter 
oberoende av EBA.

1. Om Esma vid fullgörandet av sina 
uppgifter enligt artikel 98 upptäcker att det 
finns allvarliga indikationer på att det kan 
föreligga sakförhållanden som kan utgöra 
en eller flera av de överträdelser som 
förtecknas i bilagorna V eller VI, ska Esma 
utse en oberoende utredare inom Esma för 
att utreda saken. Utredaren får inte vara 
involverad eller ha varit direkt eller 
indirekt involverad i tillsynen av 
emittenten av betydande tillgångsanknutna 
token eller emittenten av betydande e-
pengartoken och ska utföra sina uppgifter 
oberoende av Esma.

Or. en

Ändringsförslag 1099
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den utredare som avses i punkt 1 
ska utreda de påstådda överträdelserna och 
därvid ta hänsyn till eventuella 

2. Den utredare som avses i punkt 1 
ska utreda de påstådda överträdelserna och 
därvid ta hänsyn till eventuella 
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kommentarer som lämnas av de personer 
som är föremål för utredningarna samt 
lämna in fullständiga ärendehandlingar 
med sina utredningsresultat till EBA.

kommentarer som lämnas av de personer 
som är föremål för utredning samt lämna in 
fullständiga ärendehandlingar med sina 
utredningsresultat till Esma.

Or. en

Ändringsförslag 1100
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När utredaren utför sina uppgifter 
ska han eller hon ha tillgång till alla 
handlingar och all information som samlats 
in av EBA i dess tillsynsverksamhet.

4. När utredaren utför sina uppgifter 
ska han eller hon ha tillgång till alla 
handlingar och all information som samlats 
in av Esma i dess tillsynsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1101
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När utredningen är avslutad ska 
utredaren, innan dossiern med 
utredningsresultaten lämnas till EBA, ge de 
personer som är föremål för utredning 
möjlighet att höras i de frågor som utreds. 
Utredaren ska grunda sina 
utredningsresultat uteslutande på 
sakförhållanden som de berörda personerna 
har fått möjlighet att yttra sig över.

5. När utredningen är avslutad ska 
utredaren, innan dossiern med 
utredningsresultaten lämnas till Esma, ge 
de personer som är föremål för utredning 
möjlighet att höras i de frågor som utreds. 
Utredaren ska grunda sina 
utredningsresultat uteslutande på 
sakförhållanden som de berörda personerna 
har fått möjlighet att yttra sig över.

Or. en

Ändringsförslag 1102
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Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När utredaren lämnar 
ärendehandlingarna med 
utredningsresultaten till EBA ska han eller 
hon underrätta de personer som är föremål 
för utredning om detta. De personer som är 
föremål för utredning ska ha rätt att få 
tillgång till dossiern, med förbehåll för 
andra personers berättigade intresse av att 
deras affärshemligheter skyddas. 
Tillgången till dossiern ska inte omfatta 
konfidentiella uppgifter som påverkar 
tredje parter eller EBA:s interna 
förberedande dokument.

7. När utredaren lämnar 
ärendehandlingarna med 
utredningsresultaten till Esma ska han eller 
hon underrätta de personer som är föremål 
för utredning om detta. De personer som är 
föremål för utredning ska ha rätt att få 
tillgång till dossiern, med förbehåll för 
andra personers berättigade intresse av att 
deras affärshemligheter skyddas. 
Tillgången till dossiern ska inte omfatta 
konfidentiella uppgifter som påverkar 
tredje parter eller Esmas interna 
förberedande dokument.

Or. en

Ändringsförslag 1103
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. På grundval av ärendehandlingarna 
med utredarens resultat och efter att ha hört 
de personer som är föremål för utredning i 
enlighet med artikel 117 om de begär det, 
ska EBA besluta om en eller flera av de 
överträdelser av bestämmelser som anges i 
bilaga V och VI har begåtts av den emittent 
av tillgångsanknutna token eller den 
emittent av betydande e-pengartoken som 
är föremål för utredningen, och i sådana 
fall vidta en tillsynsåtgärd enligt artikel 
112 och/eller förelägga böter enligt artikel 
113.

8. På grundval av ärendehandlingarna 
med utredarens resultat och efter att ha hört 
de personer som är föremål för utredning i 
enlighet med artikel 117 om de begär det, 
ska Esma besluta om en eller flera av de 
överträdelser av bestämmelser som anges i 
bilaga V och VI har begåtts av den emittent 
av tillgångsanknutna token eller den 
emittent av betydande e-pengartoken som 
är föremål för utredningen, och i sådana 
fall vidta en tillsynsåtgärd enligt artikel 
112 och/eller förelägga böter enligt artikel 
113.

Or. en
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Ändringsförslag 1104
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Utredaren ska inte delta i EBA:s 
överläggningar eller på något annat sätt 
påverka EBA:s beslutsprocess.

9. Utredaren får inte delta i Esmas 
överläggningar eller på något annat sätt 
ingripa i Esmas beslutsprocess.

Or. en

Ändringsförslag 1105
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. EBA ska överlämna ärenden till 
lämpliga nationella myndigheter för 
utredning och eventuell lagföring om den 
vid fullgörandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning upptäcker att det finns 
allvarliga indikationer på att det skulle 
kunna föreligga sakförhållanden som utgör 
brott. Dessutom ska EBA inte förelägga 
böter eller viten i de fall där ett tidigare 
frikännande eller en tidigare fällande dom 
som bygger på identiska eller väsentligen 
samma sakförhållanden redan har vunnit 
laga kraft som ett resultat av straffrättsliga 
förfaranden enligt nationell lagstiftning.

11. Esma ska överlämna ärenden till 
lämpliga nationella myndigheter för 
utredning och eventuell lagföring om den 
vid fullgörandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning upptäcker att det finns 
allvarliga indikationer på att det skulle 
kunna föreligga sakförhållanden som utgör 
brott. Esma ska inte påföra 
sanktionsavgifter eller viten i de fall där ett 
tidigare frikännande eller en tidigare 
fällande dom som bygger på identiska eller 
väsentligen samma sakförhållanden redan 
har vunnit laga kraft som ett resultat av 
straffrättsliga förfaranden enligt nationell 
rätt.

Or. en

Ändringsförslag 1106
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 116a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 116a
EBA:s befogenheter att ingripa

1. EBA kan avbryta erbjudandet till 
allmänheten eller förbjuda handel med e-
pengartoken, under omständigheter eller 
vara föremål för undantag, som ska 
specificeras av EBA, om följande villkor 
är uppfyllda:
(a) denna förordning har åsidosatts eller 
det finns rimliga skäl att misstänka att 
denna förordning har åsidosatts eller den 
föreslagna åtgärden hanterar en 
betydande oro för konsument- eller 
investerarskyddet eller ett hot mot 
finansmarknadernas ordnade funktion 
och integritet,
(b) En behörig myndighet eller flera 
behöriga myndigheter har inte vidtagit 
åtgärder eller de åtgärder som har 
vidtagits har inte på ett adekvat sätt 
avvärjt hotet.
När villkoren i första stycket har uppfyllts 
kan EBA av försiktighetsskäl införa det 
förbud eller den begränsning som anges i 
punkt 1 innan en betydande e-pengar- 
eller tillgångsanknuten token har 
marknadsförts, distribuerats eller sålts. 
2. Innan beslut fattas om att vidta 
åtgärder enligt denna artikel ska EBA 
underrätta de behöriga myndigheterna 
om vilken åtgärd som föreslås.
3. EBA ska på sin webbplats offentliggöra 
ett tillkännagivande om varje beslut om 
att vidta åtgärder enligt denna artikel. 
Tillkännagivandet ska innehålla uppgifter 
om förbudet eller begränsningen samt om 
när åtgärderna, efter offentliggörandet, 
kommer att få verkan. Ett förbud eller en 
begränsning ska endast tillämpas på 
åtgärder som vidtas efter det att 
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åtgärderna fått verkan.
4. En åtgärd som EBA antar enligt denna 
artikel ska ha företräde framför tidigare 
åtgärder som vidtagits av en behörig 
myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 1107
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan EBA fattar beslut enligt 
artiklarna 112, 113 och 114 ska de 
personer som är föremål för förfarandena 
ges möjlighet att höras om EBA:s 
utredningsresultat. EBA ska endast grunda 
sina beslut på omständigheter som de 
personer som är föremål för förfarandena 
har getts möjlighet att yttra sig över.

1. Innan Esma fattar beslut enligt 
artiklarna 112, 113 och 114 ska de 
personer som är föremål för förfarandena 
ges möjlighet att höras om Esmas 
utredningsresultat. Esma ska endast grunda 
sina beslut på omständigheter som de 
personer som är föremål för förfarandena 
har getts möjlighet att yttra sig över.

Or. en

Ändringsförslag 1108
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 är inte tillämplig om 
skyndsamma åtgärder krävs för att 
förhindra väsentliga och omedelbara 
skador på den finansiella stabiliteten eller 
konsumentskyddet. EBA får i sådana fall 
anta ett interimistiskt beslut och ska ge de 
berörda personerna möjlighet att höras 
snarast möjligt efter det att EBA har fattat 
sitt beslut.

2. Punkt 1 är inte tillämplig om 
skyndsamma åtgärder krävs för att 
förhindra väsentliga och omedelbara 
skador på den finansiella stabiliteten eller 
konsumentskyddet. Esma får i sådana fall 
anta ett interimistiskt beslut och ska ge de 
berörda personerna möjlighet att höras 
snarast möjligt efter det att Esma har fattat 
sitt beslut.
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Or. en

Ändringsförslag 1109
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rätten till försvar för personer som 
är föremål för utredning ska iakttas fullt ut 
under förfarandena. De ska ha rätt att få 
tillgång till EBA:s dossier, med förbehåll 
för andra personers berättigade intresse av 
att deras affärshemligheter skyddas. 
Tillgången till dossiern ska inte omfatta 
konfidentiella uppgifter eller EBA:s 
interna förberedande dokument.

3. Rätten till försvar för personer som 
är föremål för utredning ska iakttas fullt ut 
under förfarandena. De ska ha rätt att få 
tillgång till Esmas dossier, med förbehåll 
för andra personers berättigade intresse av 
att deras affärshemligheter skyddas. 
Tillgången till dossiern ska inte omfatta 
konfidentiella uppgifter eller Esmas 
interna förberedande dokument.

Or. en

Ändringsförslag 1110
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EBA ska ta ut avgifter av emittenter 
av betydande tillgångsanknutna token och 
emittenter av betydande e-pengartoken i 
enlighet med denna förordning och i 
enlighet med de delegerade akter som 
antagits i enlighet med punkt 3. Dessa 
avgifter ska täcka EBA:s utgifter i 
samband med tillsynen av emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token och av 
emittenter av betydande e-pengartoken i 
enlighet med artikel 98 samt ersättning av 
kostnader som de behöriga myndigheterna 
kan ådra sig när de utför arbete i enlighet 
med denna förordning, särskilt som ett 
resultat av en delegering av uppgifter i 

1. Esma ska ta ut avgifter av 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token och emittenter av betydande e-
pengartoken i enlighet med denna 
förordning och i enlighet med de 
delegerade akter som antagits i enlighet 
med punkt 3. Dessa avgifter ska täcka 
Esmas utgifter i samband med tillsynen av 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token och av emittenter av betydande e-
pengartoken i enlighet med artikel 98 samt 
ersättning av kostnader som de behöriga 
myndigheterna kan ådra sig när de utför 
arbete i enlighet med denna förordning, 
särskilt som ett resultat av en delegering av 
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enlighet med artikel 120. uppgifter i enlighet med artikel 120.

Or. en

Ändringsförslag 1111
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det avgiftsbelopp som tas ut av en 
enskild emittent av betydande 
tillgångsanknutna token ska vara i 
proportion till storleken på dennas 
reservtillgångar och ska täcka alla 
kostnader som EBA ådrar sig för att utföra 
sina tillsynsuppgifter i enlighet med denna 
förordning.

2. Det avgiftsbelopp som tas ut av en 
enskild emittent av betydande 
tillgångsanknutna token ska vara i 
proportion till storleken på dennas 
reservtillgångar och ska täcka alla 
kostnader som Esma ådrar sig för att utföra 
sina tillsynsuppgifter i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1112
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det avgiftsbelopp som tas ut av en enskild 
emittent av betydande e-pengartoken ska 
vara i proportion till storleken på hur 
mycket e-pengar som ges ut i utbyte mot 
medel och ska täcka alla kostnader som 
EBA ådrar sig för att utföra sina 
tillsynsuppgifter i enlighet med denna 
förordning.

Det avgiftsbelopp som tas ut av en enskild 
emittent av betydande e-pengartoken ska 
vara i proportion till storleken på hur 
mycket e-pengar som ges ut i utbyte mot 
medel och ska täcka alla kostnader som 
Esma ådrar sig för att utföra sina 
tillsynsuppgifter i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1113
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Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 121 
senast [ange datum 12 månader efter 
ikraftträdandet] för att närmare ange typen 
av avgifter, i vilka fall avgifter ska betalas, 
hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur 
de ska betalas samt metoden för att beräkna 
det högsta belopp per enhet som avses i 
punkt 2 som EBA kan ta ut.

3. Kommissionen ska anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 121 
senast [ange datum 12 månader efter 
ikraftträdandet] för att närmare ange typen 
av avgifter, i vilka fall avgifter ska betalas, 
hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur 
de ska betalas samt metoden för att beräkna 
det högsta belopp per enhet som avses i 
punkt 2 som Esma kan ta ut.

Or. en

Ändringsförslag 1114
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 120 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA:s delegering av uppgifter till behöriga 
myndigheter

Esmas delegering av uppgifter till behöriga 
myndigheter

Or. en

Ändringsförslag 1115
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 120 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det är nödvändigt för att EBA 
korrekt ska kunna utföra en tillsynsuppgift 
över emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token eller betydande e-
pengartoken kan EBA delegera särskilda 

1. När det är nödvändigt för att Esma 
korrekt ska kunna utföra en tillsynsuppgift 
över emittenter av betydande 
tillgångsanknutna token eller betydande e-
pengartoken kan Esma delegera särskilda 
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tillsynsuppgifter till den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat. Sådana 
specifika tillsynsuppgifter kan särskilt 
innefatta befogenhet att begära uppgifter 
enligt artikel 104 och att genomföra 
utredningar och kontroller på plats enligt 
artiklarna 105 och 106.

tillsynsuppgifter till den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat. Sådana 
specifika tillsynsuppgifter kan särskilt 
innefatta befogenhet att begära uppgifter 
enligt artikel 104 och att genomföra 
utredningar och kontroller på plats enligt 
artiklarna 105 och 106.

Or. en

Ändringsförslag 1116
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 120 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EBA ska, innan en uppgift 
delegeras, samråda med den berörda 
behöriga myndigheten om

2. Esma ska, innan en uppgift 
delegeras, samråda med den berörda 
behöriga myndigheten om

Or. en

Ändringsförslag 1117
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 120 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) överföringen av nödvändig 
information av och till EBA.

(c) överföringen av nödvändig 
information av och till Esma.

Or. en

Ändringsförslag 1118
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 120 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I enlighet med den förordning om 
avgifter som kommissionen antagit enligt 
artikel 119.3 ska EBA ersätta en behörig 
myndighet för kostnader som uppkommit 
till följd av utförandet av de delegerade 
uppgifterna.

3. I enlighet med den förordning om 
avgifter som kommissionen antagit enligt 
artikel 119.3 ska Esma ersätta en behörig 
myndighet för kostnader som uppkommit 
till följd av utförandet av de delegerade 
uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 1119
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 122 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Betänkande Utvärderingsrapport och översyn

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den [datum 36 månader efter 
den dag då denna förordning träder i kraft] 
ska kommissionen, efter samråd med EBA 
och Esma, lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, i 
tillämpliga fall åtföljd av ett 
lagstiftningsförslag.

1. Före den [datum 18 månader efter 
den dag då denna förordning träder i kraft] 
ska kommissionen, efter samråd med EBA 
och Esma, lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, i 
tillämpliga fall åtföljd av ett 
lagstiftningsförslag.

Or. it
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Ändringsförslag 1121
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den [datum 36 månader efter 
den dag då denna förordning träder i kraft] 
ska kommissionen, efter samråd med EBA 
och Esma, lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, i 
tillämpliga fall åtföljd av ett 
lagstiftningsförslag.

1. Före den [datum 36 månader efter 
den dag då denna förordning träder i kraft] 
ska kommissionen, efter samråd med EBA 
och Esma och med hänsyn tagen till 
resultaten i deras årsrapporter, lägga fram 
en rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen och genomförandet av 
denna förordning och om efterlevnaden av 
skyldigheterna och kraven i den. 
Rapporten ska i tillämpliga fall åtföljas av 
ett lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 1122
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En uppskattning av antalet EU-
invånare som använder eller investerar i 
kryptotillgångar som givits ut och 
erbjudits utanför EU. 

Or. en

Ändringsförslag 1123
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Antalet och värdet av bedrägerier, 
hackningsattacker och stölder rörande 
kryptotillgångstjänster som rapporterats i 
EU, typer av bedrägligt beteende, antalet 
klagomål som mottagits av leverantörer av 
kryptotillgångstjänster och emittenter av 
tillgångsanknutna token, antalet klagomål 
som mottagits av behöriga myndigheter 
och vad dessa mottagna klagomål handlar 
om.

(c) Antalet och värdet av bedrägerier, 
svindlerier, hackningsattacker, 
utpressningsprogram och stölder rörande 
kryptotillgångstjänster som rapporterats i 
EU, typer av bedrägligt beteende, antalet 
klagomål som mottagits av leverantörer av 
kryptotillgångstjänster och emittenter av 
tillgångsanknutna token, antalet klagomål 
som mottagits av behöriga myndigheter 
och vad dessa mottagna klagomål handlar 
om.

Or. en

Ändringsförslag 1124
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) En bedömning av verkställandet 
och ändamålsenligheten av de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning, däribland eventuella 
överträdelser av kravet att 
tredjelandsföretag som tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster till personer som 
är etablerade i unionen måste vara 
auktoriserade som leverantörer av 
kryptotillgångstjänster i enlighet med 
denna förordning.
(ib) En bedömning av möjliga åtgärder 
och effektiva och avskräckande 
sanktioner som ska hindra 
tredjelandsaktörer utan auktorisation från 
att erbjuda kryptotillgångstjänster till 
personer som är etablerade i unionen, för 
att förhindra att denna förordning 
kringgås och i syfte att säkerställa skyddet 
av konsumenter och investerare.
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Or. en

Ändringsförslag 1125
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ib) En bedömning av bedrägligt 
marknadsföringsmaterial och svindlerier 
rörande kryptotillgångar som förekommer 
på sociala medienätverk. 

Or. en

Ändringsförslag 1126
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ic) En bedömning av hotnivån 
avseende penningtvätt, 
terroristfinansiering och andra typer av 
brottslig verksamhet som har att göra med 
kryptotillgångar som kanaliseras genom 
decentraliserade finansiella system samt 
nödvändigheten och genomförbarheten av 
att fastställa lämpliga och effektiva 
åtgärder, inklusive 
transaktionsbegränsningar för 
betalningar i kryptotillgångar för varor 
och tjänster som medför betalningar över 
ett minimitröskelvärde, kraftfullare 
underrättelsekanaler och ett system med 
ändamålsenliga, proportionerliga och 
avskräckande sanktioner för att förhindra 
olagliga transaktioner med 
kryptotillgångar. 
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) En utvärdering av huruvida 
omfattningen av de kryptotillgångstjänster 
som täcks av denna förordning är lämplig 
och huruvida det behövs någon justering av 
de definitioner som fastställs i denna 
förordning.

(j) En utvärdering av huruvida 
omfattningen av de kryptotillgångstjänster 
som täcks av denna förordning är lämplig 
och huruvida det behövs någon justering av 
de definitioner som fastställs i denna 
förordning, samt huruvida eventuella 
ytterligare innovativa former av 
kryptotillgångar skulle behövas läggas till 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1128
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) En bedömning av huruvida 
tillsynskraven för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster är lämpliga och 
huruvida de borde anpassas till de krav 
för startkapital och kapitalbas som är 
tillämpliga på investeringsbolag enligt 
förordning (EU) 2019/2033 och direktiv 
2019/2034/EU.

Or. en

Ändringsförslag 1129
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Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) En bedömning av lämpligheten av 
de tröskelvärden som fastställer betydande 
tillgångsanknutna token och betydande e-
pengartoken och som föreskrivs i artikel 
39 i denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) En bedömning av denna 
förordnings inverkan på decentraliserade 
finansiella tillämpningar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) En beskrivning av utvecklingen av 
affärsmodeller och teknik på marknaden 
för kryptotillgångar.

(n) En beskrivning av utvecklingen av 
affärsmodeller och teknik på marknaden 
för kryptotillgångar med särskild 
inriktning på den nya teknikens inverkan 
på miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 1132
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) En utvärdering av samarbetet 
mellan de behöriga myndigheterna, EBA 
och Esma och en utvärdering av fördelarna 
och nackdelarna med att de behöriga 
myndigheterna och EBA ansvarar för 
tillsynen enligt denna förordning.

(q) En utvärdering av samarbetet 
mellan de behöriga myndigheterna, EBA 
och Esma och en utvärdering av fördelarna 
och nackdelarna med att de behöriga 
myndigheterna och Esma ansvarar för 
tillsynen enligt denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) Kostnaderna för att följa denna 
förordning för emittenter av 
kryptotillgångar andra än tillgångsanknutna 
token och e-pengartoken, som en 
procentandel av det belopp som anskaffas 
genom att emittera kryptotillgångar.

(r) Kostnaderna för att följa denna 
förordning för emittenter av 
kryptotillgångar andra än tillgångsanknutna 
token och e-pengartoken, som en 
procentandel av det belopp som anskaffas 
genom att emittera kryptotillgångar, samt 
den omsättning och den totala vinst som 
genereras av emittenterna genom dessa 
emissioner under den period som 
omfattas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led s
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(s) Kostnaderna för att följa denna 
förordning för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster, som en 
procentandel av deras driftskostnader.

(s) Kostnaderna för att följa denna 
förordning för leverantörer av 
kryptotillgångstjänster, som en 
procentandel av deras driftskostnader, samt 
den omsättning och den totala vinst som 
genereras av dessa tjänsteleverantörer 
genom dessa tjänster under den period 
som omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 1135
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(t) Kostnaderna för att följa denna 
förordning för emittenter av 
tillgångsanknutna token och emittenter av 
e-pengartoken, som en procentandel av 
deras driftskostnader.

(t) Kostnaderna för att följa denna 
förordning för emittenter av 
tillgångsanknutna token och emittenter av 
e-pengartoken, som en procentandel av 
deras driftskostnader, samt den omsättning 
och den totala vinst som genereras av 
dessa emittenter genom emissionerna 
under den period som omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 1136
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje år därefter ska Esma lägga 
fram en kortfattad rapport om läget på de 
europeiska marknaderna för 
kryptotillgångar med en beskrivning av 
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den viktigaste statistiken och de viktigaste 
trenderna och riskerna.

Or. en

Ändringsförslag 1137
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel -122a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -122a
Esmas årsrapport om 

marknadsutvecklingen
Senast [12 månader från denna 
förordnings tillämpningsdatum] och varje 
år därefter ska Esma, i nära samarbete 
med EBA, lämna in en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning och 
utvecklingen på 
kryptotillgångsmarknaderna. Rapporten 
ska offentliggöras.
Rapporten ska bestå av följande delar:
(a) Antalet utgivna kryptotillgångar i EU, 
antalet vitböcker om kryptotillgångar som 
registrerats hos behöriga myndigheter, 
typen av kryptotillgångar som emitterats 
och deras totala marknadsvärde, antalet 
kryptotillgångar som tagits upp till handel 
på en handelsplattform för 
kryptotillgångar.
(b) Antalet emittenter av 
tillgångsanknutna token som 
auktoriserats enligt denna förordning, 
och en analys av de kategorier av 
tillgångar som ingår i reserverna, 
reservernas storlek samt volymen av 
betalningar i tillgångsanknutna token.
(c) Antalet emittenter av e-pengartoken 
som har auktoriserats enligt denna 
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förordning och enligt direktiv 
2009/110/EG, och en analys av de valutor 
som dessa e-pengartoken är anknutna till, 
storleken på reserverna samt volymen av 
betalningar i e-pengartoken.
(e) Antalet emittenter av betydande e-
pengartoken som har auktoriserats enligt 
denna förordning och enligt direktiv 
2009/110/EG, och en analys av de valutor 
som dessa betydande e-pengartoken är 
anknutna till, storleken på reserverna 
samt volymen av betalningar i betydande 
e-pengartoken.
(f) En uppskattning av antalet EU-
invånare som använder eller investerar i 
kryptotillgångar som givits ut i EU.
(g) En uppskattning av antalet EU-
invånare som använder eller investerar i 
kryptotillgångar som givits ut och 
erbjudits av leverantörer av 
kryptotillgångstjänster utanför EU.
(h) En kartläggning av det geografiska 
läget och kundkännedomsnivån samt de 
åtgärder för kundkännedom som vidtagits 
av oauktoriserade börser som 
tillhandahåller kryptotillgångstjänster till 
EU-invånare, inklusive antalet börser 
utan tydlig hemvist och det antal börser 
som är belägna i jurisdiktioner som står 
med på EU:s förteckning över 
högrisktredjeländer med avseende på 
penningtvätt/finansiering av terrorism 
eller på förteckningen över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet, klassificerade efter nivån 
på efterlevnaden av lämpliga 
kundkännedomsförfaranden.
(i) Volymen av transaktioner med 
decentraliserade finansprotokoll och 
decentraliserade utbyten jämte en analys 
av riskerna för penningtvätt, 
terroristfinansiering och andra brottsliga 
verksamheter.
(j) Andelen transaktioner med 
kryptotillgångar som förekommer genom 
leverantörer av kryptotillgångstjänster 
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eller oauktoriserade tjänsteleverantörer 
eller person-till-person-transaktioner, och 
transaktionsvolymen.
(k) Antalet bedrägerier, svindlerier, 
hackningsattacker, cyberattacker, 
utpressningsprogram, stölder eller 
förluster rörande kryptotillgångar som 
rapporterats i EU och värdet av dem, 
typer av bedrägligt beteende, antalet 
klagomål som mottagits av leverantörer av 
kryptotillgångstjänster och emittenter av 
tillgångsanknutna token, antalet 
klagomål som mottagits av behöriga 
myndigheter och vad dessa mottagna 
klagomål handlar om.
(l) Antalet klagomål som mottagits av 
leverantörer av kryptotillgångstjänster, 
emittenter av kryptotillgångar och 
nationella behöriga myndigheter med 
avseende på felaktig och vilseledande 
information i basfaktabladet eller i 
marknadsföringsmaterialet rörande 
kryptotillgångar, däribland via sociala 
medieplattformar.
(m) Möjliga strategier och alternativ, på 
grundval av bästa praxis och rapporter 
från relevanta internationella 
organisationer, för att minska riskerna 
för ekonomisk brottslighet och olaglig 
verksamhet rörande användningen av 
kryptotillgångar.
(n) Möjliga strategier och alternativ, på 
grundval av bästa praxis och rapporter 
från relevanta internationella 
organisationer, för att begränsa och 
påföra påföljder när aktörer i tredjeländer 
som tillhandahåller 
kryptotillgångstjänster i unionen utan 
tillstånd kringgår denna förordnings 
standarder.
Medlemsstaterna och EBA ska förse 
Esma med den information som är 
nödvändig för att utarbeta denna rapport. 
För utarbetandet av denna rapport får 
kommissionen begära ut information från 
brottsbekämpande myndigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 1138
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 122b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 122b
Kommissionens rapport om en EU-

förteckning över förbjudna kryptoadresser 
och enheter som inte uppfyller kraven

Senast … [12 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande], i syfte att 
stärka kampen mot ekonomisk 
brottslighet och säkerställa att 
finansinstitut, bolag, leverantörer av 
kryptotillgångstjänster och andra 
ansvariga enheter som omfattas av EU:s 
lagstiftning mot penningtvätt inte deltar i 
otillåtna transaktioner eller främjar 
brottslig verksamhet, ska kommissionen 
bedöma möjligheten att skapa en central 
EU-förteckning över förbjudna adresser, 
personer och enheter, däribland 
plånboksadresser för kryptotillgångar som 
ägs av eller är kopplade till personer, 
grupper och enheter som är föremål för 
europeiska sanktioner, i vilken Esmas 
förteckning över leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som inte uppfyller 
kraven bör ingå.
Kommissionen bör även bedöma hur 
användningen av smarta avtal kan 
integreras i ramen för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism för att säkerställa fullgörandet 
av skyldigheterna rörande bekämpning av 
penningtvätt, främja förfarandena för 
kundkännedom och förhindra 
transaktioner med adresser på 
förteckningen.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 123

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 123 utgår
Övergångsbestämmelser

1. Artiklarna 4–14 ska inte tillämpas på 
kryptotillgångar, andra än 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, vilka erbjöds till 
allmänheten i unionen eller togs upp till 
handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar före den [ange 
tillämpningsdatum].
2. Genom undantag från denna 
förordning får leverantörer av 
kryptotillgångstjänster som tillhandahöll 
sina tjänster i enlighet med tillämplig 
lagstiftning före [ange 
tillämpningsdatum] fortsätta att göra 
detta till och med den [ange datum 18 
månader efter tillämpningsdatum] eller 
till dess att de har beviljats en 
auktorisation i enlighet med artikel 55, 
beroende på vilket som inträffar först.
3. Genom undantag från artiklarna 54 
och 55 får medlemsstaterna tillämpa ett 
förenklat förfarande för ansökningar om 
auktorisation som lämnas in mellan den 
[ange tillämpningsdatum för denna 
förordning] och [ange datum 18 månader 
efter tillämpningsdatumet] av enheter som 
vid tidpunkten för denna förordnings 
ikraftträdande hade auktorisation att 
tillhandahålla kryptotillgångstjänster 
enligt nationell lagstiftning. De behöriga 
myndigheterna ska säkerställa att kraven 
som fastställs i kapitel 2 och 3 i avdelning 
IV är uppfyllda innan auktorisation 
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beviljas i enlighet med sådana förenklade 
förfaranden.
4. EBA ska utöva sitt tillsynsansvar enligt 
artikel 98 från och med den dag då de 
delegerade akter som avses i artikel 39.6 
börjar tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1140
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 123 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 4–14 ska inte tillämpas 
på kryptotillgångar, andra än 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, vilka erbjöds till allmänheten 
i unionen eller togs upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar före 
den [ange tillämpningsdatum].

1. Kryptotillgångar, andra än 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, vilka erbjöds till allmänheten 
i unionen eller togs upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar före 
den [ange tillämpningsdatum] ska uppfylla 
kraven i artiklarna 4–14 om de vill 
fortsätta att upptas till handel.
Genom undantag från denna förordning, 
för kryptotillgångar annat än 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken som upptogs till handel på 
en handelsplattform för kryptotillgångar 
före [ange denna förordnings 
tillämpningsdatum], ska en leverantör av 
kryptotillgångstjänster som driver en 
handelsplattform 
(a) tillhandahålla eller utarbeta ett 
faktablad om kryptotillgångar i enlighet 
med artikel 4a,
(b) uppfylla de tillämpliga krav som 
fastställs i artiklarna 5–11, och
(c) vara ansvarig för den information som 
tillhandahålls i det basfaktablad som 
utarbetats i enlighet med artikel 14. 
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Or. en

Ändringsförslag 1141
Chris MacManus

Förslag till förordning
Artikel 123 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 4–14 ska inte tillämpas 
på kryptotillgångar, andra än 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, vilka erbjöds till allmänheten 
i unionen eller togs upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar före 
den [ange tillämpningsdatum].

1. Kryptotillgångar, andra än 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, vilka erbjöds till allmänheten 
i unionen eller togs upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar före 
den [ange tillämpningsdatum] kan handlas 
med under en period på sex månader efter 
[ange tillämpningsdatum] innan 
artiklarna 4–14 ska tillämpas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 123 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 4–14 ska inte tillämpas 
på kryptotillgångar, andra än 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, vilka erbjöds till allmänheten 
i unionen eller togs upp till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar före 
den [ange tillämpningsdatum].

1. Med avsteg från denna förordning 
ska under en tidsperiod på 6 månader 
från denna förordnings ikraftträdande 
artiklarna 4–14 inte tillämpas på 
kryptotillgångar, andra än 
tillgångsanknutna token och e-
pengartoken, vilka har utbjudits till 
allmänheten i unionen eller tagits upp till 
handel på en handelsplattform för 
kryptotillgångar för vilka artiklarna 4–14 
inte ska tillämpas.

Or. it
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Ändringsförslag 1143
Gunnar Beck

Förslag till förordning
Artikel 123 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från denna 
förordning får kryptotillgångar som 
emitteras eller görs tillgängliga och/eller 
handlas i EU eller upptas till handel på en 
handelsplattform för kryptotillgångar från 
och med [ange tillämpningsdatum] i 
enlighet med de lagar som är tillämpliga 
på sådana kryptotillgångar före denna 
förordnings ikraftträdandedatum, 
fortsätta att erbjudas och/eller handlas 
med till och med [ange datum 18 månader 
efter tillämpningsdatumet] eller till dess 
att de beviljas eller slutgiltigt inte beviljas 
tillstånd i enlighet med denna förordning, 
under förutsättning att erbjudaren av 
sådana kryptotillgångar har ansökt om 
tillstånd senast [ange datum 18 månader 
efter tillämpningsdatumet].

Or. en

Motivering

Det finns för närvarande kryptotillgångar som redan emitteras i EU, men det finns inga 
övergångsarrangemang som för närvarande skulle omfatta e-pengartoken och 
tillgångsanknutna token.

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

Förslag till förordning
Artikel 123 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från denna 
förordning får kryptotillgångar som 
emitteras eller görs tillgängliga och/eller 
handlas med i EU eller upptas till handel 
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på en handelsplattform för 
kryptotillgångar från och med [ange 
tillämpningsdatum för denna förordning] 
i enlighet med de lagar som är tillämpliga 
på sådana kryptotillgångar före denna 
förordnings tillämpningsdatum, fortsätta 
att emitteras, göras tillgängliga, handlas 
med och/eller upptas till handel till och 
med [ange datum 18 månader efter denna 
förordnings tillämpningsdatum].

Or. en

Ändringsförslag 1145
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 123a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 123a
Ändringar av direktiv 2014/57/EU

Direktiv 2014/57/EU ska ändras på 
följande sätt:
I artikel 1.2 ska följande led da läggas till:
da) En kryptotillgång som är upptagen till 
handel eller för vilken en ansökan om 
upptagande till handel hos en leverantör 
av kryptotillgångstjänster har lämnats in.

Or. en

Motivering

Direktivet om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk.

Ändringsförslag 1146
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 123b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 123b
Ändring av direktiv (EU) 2015/849

Direktiv (EU) 2015/849 ska ändras på 
följande sätt:
I artikel 2 ska följande led gh läggas till:
Andra leverantörer av 
kryptotillgångstjänster i den mening som 
avses i artikel 2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) …./… av den … 
om marknader för kryptotillgångar (EU) 
2021/XXX.
I artikel 2 ska följande led ea läggas till:
Andra personer som handlar med varor, i 
den utsträckning som betalningar om ett 
belopp på minst 10 000 euro görs eller 
mottas i kryptotillgångar oavsett form, 
oavsett om transaktionen utförs vid ett 
tillfälle eller flera tillfällen som förefaller 
ha samband.

Or. en

Motivering

Behovet av en anpassning av EU:s ramverk mot penningtvätt till internationella standarder 
med avseende på kryptotillgångar är akut och bör inte vänta till den övergripande översynen 
av ramverket mot penningtvätt.

Ändringsförslag 1147
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 123c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 123c
Ändring av förordning 2019/2088/EU 
[förordningen om hållbarhetsrelaterade 
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upplysningar]
Förordning (EU) 2019/2088 ska ändras 
på följande sätt:
I artikel 2.1 ska följande led införas:
ja) en leverantör av 
kryptotillgångstjänster som 
tillhandahåller portföljförvaltning i den 
mening som avses i led 17a i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …./… av den … om 
marknader för kryptotillgångar (EU) 
2021/XXX.
I artikel 2.11 ska följande led införas:
da) en leverantör av 
kryptotillgångstjänster som 
tillhandahåller investeringsrådgivning i 
den mening som avses i led 17 i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …./… av den … om 
marknader för kryptotillgångar (EU) 
2021/XXX.
I artikel 2.12 ska följande led införas:
ga) en emittent av kryptotillgångar i den 
mening som avses i led 6 i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …./… av den … om 
marknader för kryptotillgångar (EU) 
2021/XXX.

Or. en

Ändringsförslag 1148
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med den 
[ange datum 18 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

2. Den ska tillämpas från och med den 
[ange datum sex månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Or. en



AM\1233341SV.docx 163/168 PE693.742v01-00

SV

Ändringsförslag 1149
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De bestämmelser som fastställs i 
avdelning III och avdelning IV ska dock 
tillämpas från och med [ange 
ikraftträdandedatum].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1150
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del F – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. 1. En beskrivning av de risker som 
kan ha en negativ inverkan på faktorer, 
inbegripet eventuella miljö-, 
samhällsansvars- och 
bolagsstyrningsfaktorer. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutom för emittenter som är 
undantagna från auktorisation i enlighet 
med artikel 15.3, inkluderas uppgifter om 
auktorisationen för emittenten av 

2. Uppgifter om auktorisationen för 
emittenten av tillgångsanknutna token och 
namnet på den behöriga myndighet som 
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tillgångsanknutna token och namnet på den 
behöriga myndighet som beviljat en sådan 
auktorisation.

beviljat en sådan auktorisation.

Or. en

Ändringsförslag 1152
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – del D – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. 1. En beskrivning av de risker som 
kan ha en negativ inverkan på faktorer, 
inbegripet eventuella miljö-, 
samhällsansvars- och 
bolagsstyrningsfaktorer.

Or. en

Ändringsförslag 1153
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – del F – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. 1. En beskrivning av de risker som 
kan ha en negativ inverkan på faktorer, 
inbegripet eventuella miljö-, 
samhällsansvars- och 
bolagsstyrningsfaktorer. 

Or. en

Ändringsförslag 1154
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques
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Förslag till förordning
Bilaga V – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Emittenten överträder artikel 26.2 
genom att inte så snart som möjligt 
och/eller på ett tydligt, korrekt och 
transparent sätt på sin webbplats redogöra 
för resultatet av den revision av 
reservtillgångarna som avses i artikel 32.

12. Emittenten överträder artikel 26.2 
genom att inte senast tio arbetsdagar efter 
det att revisionen slutförts på ett tydligt, 
korrekt och transparent sätt på sin 
webbplats redogöra för resultatet av den 
revision av reservtillgångarna som avses i 
artikel 32.

Or. en

Ändringsförslag 1155
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Bilaga V – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Emittenten överträder artikel 28.1 
genom att inte upprätthålla och genomföra 
ändamålsenliga policyer och förfaranden 
för att förebygga, identifiera, hantera och 
informera om intressekonflikter mellan 
emittenten själv och dess aktie- eller 
andelsägare, ledamöterna i dess 
ledningsorgan, dess anställda, någon fysisk 
person som direkt eller indirekt innehar 
mer än 20 % av aktiekapitalet eller 
rösträtterna i emittenten eller som på något 
annat sätt utövar kontroll över nämnda 
emittent, innehavarna av betydande 
tillgångsanknutna kryptovalutatoken, 
någon tredje part som tillhandahåller en av 
de funktioner som avses i artikel 30.5 h, 
eller någon fysisk eller juridisk person som 
beviljats direkt fordran eller rätt till inlösen 
i enlighet med artikel 35.3.

18. Emittenten överträder artikel 28.1 
genom att inte upprätthålla och genomföra 
ändamålsenliga policyer och förfaranden 
för att förebygga, identifiera, hantera och 
informera om intressekonflikter mellan 
emittenten själv och dess aktie- eller 
andelsägare, ledamöterna i dess 
ledningsorgan, dess anställda, någon fysisk 
person som direkt eller indirekt innehar 
mer än 5 % av aktiekapitalet eller 
rösträtterna i emittenten eller som på något 
annat sätt utövar kontroll över nämnda 
emittent, innehavarna av betydande 
tillgångsanknutna kryptovalutatoken, 
någon tredje part som tillhandahåller en av 
de funktioner som avses i artikel 30.5 h, 
eller någon fysisk eller juridisk person som 
beviljats direkt fordran eller rätt till inlösen 
i enlighet med artikel 35.3.

Or. en
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Ändringsförslag 1156
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Förslag till förordning
Bilaga V – led 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. Såvida inte emittenten har fått 
tillstånd att inneha ett lägre belopp i 
kapitalbasen i enlighet med artikel 31.3, 
överträder emittenten artikel 31.1 a eller 
artikel 41.4 genom att inte vid alla 
tidpunkter uppfylla kravet på kapitalbas.

29. Emittenten överträder artikel 31.1 a 
eller artikel 41.4 genom att inte vid alla 
tidpunkter uppfylla kravet på kapitalbas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga V – led 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. Om emittenten inte beviljar de 
rättigheter som avses i artikel 35.1 till alla 
innehavare av betydande 
tillgångsanknutna token, överträder en 
sådan emittent artikel 35.3 genom att inte 
upprätta en policy som anger de fysiska 
eller juridiska personer som har sådana 
rättigheter, eller genom att inte ange 
villkoren för utövandet av sådana 
rättigheter eller de skyldigheter som 
åläggs dessa personer.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga V – led 55
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. Om emittenten inte beviljar de 
rättigheter som avses i artikel 35.1 till alla 
innehavare av betydande 
tillgångsanknutna token, överträder en 
sådan emittent artikel 35.4 genom att inte 
inrätta mekanismer som säkerställer 
likviditeten i berörda betydande 
tillgångsanknutna token.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga V – led 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

63. Emittenten överträder artikel 41.3 
genom att inte upprätta, upprätthålla och 
genomföra en policy och förfaranden för 
likviditetshantering, eller genom att inte ha 
en policy och förfaranden som säkerställer 
att reservtillgångarna har en 
motståndskraftig likviditetsprofil som gör 
det möjligt för emittenten av betydande 
tillgångsanknutna token att fortsätta att 
fungera normalt, även under kritiska 
likviditetsförhållanden.

63. Emittenten överträder artikel 41.3 
genom att inte upprätta, upprätthålla och 
genomföra en policy och förfaranden för 
likviditetshantering, eller genom att inte ha 
en policy och förfaranden som säkerställer 
att reservtillgångarna har en 
motståndskraftig likviditetsprofil som gör 
det möjligt för emittenten av betydande 
tillgångsanknutna token att fortsätta att 
fungera normalt, även under kritiska 
likviditetsförhållanden, eller genom att 
inte regelbundet utföra 
likviditetsstresstester, eller genom att inte 
efterleva det beslut som följer upp 
resultatet av likviditetsstresstestningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Såvida inte emittenten har fått 
tillstånd att inneha ett lägre belopp i 
kapitalbasen i enlighet med artikel 31.3, 
överträder emittenten artikel 41.4 genom 
att inte vid alla tidpunkter uppfylla kravet 
på kapitalbas.

17. Emittenten överträder artikel 41.4 
genom att inte vid alla tidpunkter uppfylla 
kravet på kapitalbas.

Or. en


