
PR\1206665HU.docx PE650.539v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2020/2034(INL)

4.6.2020

JELENTÉSTERVEZET
a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális pénzügyi szolgáltatásokról: a 
kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és 
felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok 
területén
(2020/2034(INL))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Ondřej Kovařík

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 47. cikke)



PE650.539v01-00 2/13 PR\1206665HU.docx

HU

PR_INL

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...........3

MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ A KÉRT 
JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK ..........................9

INDOKOLÁS ...........................................................................................................................10



PR\1206665HU.docx 3/13 PE650.539v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális pénzügyi szolgáltatásokról: a 
kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti 
kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén
(2020/2034(INL))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

– tekintettel a Bizottság 2018. március 8-i, „Pénzügyi technológiai cselekvési terv: Egy 
versenyképesebb és innovatívabb európai pénzügyi ágazat felé” című közleményére1,

– tekintettel a Bizottság által felállított, a pénzügyi innováció szabályozási akadályaival 
foglalkozó szakértői csoport szabályozással, innovációval és finanszírozással 
kapcsolatban 30 ajánlást megfogalmazó 2019. december 13-i zárójelentésére,

– tekintettel az európai felügyeleti hatóságok Európai Bizottsághoz intézett 2019. április 
10-i közös tanácsára az EU pénzügyi ágazatában az IKT-kockázatkezelési 
követelményekkel kapcsolatos jogszabály-módosítások szükségességéről,

– tekintettel az európai felügyeleti hatóságok Európai Bizottsághoz intézett 2019. április 
10-i közös tanácsára a teljes uniós pénzügyi szektor jelentős piaci szereplőire és 
infrastruktúráira kiterjedő, a kiberreziliencia tesztelését szolgáló koherens keret 
kifejlesztésének költségeiről és hasznairól,

– tekintettel az Európai Bankhatóságnak az IKT-kockázatok és biztonsági kockázatok 
kezelésére vonatkozó 2019. november 29-i iránymutatásaira,

– tekintettel az Európai Bankhatóság kriptoeszközökről szóló, az Európai Bizottság 
számára tanácsokat megfogalmazó 2019. január 9-i jelentésére,

– tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által Bizottságnak adott, az elsődleges 
tokenkibocsátásról és a kriptoeszközökről szóló 2019. január 9-i tanácsra,

– tekintettel a kriptoeszközök piacának európai uniós keretéről szóló, 2019. decemberi 
európai bizottsági konzultációs dokumentumra,

– tekintettel az Európai Központi Bank 2019. júliusi jelentésére a lakossági pénzforgalom 
digitalizációjának az eurorendszer katalizátorszerepe szempontjából kifejtett hatásairól,

– tekintettel Benoît Coeure „Pénzügyi technológiákat az embereknek” című, 2019. január 
31-i vitaindító beszédére,

– tekintettel Yves Mersch „Felbolydult hitelezési és fizetési rendszerek: a pénzügyi 
technológiák előtt álló kihívás” című, 2019. február 26-i vitaindító beszédére a pénzügyi 

1 COM(2018)0109
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technológiáról és a digitális innovációról szóló 3. éves konferencián,

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2017. június 27-i jelentésére a pénzügyi 
technológiák pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásairól, valamint a felügyeleti és 
szabályozási kérdésekről,

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács által a decentralizált pénzügyi technológiákról 
és azok pénzügyi stabilitásra, szabályozásra és irányításra gyakorolt hatásairól szóló, 
2019. június 6-i jelentésére,

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács által a kriptoeszközökkel kapcsolatban az FSB 
és a szabványügyi testületek munkájáról a G20-ak részére készített 2018. július 16-i 
jelentésre,

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2019. február 14-i jelentésére a pénzügyi 
technológiákról és a pénzügyi szolgáltatások piaci szerkezetéről, a piaci fejleményekről 
és a pénzügyi stabilitással kapcsolatos lehetséges következményekről,

– tekintettel a G7-ek stabil kriptopénzekkel foglalkozó munkacsoportjának a globális stabil 
kriptopénzek hatásának vizsgálatáról szóló 2019. októberi jelentésére,

– tekintettel a Nemzetközi Fizetések Bankjának a pénzügyi technológiára adott 
szakpolitikai válaszokkal kapcsolatos, több országra kiterjedő 2020. januári elemzésére,

– tekintettel Fernando Restoy „A pénzügyi technológiák szabályozása: mi történik, és 
melyek a kihívások?” című, az ASBA-BID-FELABAN XVI. banki, köz- és magánszféra 
közötti regionális politikai párbeszéd alkalmával elhangzott 2019. február 14-i 
felszólalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 47. és 54. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2020), 

A. mivel a digitális pénzügyi szolgáltatások a pénzügyi ágazat folyamatosan fejlődő területét 
jelentik, amelyek mind ágazati, mind szabályozási szinten folyamatos nyomon követést 
és mérlegelést igényelnek;

B. mivel a „kriptoeszközök” kifejezés a digitális eszközök széles skáláját öleli fel, beleértve 
többek között a virtuális fizetőeszközöket és tokeneket;

C. mivel a kriptoeszközök két leggyakoribb eleme i. az eszköz privát jellege és ii. titkosítás 
és megosztott főkönyvi technológia (DLT) vagy hasonló technológia alkalmazása az 
eszközcserék támogatására;

D. mivel a stabil kriptopénzek a kriptoeszközökhöz hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, és 
nem valamely konkrét pénznem formájában jelennek meg, hanem olyan eszközök 
együttesére támaszkodnak, amelyek célja, hogy minimálisra csökkentsék az adott 
pénznemben denominált árfolyamuk ingadozásait;

E. mivel a központi banki digitális valuta (CBDC) a stabil eszköz koncepcióján alapul, 
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állami jellegű, ezért nem tekinthető kriptoeszköznek;

F. mivel a központi banki digitális valuták megvalósítására irányuló lehetséges 
kezdeményezések az Unión belül és globális szinten egyaránt megfontolás tárgyát 
képezik;

G. mivel a digitális pénzügyi szolgáltatásoknak van egy erős, határokon átnyúló eleme, 
amely túllép az uniós szinten, ezért alapvető fontosságú a nemzetközi együttműködés 
ezen a területen;

H. mivel a piaci adatok szerint 2020 elején világszerte több mint 5100 kriptoeszköz létezik, 
amelyek teljes piaci kapitalizációja meghaladja a 250 milliárd USD-t2;

I. mivel az Európai Központi Bank (EKB) szakértői 2019-es kiadványukban3 rámutattak, 
hogy bár a kriptoeszközök erősen spekulatívak, nem jelentenek közvetlen veszélyt a 
pénzügyi stabilitásra; 

J. mivel a digitális pénzügyi szolgáltatások számos módon hozzájárulhatnak a Covid19-
járvány polgárokra, kkv-kra, más vállalkozásokra és pénzügyi szolgáltatásokra gyakorolt 
gazdasági hatásainak kezeléséhez;

K. mivel a pénzügyi szektor az információs és kommunikációs technológiák legnagyobb 
felhasználója a világon, és az összes IKT-val összefüggő kiadás mintegy egyötödéért ez 
az ágazat felel;

L. mivel a mesterséges intelligencia pénzügyi szolgáltatások területén történő fokozott 
alkalmazása a jövőben szükségessé teszi az erősebb operatív ellenálló képességet és a 
megfelelő külön felügyeletet;

M. mivel a működési problémák, különösen az informatikai és biztonsági kockázatok 
rendszerszintű kockázatokat teremthetnek a pénzügyi szektor számára; 

N. mivel a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi uniós szabálykönyv szétaprózott 
megközelítést alkalmaz a működési kockázatra vonatkozó rendelkezések kérdésében;

O. mivel a pénzügyi szektort érintő informatika és biztonsági kockázatok, valamint az ágazat 
uniós szintű integrációjának szintje a kiberbiztonsági irányelvre épülő, de azon is 
túlmutató konkrét és előrehaladottabb intézkedéseket tesznek szükségessé;

P. mivel a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség a pénzügyi intézmények operatív 
ellenálló képességével összefüggő munka szerves részét képezi, amelyet a hatóságok 
globális szinten végeznek;

Ajánlások:

2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
3 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html#toc4
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Általános megfontolások

1. üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy 2020 3. negyedévére véglegesíti a 
pénzügyi technológiai cselekvési tervét; úgy véli, hogy a közelmúltbeli piaci fejlemények 
miatt időszerűvé és szükségessé vált egy kriptoeszközökről szóló bizottsági javaslat, 
valamint az operatív és kiberrezilienciára vonatkozó ágazatközi pénzügyi 
szolgáltatásokról szóló jogszabály; kéri, hogy a Bizottság az 114. cikk alapján nyújtsa be 
vonatkozó javaslatát a mellékletben foglalt ajánlások alapján; 

2. úgy véli, hogy a pénzügyi technológiák nélkülözhetetlen elemei lesznek a tőkepiaci 
unióra irányuló kezdeményezés sikerének, és arra bátorítja a Bizottságot, hogy a tőkepiaci 
unió projektjének előmozdítása érdekében használja ki a pénzügyi technológiák által 
nyújtott előnyöket;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Bizottság a digitális pénzügyi szolgáltatások 
joghatóságokon átnyúló jellegére tekintettel a nemzetközi szabványok kidolgozása során 
szorosan hangolja össze munkáját a nemzetközi fórumokkal és szabályozó szervekkel;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a pénzügyi technológiákkal kapcsolatos munkája során 
alkalmazzon arányos, ágazatokon átnyúló és holisztikus megközelítést;

5. felhívja a Bizottságot, hogy elsőként lépjen fel annak érdekében, hogy kedvező 
környezetet teremtsen az európai pénzügyi technológiai központok és a cégek növekedése 
számára; 

6. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi technológiák területére vonatkozó jogszabálynak és 
felügyeletnek a következő elveken kell alapulnia:

a) az azonos szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó hasonló kockázatokra azonos 
szabályoknak kell vonatkozniuk;

b) technológiasemlegesség;

c) kockázatalapú megközelítés;

7. rámutat arra, hogy az uniós szintű intézkedések nem korlátozhatják a vállalkozások 
növekedési és fejlődési lehetőségeit az Unión belül;

8. kiemeli a bizalom, a személyazonosság és az adatok háromszögének fontosságát annak 
biztosítása érdekében, hogy az üzemeltetők, a fogyasztók és a felügyeletek 
megbízhassanak a digitális finanszírozásban; 

A kriptoeszközökre vonatkozó keret meghatározása

9. a közös értelmezés előmozdítása, a joghatóságok közötti együttműködés elősegítése és a 
határokon átnyúló tevékenységet folytató piaci szereplők számára nagyobb szabályozási 
biztonság biztosítása felé tett lépésként kívánatosnak tartja egy kriptoeszközökre 
vonatkozó páneurópai taxonómia kialakítását; javasolja a kriptoeszközökre vonatkozó 
kerettel kapcsolatos nemzetközi együttműködés és globális kezdeményezések 
fontosságának figyelembevételét, különös tekintettel azok határok nélküli jellegére; 



PR\1206665HU.docx 7/13 PE650.539v01-00

HU

ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy e változó piaci szegmens vonatkozásában 
megfelelőbb lehet egy nyílt végű taxonómiai sablon kidolgozása;

10. ezért úgy véli, hogy minden további kategorizálásnak kiegyensúlyozottnak és 
rugalmasnak kell lennie annak érdekében, hogy teret adjon az innovációnak az ágazatban, 
ugyanakkor biztosítsa a kockázatok korai szakaszban történő azonosítását;

11. továbbá hangsúlyozza, hogy a kriptoeszközökre vonatkozó szabályozási biztonság 
megteremtése érdekében világos iránymutatásra van szükség az alkalmazandó 
szabályozási és prudenciális folyamatokra vonatkozóan; 

12. rámutat arra, hogy szükség lesz a hatályos szabályozás alkalmazására a korábban nem 
szabályozott kriptoeszközökre, és egyedi szabályozási rendszereket kell létrehozni a 
kriptoeszközökkel kapcsolatos olyan újonnan kialakuló tevékenységek, például az 
elsődleges tokenkibocsátás tekintetében;

13. hangsúlyozza, hogy a kriptoeszközökre vonatkozó közös uniós keretnek elő kell segítenie 
a fogyasztó- és befektetővédelem fokozását, az ügyfél kötelezettségeinek jobb 
megismerését és az alapul szolgáló technológia felügyeletét;

A pénzügyi ágazat kiberrezilienciájával kapcsolatos közös megközelítés

14. rámutat arra, hogy a pénzügyi szolgáltatások fokozódó digitalizációjával, valamint a 
külső informatikai megoldásokhoz vagy karbantartási szolgáltatókhoz, például a 
felhőszolgáltatókhoz való kiszervezéssel a pénzügyi intézmények és piacok belső hibák 
vagy külső támadások által okozott zavaroknak való kitettsége egyre hangsúlyosabbá 
válik;

15. felhívja a Bizottságot, hogy a vonatkozó jogszabályokban megállapított bármilyen 
következetlenség, hiányosság és joghézag kezelése érdekében tegyen javaslatot az uniós 
pénzügyi szektorra vonatkozó IKT- és kiberbiztonsági követelmények terén történő 
jogszabályi változtatásokra;

16. Véleménye szerint e változtatásoknak az alábbi négy kulcsterületre kell összpontosítania:

a) korszerűsítés;

b) az IKT-incidensekre vonatkozó jelentéstételi szabályok összehangolása;

c) a behatolási lehetőségekkel és az operatív rezilienciával kapcsolatos tesztelést 
szolgáló közös keret valamennyi pénzügyi ágazatban;

d) a kritikus külső IKT-szolgáltatók felügyelete;

17. hangsúlyozza a további – különösen a biztonsági eseményekre vonatkozó – 
információmegosztás, valamint az érintett szabályozó és felügyeleti hatóságok közötti 
fokozott koordináció szükségességét;

Adatok

18. emlékeztet arra, hogy az adatok gyűjtése és elemzése központi szerepet játszik a pénzügyi 
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technológiák tekintetében, és ezért hangsúlyozza az adatokra vonatkozó meglévő 
jogszabályok következetes és technológiasemleges alkalmazásának szükségességét;

19. rámutat arra, hogy a személyes adatok védelme tekintetében az Unió globális 
normaalkotó; kiemeli, hogy a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a személyes és nem 
személyes adatok továbbításának és felhasználásának meg kell felelnie valamennyi 
vonatkozó előírásnak, ugyanakkor lehetővé kell tennie az innovatív finanszírozási 
kezdeményezések fokozásához szükséges adatáramlást;

20. e tekintetben kéri, hogy a Bizottság vizsgálja meg, hogyan biztosítható, hogy a digitális 
pénzügyi szervezetek méltányos alapon hozzáférhessenek a releváns és hasznos 
adatokhoz az innovatív pénzügyi technológiai vállalkozások az Unión belüli és kívüli 
növekedésének elősegítése érdekében;

21. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy digitális vevőfogadásra és a digitális pénzügyi 
azonosítók használatára vonatkozó keret kidolgozásának lehetőségét, amely ezen 
intézkedések uniós szinten történő szükség szerinti harmonizálására irányulna;

22. rámutat arra, hogy a pénzügyi intézmények egyre gyakrabban használják az 
ügyféladatokat, más néven a nagy adathalmazokat; emlékeztet az általános adatvédelmi 
rendelet 71. cikkének rendelkezéseire, és felhívja az összes érdekelt felet, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket az abban foglalt jogok garantálása érdekében;

23. úgy véli, hogy a pénzügyi technológiai tevékenységekre vonatkozó hozzáférhető adatok 
és információk hiánya hátrányosan befolyásolhatja a növekedést; az aszimmetriák és a 
kockázatok csökkentése érdekében támogatja a fokozott átláthatóságot és jelentéstételt a 
pénzügyi technológiai tevékenységek vonatkozásában;

24. szorgalmazza a „big data” technológia hatékony felügyeletét oly módon, amely orvosolja 
a modellek átláthatatlanságát, és egyúttal biztosítja a releváns és minőségi adatokhoz való 
megfelelő hozzáférést;

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és az azt kísérő ajánlásokat a 
Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

A. A JAVASLAT ALAPELVEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI

1. A digitális pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok jövőorientált 
megközelítésének megalapozása az Unióban;

2. Annak biztosítása, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatások továbbra is a növekedés és a 
munkahelyteremtés innovatív motorjai lehessenek az egységes piacon;

3. A digitális pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kulcsfontosságú kérdések közös 
értelmezésének elősegítése és a vonatkozó rendelkezések összehangolásának ösztönzése, 
ami a határokon átnyúló tevékenység erősödéséhez fog vezetni;

4. Az uniós elveknek megfelelő adatmegosztás fokozása az innováció ösztönzése 
érdekében. A cél a nyilvános adatokhoz való hozzáférés megkönnyítése Unió-szerte. Ez 
nemcsak a digitális pénzügyi vállalatok, hanem számos más uniós szakpolitikai terület 
javát is szolgálná, és növelné a piac átláthatóságát;

5. Az Unió kezdeti fellépése tekintetében három terület mérlegelése: a kriptoeszközökre 
vonatkozó keret kidolgozása, a kiber- és működési reziliencia keretének kidolgozása, 
valamint a digitális vevőfogadás koncepciójának az egységes piacon belüli 
harmonizálása.

B. A JAVASOLT LÉPÉSEK

1. Egy olyan, a kriptoeszközökre vonatkozó jogalkotási javaslat előterjesztése, amely 
jogbiztonságot nyújt a kriptoeszközök kezelésével kapcsolatban, ugyanakkor szavatolja 
a fogyasztók és a befektetők védelmét. A jogalkotási keretben nyitott taxonómiát kellene 
alkalmazni, és a jogszabályok megalkotásánál az azonos tevékenységre és kockázatokra 
alkalmazandó azonos szabályok elve szerint kellene eljárni;

2. Egy olyan, a kiberrezilienciára vonatkozó jogalkotási javaslat elkészítése, amely az IKT-
biztonságra vonatkozó egységes normákat biztosít az uniós pénzügyi szektorban. Egy 
ilyen keretnek jövőorientáltnak kell lennie, és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló 
képességre vonatkozó jelenlegi szabályok korszerűsítésére kell összpontosítania, 
ugyanakkor meg kell szüntetnie a szabályozási joghézagokat és hiányosságokat, amelyek 
veszélybe sodorhatják a vállalkozásokat, a befektetőket és a fogyasztókat;

3. Egy, a digitális vevőfogadásra vonatkozó keret előterjesztése. A keretnek meg kell 
felelnie a vonatkozó uniós jogszabályoknak, például a pénzmosás elleni 
rendelkezéseknek, és a digitális pénzügyi identitás egységes piacon belüli egységes 
értelmezését kell céloznia.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A pénzügyi technológia (FinTech) néven ismert digitális pénzügyi szolgáltatások a pénzügyi 
szektor tevékenységeinek lehetővé tételét és bővítését célzó új technológiák alkalmazásából áll. 
A digitális pénzügyi szolgáltatások ezért kulcsfontosságú szerepet játszik a pénzügyi 
tevékenységek fejlesztésében és elterjesztésében, mivel alkalmazása jelentős előnyökkel, 
például a hatékonyság általános javulásával, költségcsökkentéssel, a fogyasztók megfelelőbb 
védelmével, jobb adatkezeléssel és nagyobb átláthatósággal jár. A digitális pénzügyi 
szolgáltatások által bevezetett potenciális újítások hozzájárulhatnak több folyamat 
automatizálásához, valamint számos beruházási és adminisztratív döntéshez, továbbá a piaci 
szereplők rendelkezésére álló adatok minőségének javítása révén hozzájárultak a hatékonyabb 
döntéshozatalhoz és a műveletek nyomon követhetőségéhez. Az új technológiai eszközök 
bevezetése – azok megfelelő kezelése esetén – a pénzügyi integráció szorosabbá fonódásához 
és az alternatív hitelezési és befektetési csatornákon keresztül megvalósuló, határokon átnyúló 
pénzmozgások erősödéséhez is vezethet a pénzügyi szektorban. Emellett – az európai tőkepiaci 
unió előmozdítását segítve – a digitális pénzügyi szolgáltatások kulcsszerepet fognak játszani 
az innováció és a határokon átnyúló akadályok lebontása terén, amennyiben továbbra is a 
tőkepiaci unió szélesebb körű célkitűzéseinek szerves részét képezik. Szem előtt tartva 
különösen a jelenlegi Covid-járványt és a digitális eszközök fogyasztók, befektetők és pénzügyi 
intézmények általi használatának ehhez kapcsolódó növekedését, mind a pénzügyi technológia 
elterjedésének, mind pedig az uniós gazdaságban betöltött szerepének további növekedésére 
lehet számítani. 

Ugyanakkor a technológia folyamatos fejlődése és potenciális alkalmazásainak más 
ágazatokban való bővítése gazdasági és szabályozási szempontból is az egyik legnagyobb 
kihívást jelenti. A pénzügyi technológia elterjedése kockázatokkal jár olyan területeken, mint 
például a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi bűnözés és a fogyasztóvédelem.

E szabályozási kihívások mellett a pénzügyi technológia globális piaca is tovább bővül, előtérbe 
helyezve az e területen folytatott nemzetközi együttműködés fontosságát. Az Európai Uniónak 
képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan reagáljon a globális piaci fejleményekre. Továbbá, bár 
az új technológiák alkalmazása  a pénzügyi tevékenységekben hatalmas lehetőségeket kínál az 
európai pénzügyi szereplők számára, fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unió lemarad 
globális partnerei mögött. A digitális pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási 
rendszerek nem egységesek, és hiányoznak a kockázati tőke és a meglévő európai pénzügyi 
technológiai vállalatok növekedését ösztönző költségvetési eszközök. Ez számos európai szintű 
jogalkotási és nem jogalkotási intézkedés elfogadását teszi szükségessé, amelyek célja egyrészt 
a fent említett kihívások kezelése, másrészt a digitális pénzügyi ágazat Unió-szerte történő 
megszilárdítása és bővítése.
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Az európai pénzügyi szervezeteknek – különösen a pénzügyi technológia terén – átfogó és 
stabil szabályozási keretre van szükségük tevékenységük bővítéséhez és ahhoz, hogy 
jogbiztonságban működhessenek. Következésképpen minden olyan javaslatnak, amelynek 
célja a technológia finanszírozásra és potenciális kockázatokra gyakorolt hatásának eredményes 
szabályozása, elsősorban az egyenlő versenyfeltételek kialakítására kell irányulnia (a megfelelő 
felügyelet és az egyenlő bánásmód ötvözésével), miközben a legjelentősebb pénzügyi stabilitási 
kockázatok kezelését célozza. Az Európai Bizottság javaslatainak technológiasemlegesnek kell 
lenniük, és az azonos kockázatot jelentő hasonló tevékenységek esetében az egyenlő jogalkotás 
elvét kell alkalmazniuk. Minden jogalkotási javaslatnak kockázatalapú megközelítést is kell 
alkalmaznia, és meg kell teremtenie az alapokat ahhoz, hogy a pénzügyi szervezetek és a 
fogyasztók egyre nagyobb mértékben részesülhessenek a digitális innováció előnyeiből, 
egyszersmind egyenlő versenyfeltételeket kell teremtenie.

Ezenkívül a szabályozók által világszerte végrehajtott intézkedések jó példaként szolgálhatnak 
az európai jogalkotók számára, mivel megmutatják, hogy a hatóságok milyen különböző 
módokon igyekeztek kezelni a pénzügyi technológia elterjedéséből és a kriptoeszközök 
növekvő használatából eredő kockázatokat. A harmadik országok által elfogadott intézkedések 
mellett az olyan nemzetközi intézmények, mint például a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a 
Nemzetközi Fizetések Bankja és a G7-ek stabil kriptopénzekkel foglalkozó munkacsoportja 
irányították a pénzügyi technológia intelligens szabályozási megközelítésének kialakítására 
irányuló erőfeszítéseket.

E jelentés fő prioritásai a digitális pénzügyi szolgáltatások páneurópai szabályozási választ 
igénylő fő területeire irányulnak. A jelentés három olyan kérdéssel foglalkozik, amely 
jogalkotási intézkedés tárgyát képezi: a kriptoeszközök, a kiberreziliencia és az adatok kérdése. 
E területek központi szerepet játszanak az európai digitális pénzügyi szolgáltatások jövőbeli 
alakulása szempontjából.

A kriptoeszközökre vonatkozó keret meghatározása
 
A különböző kriptoeszközök megjelenése és az azokat érintő ügyletek bővülése vitákat váltott 
ki a pénzügyi stabilitásra gyakorolt lehetséges hatásukról. Ezért, mivel a kriptoeszköz-piac, 
amely jelenleg 5100, világszinten több mint 250 milliárd dollár értékű kriptoeszközt jelent4, 
továbbra is növekszik, fontos, hogy Európán belül készek legyünk megragadni az általuk kínált 
lehetőségeket, egyszersmind biztosítani tudjuk, hogy ne kerüljön veszélybe a pénzügyi 
stabilitás. Ezenkívül az átfogó és koherens szabályozási keret hiánya növeli a pénzügyi 
stabilitást fenyegető potenciális kockázatokat. Ez a helyzet az Európai Unióban, ahol a 
szabályozási rendszerek nem egységesek és általában véve elavultak, így nem értékelik 
hatékonyan a kriptoeszközök használatának kiterjesztésével járó következményeket. 
Következésképpen a Bizottságnak javaslatot kell előterjesztenie a kriptoeszközökre vonatkozó 
olyan keret létrehozása céljából, amely foglalkozik a pénzügyi piacokra gyakorolt lehetséges 
hatásukkal, és ennek megfelelően osztályozza azokat.
 
Ez a jelentéstervezet felszólítja a Bizottságot, hogy kezdje meg a kriptoeszközök 
taxonómiájának kidolgozását, melynek legmegfelelőbb kiindulópontja egy közös 
fogalommeghatározás lenne. Egy ilyen, a kriptoeszközökre vonatkozó páneurópai taxonómia 

4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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elősegítené a különböző joghatóságok közötti együttműködést, és jogbiztonságot nyújtana a 
piaci szereplők számára. A taxonómiai sablonnak nyílt végűnek kell lennie, mivel a 
kriptoeszközök az elkövetkező években valószínűleg jelentős fejlődésen mennek majd 
keresztül. A kriptoeszközök meghatározásán túl minden szabályozási kezdeményezésnek 
elsősorban a kriptoeszközök használatának bővüléséből eredő legsürgetőbb kockázatokra kell 
irányulnia, valamint biztosítania kell az új kockázatok korai szakaszban történő azonosítását. A 
bankszektor kriptoeszköz-állományokkal szembeni fokozott kitettségéből eredő kockázatokat 
is megfelelően kezelni kell.
 
Az egyenlő versenyfeltételek megléte előfeltétele annak, hogy a műveletek azonos szabályozás 
alá essenek, függetlenül attól, hogy mely tagállamban alkalmazzák azokat. Emellett fontos 
megvizsgálni, hogy miként lehet a jelenlegi jogszabályokat kiigazítani annak biztosítása 
érdekében, hogy ne legyenek hiányosságok vagy kiskapuk a kriptoeszközök használatát 
illetően.
 
Mindenesetre a kriptoeszközök fogalommeghatározásának kidolgozása és jövőbeli 
taxonómiájának mérlegelése során jogalkotóként el kell ismernünk, hogy a kriptoeszközök 
rövid távon valószínűleg fejlődni fognak. A pénzügyi szektor jövőbeli innovációi bővíthetik az 
ilyen típusú eszközök körét, vagy akár módosíthatják azok jellegét és lehetséges felhasználási 
módjait, ezért a szabályozóknak rugalmas szabályozási megközelítést kell kidolgozniuk a 
kriptoeszközökre vonatkozóan. Fejlődésük nem eredményezheti azt, hogy a teljes szabályozási 
keret elavulttá váljon. Ezért a kriptoeszközök esetében már kibocsátásuk pillanatától kezdve 
biztosítani kell a szabályozási biztonságot.

A jogszabályi kereten belül biztosítani kell, hogy a befektetők és a fogyasztók megfelelő 
védelemben részesüljenek, amikor kriptoeszközöket használnak vagy azokkal rendelkeznek. A 
megfelelő befektető- és fogyasztóvédelem biztosítása érdekében ki kell igazítani az „Ismerd az 
ügyfeledet” elv kötelezettségeit, és az alapul szolgáló technológia felügyeletét.

A pénzügyi ágazat kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességének közös 
megközelítése

Mivel a pénzügyi ágazatban egyre nagyobb mértékben támaszkodunk a technológiára, a 
vállalkozások számára is fontos a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség megerősítése 
annak érdekében, hogy megóvják a belső hibák vagy külső tényezők által okozott esetleges 
fennakadásokat. 

A Bizottságnak ezért célzott intézkedéseket kell javasolnia a kiberbiztonság növelésére a 
pénzügyi ágazatra vonatkozó hatályos jogszabályok következetlenségeinek és hiányosságainak 
kezelése révén. Ezért helyénvaló lehet olyan keretet javasolni, amely elsősorban a pénzügyi 
szektorra vonatkozik. Ennek a keretnek a jelenlegi szabályok korszerűsítésére és 
harmonizálására kell irányulnia, egyszersmind a pénzügyi ágazattal kapcsolatos aggályokra 
kell összpontosítania. 

Emellett az információs és kommunikációs technológia (IKT) gyors fejlődése szükségessé tette 
a meglévő szabályozási keret alkalmazása során feltárt következetlenségek és hiányosságok 
kezelését.  Következésképpen az IKT területén végrehajtott valamennyi jogszabályi 
változtatásnak az IKT korszerűsítésére, a jelentéstételi szabályok korábbi események fényében 
történő összehangolására, a kritikus IKT-szolgáltatók felügyeletének megerősítésére, valamint 
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az összes pénzügyi ágazatban a behatolási lehetőségek és a működési ellenálló képesség 
tesztelését szolgáló közös keret kidolgozására kell összpontosítani.
 
E jelentés felszólítja a Bizottságot, hogy foglalkozzon ezekkel az aggályokkal, egyben 
ösztönözze a nemzeti és európai szabályozó és felügyeleti hatóságok közötti további 
koordinációt.
 
Adatok

Az adatközpontú innováció a növekedés és a munkahelyteremtés egyik fő hajtóereje Európában 
és világszerte. Annak érdekében, hogy az EU részesülhessen e növekedés előnyeiből, fontos, 
hogy minden egyes ágazat tekintetében megfelelő adatpolitikák álljanak rendelkezésre, 
amelyek a jelenlegi kereteken, például az általános adatvédelmi rendeleten keresztül biztosítják 
a fogyasztói bizalom fenntartását, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a pénzügyi szektor 
vállalkozásai az egységes piacon belül élvezhessék az adatmegosztás előnyeit. 

Ezért fontos, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk a digitális pénzügyi ágazaton belül, 
amelyek segíthetnek a növekedés ösztönzésében és a finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában a jogalanyok széles köre számára, a mikrovállalkozásoktól és a kkv-któl kezdve 
egészen a nagyvállalatokig. Ebben az összefüggésben az adatok megosztása elősegítené annak 
biztosítását, hogy az európai vállalkozások képesek legyenek innovációra és terjeszkedésre az 
Unión belül és azon kívül is. A megfelelő szakpolitikák biztosítják mind az aszimmetriák, mind 
pedig a kockázatok csökkentését, míg a jó minőségű és hozzáférhető adatok hiánya 
akadályozhatja az európai vállalatok terjeszkedését.

Következésképpen az adatkezelés a pénzügyi technológia kulcsfontosságú része, ami 
szükségessé teszi olyan következetes, technológiasemleges intézkedések bevezetését, amelyek 
célja az adatok megfelelő kezelésének biztosítása a pénzügyi ágazatban.
 
Ezen túlmenően az EU-nak az adatokkal kapcsolatos globális standardalkotóként betöltött 
hagyományos szerepe ambiciózus szabályozási megközelítést tesz szükségessé a pénzügyi 
szervezetek általi adatkezelés tekintetében, ahol a fogyasztóvédelem a jogalkotók egyik 
prioritása, mivel a fogyasztói adatokat, amelyek az elemzésüket lehetővé tevő kezdeti 
technológiai eszközök (az úgynevezett „nagy adathalmazok”) révén most különösen hasznosak, 
már most felhasználják a pénzügyi intézmények. Az ilyen felhasználás fokozott felügyeletére 
van szükség, különösen akkor, ha az a modellek átláthatatlanságának kezelését célozza, 
ugyanakkor garantálja a pénzügyi szereplők számára a vonatkozó adatokhoz való tisztességes 
hozzáférést.
 
Végezetül a jelentések felkérik a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy olyan, a digitális 
vevőfogadásra és a digitális pénzügyi azonosítók használatára vonatkozó keret bevezetésének 
lehetőségét, amely figyelembe veszi a jelenlegi nemzeti intézkedéseket is, mivel egy ilyen keret 
megkönnyítené a pénzügyi integrációt és a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások nyújtását 
az egységes piacon.


