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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o digitálne financie: vznikajúce riziká 
kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
(2020/2034(INL))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2018 s názvom Akčný plán pre finančné 
technológie: Za konkurencieschopnejší a inovatívnejší európsky finančný sektor1,

– so zreteľom na záverečnú správu expertnej skupiny Komisie pre regulačné prekážky 
brániace finančným operáciám: 30 odporúčaní o regulácii, inovácii a financiách z 13. 
decembra 2019,

– so zreteľom na spoločné poradenstvo európskych orgánov dohľadu pre Európsku komisiu 
o potrebe legislatívnych zlepšení požiadaviek na riadenie rizík v oblasti IKT vo 
finančnom sektore EÚ z 10. apríla 2019,

– so zreteľom na spoločné poradenstvo európskych orgánov dohľadu pre Európsku komisiu 
o nákladoch a prínosoch vytvorenia súdržného rámca testovania kybernetickej odolnosti 
pre významných účastníkov trhu a infraštruktúry v rámci celého finančného sektora EÚ 
z 10. apríla 2019,

– so zreteľom na usmernenia európskych orgánov pre bankovníctvo k riadeniu rizík v 
oblasti IKT a bezpečnosti z 29. novembra 2019,

– so zreteľom na správu Európskeho orgánu pre bankovníctvo s poradenstvom pre 
Európsku komisiu o kryptoaktívach z 9. januára 2019,

– so zreteľom na poradenstvo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy Komisii v 
súvislosti s prvotnými ponukami kryptomien a kryptoaktívami z 9. januára 2019,

– so zreteľom na konzultačný dokument Európskej komisie o rámci EÚ pre trhy s 
kryptoaktívami z decembra 2019,

– so zreteľom na správu Európskej centrálnej banky o dôsledkoch digitalizácie v 
maloobchodných platbách na úlohu Eurosystému ako katalyzátora z júla 2019,

– so zreteľom na hlavný prejav Benoîta Coeureho s názvom Finančné technológie pre ľudí 
(FinTech for the People) z 31. januára 2019,

– so zreteľom na hlavný prejav Yvesa Merscha s názvom Úverové a platobné systémy v 
prevrate: výzva spojená s finančnými technológiami (Lending and payment systems in 
upheaval: the FinTech challenge) z 26. februára 2019 počas 3. výročnej konferencie o 

1 COM/2018/0109 v konečnom znení.
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finančných technológiách a digitálnej inovácii,

– so zreteľom na správu Rady pre finančnú stabilitu o vplyvoch finančných technológií na 
finančnú stabilitu v súvislosti s problémami dohľadu a regulácie, ktoré si zasluhujú 
pozornosť orgánov, z 27. júna 2017,

– so zreteľom na správu Rady pre finančnú stabilitu s názvom Decentralizované finančné 
technológie. Správa o vplyve na finančnú stabilitu, reguláciu a riadenie zo 6. júna 2019,

– so zreteľom na správu Rady pre finančnú stabilitu s názvom Kryptoaktíva: správa pre 
skupinu G20 o práci Rady pre finančnú stabilitu a normalizačných orgánov zo 16. júla 
2018,

– so zreteľom na správu Rady pre finančnú stabilitu o finančných technológiách a štruktúre 
trhu s finančnými službami, vývoji na trhu a možných dôsledkov pre finančnú stabilitu 
zo 14. februára 2019,

– so zreteľom na vyšetrovanie pracovnej skupiny G7 venovanej otázke stablecoinov o 
vplyve globálnych stablecoinov z októbra 2019,

– so zreteľom na analýzu Banky pre medzinárodné zúčtovanie s názvom Politické reakcie 
na finančné technológie: cezhraničný prehľad z januára 2020,

– so zreteľom na príspevok Fernanda Restoya s názvom Regulácia finančných technológií: 
čo sa deje a aké sú výzvy? zo 16. októbra 2019, v rámci dialógu o regionálnej politike v 
bankovom verejno-súkromnom sektore ASA-BID-FELABAN XVI,

– so zreteľom na články 47 a 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2020), 

A. keďže digitálne financie sú neustále sa vyvíjajúcou oblasťou finančného sektora, ktorá si 
vyžaduje priebežné monitorovanie a posudzovanie na úrovni priemyslu a regulácie;

B. keďže pojem „kryptoaktíva“ sa používa na označenie širokého spektra digitálnych aktív, 
okrem iného aj virtuálnych mien a tokenov;

C. keďže dve najbežnejšie prvky prijatých kryptoaktív sú i) súkromná povaha aktíva a ii) 
používanie kryptografie a technológie distribuovanej databázy transakcií (DLT) alebo 
podobnej technológie na podporu výmeny aktív;

D. keďže stablecoiny majú podobné vlastnosti ako kryptoaktíva a nemajú formu žiadnej 
konkrétnej meny, ale sú založené na súbore nástrojov, ktorých cieľom je minimalizovať 
kolísanie ich ceny denominovanej v mene;

E. keďže digitálna mena centrálnych bánk (CBDC) je založená na koncepcii stabilných 
aktív, je zvrchovaná, a teda sa líši od kryptoaktív;

F. keďže sa uvažuje o prípadných iniciatívach na zavedenie digitálnych mien centrálnych 
bánk, a to v rámci Únie, ako aj na celosvetovej úrovni;
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G. keďže digitálne financie majú silný cezhraničný prvok, ktorý presahuje úroveň Únie, a 
preto je nevyhnutná medzinárodná spolupráca v tejto oblasti;

H. keďže podľa trhových údajov existovalo na svete na začiatku roka 2020 celkovo viac ako 
5 100 kryptoaktív, pričom celková trhová kapitalizácia bola viac ako 250 miliárd USD2;

I. keďže odborníci Európskej centrálnej banky (ECB) vo svojej publikácii z roku 20193 
uviedli , že hoci sú kryptoaktíva vysoko špekulatívne, nepredstavujú bezprostredné 
ohrozenie finančnej stability; 

J. keďže digitálne financie môžu prispieť viacerými spôsobmi k riešeniu hospodárskych 
dôsledkov vypuknutia pandémie COVID-19, pokiaľ ide o dôsledky pre občanov, MSP a 
iné podniky a finančné služby;

K. keďže finančný sektor je najväčším používateľom informačných a komunikačných 
technológií (IKT) na svete a zodpovedá za pätinu všetkých výdavkov na IKT;

L. keďže zvýšené využívanie umelej inteligencie v oblasti finančných služieb povedie k 
potrebe väčšej operačnej odolnosti a primeraného zodpovedajúceho dohľadu;

M. keďže prevádzkové problémy, najmä riziká spojené s IKT a bezpečnosťou, môžu viesť k 
vzniku systémových rizík pre finančný sektor; 

N. keďže súčasný súbor pravidiel EÚ pre finančné služby využíva nesystematický prístup k 
otázke rezerv na operačné riziká;

O. keďže riziká spojené s IKT a bezpečnostné riziká, ktorým čelí finančný sektor, a stupeň 
jeho integrácie na úrovni EÚ si vyžadujú osobitné a pokročilejšie opatrenia založené na 
smernici NIS, ale presahujúce jej rámec;

P. keďže kybernetická odolnosť je neoddeliteľnou súčasťou úsilia o dosiahnutie operačnej 
odolnosti finančných inštitúcií, ktoré vynakladajú orgány na globálnej úrovni;

Odporúčania:

Všeobecné úvahy

1. víta záväzok Komisie dokončiť akčný plán pre finančné technológie do 3. štvrťroka 2020; 
domnieva sa, že návrh Komisie týkajúci sa kryptoaktív, ako aj medzisektorový akt o 
finančných službách na účely operačnej a kybernetickej odolnosti sú vhodné a potrebné 
vzhľadom na nedávny vývoj na trhoch; žiada, aby Komisia predložila príslušný návrh na 
základe článku 114, ako aj na základe odporúčaní uvedených v prílohe; 

2. domnieva sa, že finančné technológie budú kľúčové z hľadiska úspechu únie 
kapitálových trhov, a nabáda Komisiu, aby zvážila, ako využiť prínosy finančných 

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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technológií pri presadzovaní integrácie kapitálových trhov v Únii;

3. zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia pri vypracúvaní medzinárodných noriem užšie 
zosúladila svoju prácu s medzinárodnými fórami a regulačnými orgánmi vzhľadom na 
cezhraničnú povahu digitálneho financovania;

4. vyzýva Komisiu, aby uplatnila primeraný, medziodvetvový a celostný prístup k svojej 
práci v oblasti finančných technológií;

5. vyzýva Komisiu, aby konala ako prvá s cieľom vytvoriť priaznivé prostredie pre rast 
európskych uzlov a firiem v oblasti finančných technológií; 

6. zdôrazňuje, že právne predpisy a dohľad v oblasti finančných technológií by mali byť 
založené na týchto zásadách:

a. rovnaké pravidlá pre rovnaké služby a s nimi spojené podobné riziká;

b. technologická neutralita;

c. prístup založený na riziku;

7. poukazuje na to, že opatrenia na úrovni Únie by nemali obmedzovať príležitosti na rast a 
rozvoj podnikov v rámci Únie;

8. zdôrazňuje význam trojuholníka dôvery, identity a údajov s cieľom zabezpečiť, aby boli 
prevádzkovatelia, spotrebitelia a orgány dohľadu schopní dôverovať digitálnym 
financiám; 

Vymedzenie rámca pre kryptoaktíva

9. domnieva sa, že rozvoj celoeurópskej taxonómie kryptoaktív je žiaduci ako krok na 
podporu spoločného porozumenia, rozvoj spolupráce medzi jednotlivými jurisdikciami a 
zabezpečenie väčšej regulačnej istoty pre účastníkov trhu zapojených do cezhraničnej 
činnosti; odporúča, aby sa zohľadnil význam medzinárodnej spolupráce a globálnych 
iniciatív, pokiaľ ide o rámce pre kryptoaktíva, a to najmä vzhľadom na ich bezhraničnú 
povahu; upozorňuje však na to, že pre tento rozvíjajúci sa segment trhu môže byť 
vhodnejšie vytvoriť formát otvorenej taxonómie;

10. domnieva sa preto, že akákoľvek ďalšia kategorizácia by mala byť vyvážená a flexibilná, 
aby sa poskytol priestor pre inovácie v tomto odvetví a aby sa zabezpečilo včasné zistenie 
rizík;

11. ďalej zdôrazňuje, že na zabezpečenie regulačnej istoty v súvislosti s kryptoaktívami je 
potrebné jasné usmernenie týkajúce sa príslušných procesov v oblasti regulácie a 
dohľadu; 

12. poukazuje na to, že bude treba uplatňovať existujúce právne predpisy na dovtedy 
neregulované kryptoaktíva, rovnako ako aj vypracovať osobitné regulačné režimy pre 
vyvíjajúce sa kryptoaktíva, ako sú napríklad prvotné ponuky kryptomien;

13. zdôrazňuje, že spoločný rámec Únie týkajúci sa kryptoaktív by mal pomôcť zvýšiť 
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ochranu spotrebiteľov a investorov, rozšíriť povinnosti vyplývajúce zo zásady „poznaj 
svojho klienta“, ako aj posilniť dohľad nad súvisiacou technológiou;

Spoločný prístup k kybernetickej odolnosti finančného sektora

14. poukazuje na to, že finančné inštitúcie a trhy sú čoraz viac vystavené narušeniam v 
dôsledku vnútorných zlyhaní alebo vonkajších útokov vzhľadom na rastúcu digitalizáciu 
finančných služieb, ako aj v dôsledku zabezpečovania činností externými poskytovateľmi 
IT riešení a údržby, ako sú poskytovatelia cloudových služieb;

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla legislatívne zmeny v oblasti požiadaviek na IKT a 
kybernetickú bezpečnosť pre finančný sektor Únie s cieľom riešiť akékoľvek 
nezrovnalosti, nedostatky a medzery zistené v príslušných právnych predpisoch;

16. domnieva sa, že tieto zmeny by sa mali zamerať na štyri kľúčové oblasti:

a. modernizácia:

b. zosúladenie pravidiel hlásenia incidentov v oblasti IKT;

c. spoločný rámec pre penetračné testy a testy operačnej odolnosti vo všetkých 
finančných sektoroch;

d. dohľad nad kľúčovými poskytovateľmi IKT tretích strán;

17. zdôrazňuje potrebu ďalšej výmeny informácií, najmä v súvislosti s incidentmi, ako aj 
lepšiu koordináciu medzi príslušnými regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu;

Údaje

18. pripomína, že zber a analýza údajov zohrávajú hlavnú úlohu, pokiaľ ide o finančné 
technológie, a preto zdôrazňuje potrebu konzistentného a technologicky neutrálneho 
uplatňovania existujúcich právnych predpisov o ochrane údajov;

19. poukazuje na to, že Únia je tvorcom celosvetovo platných noriem na ochranu osobných 
údajov; zdôrazňuje, že prenos a využívanie osobných a iných ako osobných údajov v 
odvetví finančných služieb by malo spĺňať všetky príslušné normy a zároveň by malo 
umožniť tok údajov potrebných na zintenzívnenie inovačných finančných iniciatív;

20. v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby preskúmala, ako zabezpečiť, aby subjekty v sektore 
digitálneho financovania mali prístup k relevantným a užitočných údajom na 
spravodlivom základe s cieľom zabezpečiť, aby inovatívne podniky v oblasti finančných 
technológií mohli rásť v rámci Únie aj mimo nej;

21. žiada Komisiu, aby zvážila rámec digitálneho onboardingu a využívania digitálnych 
finančných identít s cieľom harmonizovať tieto opatrenia v celej Únii, pokiaľ je to 
potrebné;

22. poukazuje na to, že finančné inštitúcie čoraz viac využívajú údaje o zákazníkoch alebo 
tzv. veľké dáta; pripomína ustanovenia článku 71 všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov a vyzýva všetky zainteresované strany, aby zintenzívnili svoje úsilie o 
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zabezpečenie presadzovania práv podľa tohto nariadenia;

23. domnieva sa, že nedostatok dostupných údajov a informácií týkajúcich sa činností v 
oblasti finančných technológií môže byť na úkor rastu; zasadzuje sa za väčšiu 
transparentnosť a lepšie podávanie správ o činnosti v oblasti finančných technológií s 
cieľom znížiť asymetrie a riziká;

24. požaduje účinný dohľad nad analýzou veľkých dát spôsobom, ktorý rieši neprehľadnosť 
modelov a zároveň zabezpečuje dostatočný prístup k relevantným a kvalitným údajom;

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné odporúčania Komisii, 
Rade a parlamentom a vládam členských štátov.



PR\1206665SK.docx 9/13 PE650.539v01-00

SK

PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:
ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

A. ZÁSADY A CIELE NÁVRHU

1. vytvoriť základ pre prístup orientovaný na budúcnosť, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa 
digitálnych financií v Únii;

2. zabezpečiť, aby digitálne financie boli aj naďalej inovačným motorom rastu a 
zamestnanosti na jednotnom trhu;

3. podporiť spoločné chápanie kľúčových otázok týkajúcich sa digitálnych financií a 
podporiť harmonizáciu príslušných ustanovení, čo povedie k rozvoju cezhraničnej 
činnosti;

4. zvýšiť výmenu údajov v súlade so zásadami Únie s cieľom stimulovať inovácie. Cieľom 
by malo byť uľahčenie prístupu k verejným údajom v celej Únii. To by bolo prínosné 
nielen pre digitálne finančné spoločnosti, ale podporilo by to aj mnohé ďalšie oblasti 
politiky Únie a zvýšilo transparentnosť trhu;

5. zvážiť tri oblasti, v ktorých by Únia podnikla prvé kroky, a to konkrétne tvorba rámca pre 
kryptoaktíva, tvorba rámca pre kybernetickú a operačnú odolnosť a tiež harmonizácia 
koncepcie digitálneho onboardingu v rámci jednotného trhu;

B. NAVRHOVANÉ OPATRENIA

1. predložiť legislatívny návrh týkajúci sa kryptoaktív, ktorý poskytne právnu istotu pri 
zaobchádzaní s kryptoaktívami a zároveň zabezpečí ochranu spotrebiteľov a investorov. 
Takýto rámec by mal zohľadňovať otvorenú taxonómiu a zameriavať sa na tvorbu 
právnych predpisov v súlade so zásadou rovnakých pravidiel platných pre rovnakú 
činnosť a riziká;

2. predložiť legislatívny návrh o kybernetickej odolnosti, ktorý zabezpečí jednotné normy v 
oblasti bezpečnosti IKT v celom finančnom sektore Únie. Takýto rámec by mal byť 
orientovaný na budúcnosť a mal by sa zamerať na modernizáciu súčasných pravidiel 
týkajúcich sa kybernetickej odolnosti, pričom by odstránil akékoľvek regulačné medzery 
a nedostatky, ktoré by mohli ohroziť podniky, investorov a spotrebiteľov;

3. navrhnúť rámec digitálneho onboardingu. Takýto rámec by mal byť v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi Únie, ako sú ustanovenia o boji proti praniu špinavých 
peňazí, a mal by sa zameriavať na dosiahnutie spoločného chápania digitálnej finančnej 
identity v rámci jednotného trhu;
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Digitálne financie, známe aj ako finančné technológie, zahŕňajú používanie nových technológií 
s cieľom umožniť a zlepšiť činnosti finančného sektora. Digitálne financie teda zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri rozvoji finančných činností a posilnení ich prevahy, keďže ich používanie 
má výrazné výhody, ako napríklad všeobecný prínos v oblasti efektívnosti, znižovania 
nákladov, zlepšovania ochrany spotrebiteľov, správy údajov a transparentnosti. Prípadné 
inovácie zavedené v súvislosti s nimi môžu prispieť k automatizácii niekoľkých procesov, ako 
aj k mnohým investičným a administratívnym rozhodnutiam a vedú k väčšej efektívnosti 
rozhodovania a vysledovateľnosti operácií zlepšením kvality údajov, ktoré majú účastníci trhu 
k dispozícii. Zavedenie nových technologických nástrojov vo finančnom sektore môže tiež 
viesť k väčšej finančnej inklúzii a k silnejším cezhraničným finančným tokom prostredníctvom 
alternatívnych úverových a investičných kanálov za predpokladu ich náležitého riadenia. V 
záujme podpory únie kapitálových trhov budú digitálne financie okrem toho zohrávať kľúčovú 
úlohu v oblasti inovácií a odstraňovania cezhraničných bariér, pokiaľ zostanú neoddeliteľnou 
súčasťou širších cieľov únie kapitálových trhov. So zreteľom najmä na aktuálnu pandémiu 
COVID-19 a súvisiaci nárast využívania digitálnych prostriedkov spotrebiteľmi, investormi a 
finančnými inštitúciami na finančné účely, finančné technológie sa budú naďalej rozvíjať, 
pokiaľ ide o ich objem aj význam v rámci hospodárstva EÚ. 

Zároveň však súčasný vývoj technológií a rozšírenie ich prípadného využitia v iných 
odvetviach je jednou z najväčších výziev z hospodárskeho aj regulačného hľadiska. Rozmach 
finančných technológií so sebou prináša riziká v oblastiach, ako sú finančná stabilita, finančná 
trestná činnosť a ochrana spotrebiteľa.

Okrem týchto regulačných výziev bude globálny trh s finančnými technológiami aj naďalej 
rásť, čím sa posilní význam medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. Európska únia bude 
musieť dokázať pružne reagovať na globálny vývoj na trhu. Okrem toho, aj keď využívanie 
nových technológií na finančné činnosti ponúka obrovské príležitosti pre európskych 
účastníkov finančných operácií, Európskej únii hrozí zaostávanie za svojimi globálnymi 
partnermi. Regulačné režimy v oblasti digitálnych financií sú roztrieštené a je nedostatok 
rizikového kapitálu a rozpočtových nástrojov na podporu rastu existujúcich spoločností 
pôsobiacich v oblasti finančných technológií v Európe. To si vyžaduje prijatie viacerých 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení na európskej úrovni s cieľom riešiť uvedené výzvy a 
konsolidovať a rozšíriť odvetvie digitálnych financií v celej Únii.

Európske finančné subjekty, a najmä tie v odvetví finančných technológií, potrebujú 
komplexný a stabilný regulačný rámec, aby mohli svoju činnosť rozšíriť a pôsobiť v prostredí 
právnej istoty. Cieľom každého návrhu zameraného na účinnú reguláciu vplyvu technológií na 
financie a ich prípadných rizík by preto malo byť v prvom rade vytvorenie rovnakých 
podmienok (kombináciou primeraného dohľadu a rovnakého zaobchádzania) a zameranie sa na 
najvýznamnejšie riziká finančnej stability. Návrhy Komisie by mali byť technologicky 
neutrálne a mali by dodržiavať zásadu uplatňovania rovnakých právnych predpisov pre 
podobné činnosti, ktoré predstavujú rovnaké riziko. Každý legislatívny návrh by mal vychádzať 
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z prístupu založeného na riziku a mal by vytvárať základy toho, aby finančné subjekty a 
spotrebitelia mohli čoraz viac využívať výhody digitálnej inovácie pri zabezpečení rovnakých 
podmienok.

Opatrenia prijaté regulačnými orgánmi na celom svete by mohli byť navyše dobrým príkladom 
pre európskych zákonodarcov, keďže obsahujú rôzne spôsoby, ktorými sa orgány snažia riešiť 
riziká vyplývajúce z rozvoja finančných technológií a rastúceho využívania kryptoaktív. Okrem 
opatrení prijatých tretími krajinami sa medzinárodné inštitúcie, ako je Rada pre finančnú 
stabilitu, Banka pre medzinárodné zúčtovanie a pracovná skupina G7 venovaná stablecoinom 
(okrem mnohých ďalších), snažili dosiahnuť inteligentný regulačný prístupu k finančným 
technológiám.

Ústrednou prioritou tejto správy je zamerať sa na hlavné oblasti, ktoré si vyžadujú celoeurópsku 
regulačnú reakciu na oblasť digitálnych financií. Správa sa zaoberá 3 oblasťami, ktoré by sa 
mali stať predmetom legislatívnych opatrení: kryptoaktíva, kybernetická odolnosť a údaje. 
Tieto oblasti sú kľúčové pre budúci rozvoj digitálnych financií v Európe.

Vymedzenie rámca pre kryptoaktíva
 
Výskyt rôznych kryptoaktív a rozmach s nimi súvisiacich transakcií vyvolali diskusie o ich 
možnom vplyve na finančnú stabilitu. Keďže trh s kryptoaktívami, ktorý v súčasnosti na 
celosvetovej úrovni zahŕňa 5 100 kryptoaktív s trhovou kapitalizáciou vo výške viac ako 250 
miliárd USD1, naďalej rastie, je dôležité, aby sme boli v rámci Európy pripravení chopiť sa 
príležitostí, ktoré kryptoaktíva predstavujú, a zároveň zabezpečiť, aby sme neohrozili finančnú 
stabilitu. Potenciálne riziká pre finančnú stabilitu sa zvyšujú, ak chýba komplexný a koherentný 
regulačný rámec. Platí to aj v Európskej únii, kde sú regulačné režimy roztrieštené a vo 
všeobecnosti zastarané, a preto nezohľadňujú efektívne dôsledky rozšírenia používania 
kryptoaktív. Komisia by tak mala predložiť návrh zameraný na vytvorenie rámca pre 
kryptoaktíva, ktorý by riešil ich prípadný vplyv na finančné trhy a príslušne ich klasifikoval.
 
Tento návrh správy vyzýva Komisiu, aby začala uvažovať o spôsobe vypracovania taxonómie 
týkajúcej sa kryptoaktív, pričom najvhodnejším východiskovým bodom bude ich jednotné 
vymedzenie. Takáto celoeurópska taxonómia pre kryptoaktíva by posilnila spoluprácu naprieč 
rôznymi jurisdikciami a poskytla účastníkom trhu právnu istotu. Formát taxonómie by mal byť 
otvorený vzhľadom na to, že kryptoaktíva budú v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne 
prechádzať značným vývojom. Okrem vymedzenia kryptoaktív by sa akákoľvek regulačná 
iniciatíva mala zamerať predovšetkým na riešenie najnaliehavejších rizík vyplývajúcich z 
rozšírenia používania kryptoaktív, ako aj na zabezpečenie toho, aby boli nové riziká 
identifikované už v počiatočnom štádiu. Treba tiež náležite riešiť riziká, ktoré vyplývajú z 
väčšieho vystavenia bankového sektora podielom kryptoaktív.
 
Rovnaké podmienky sú predpokladom na zabezpečenie toho, aby operácie boli regulované 
rovnako bez ohľadu na členský štát, v ktorom sa tieto operácie uskutočňujú. Okrem toho je 
dôležité zvážiť, ako prispôsobiť súčasné právne predpisy tak, aby sa zabezpečilo, že nebudú 
obsahovať medzery a nedostatky týkajúce sa používania kryptoaktív.
 
Pri vymedzovaní a posudzovaní budúcej taxonómie kryptoaktív by sme ako zákonodarcovia 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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mali v každom prípade uznať, že kryptoaktíva sa v krátkodobom horizonte budú 
pravdepodobne ďalej vyvíjať. Budúce inovácie vo finančnom sektore by mohli rozšíriť rozsah 
tohto druhu aktív alebo dokonca zmeniť ich povahu a možné spôsoby ich použitia, takže by 
mohlo byť potrebné, aby regulačné orgány vytvorili flexibilný regulačný prístup ku 
kryptoaktívam. Ich vývoj by nemal viesť k zastaraniu celého regulačného rámca. Je preto 
potrebné zabezpečiť, aby existovala regulačná istota kryptoaktív od okamihu ich vydania.

V rámci legislatívneho rámca by bolo treba zabezpečiť, aby investori a spotrebitelia boli pri 
používaní alebo držbe kryptoaktív primerane chránení. V záujme zabezpečenia primeranej 
ochrany investorov a spotrebiteľov by sa mali upraviť povinnosti vyplývajúce zo zásady 
„poznaj svojho klienta“, ako aj dohľad nad príslušnou technológiou.

Spoločný prístup ku kybernetickej odolnosti finančného sektora

Keďže sa vo finančnom sektore postupne čoraz viac spoliehame na technológie, je dôležité 
posilniť kybernetickú odolnosť podnikov s cieľom chrániť ich pred prípadnými narušeniami 
spôsobenými vnútornými zlyhaniami alebo vonkajšími faktormi. 

Komisia by preto mala navrhnúť cielené opatrenia na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, a to 
riešením nezrovnalostí a nedostatkov v existujúcich právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na 
finančný sektor. Preto by bolo vhodné navrhnúť rámec, ktorý sa bude vzťahovať predovšetkým 
na finančný sektor. Cieľom tohto rámca by mala byť modernizácia a harmonizácia súčasných 
pravidiel so zameraním na obavy súvisiace s finančným sektorom. 

Rýchly vývoj informačných a komunikačných technológií (IKT) si okrem toho vyžiadal 
potrebu riešiť nezrovnalosti a nedostatky v existujúcom regulačnom rámci, ktoré sa jeho 
uplatňovaním zistili.  V dôsledku toho by sa každá legislatívna zmena v oblasti IKT mala 
zamerať na ich modernizáciu, zosúladenie pravidiel podávania správ vzhľadom na 
predchádzajúce incidenty, posilnenie dohľadu nad kľúčovými poskytovateľmi IKT tretích 
strán, a vytvorenie spoločného rámca pre penetračné testy a testy operačnej odolnosti vo 
všetkých finančných sektoroch.
 
Táto správa obsahuje výzvu pre Komisiu, aby riešila tieto obavy a zároveň podporila ďalšiu 
koordináciu medzi vnútroštátnymi a európskymi regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu.
 
Údaje

Inovácie založené na údajoch sú hlavnou hnacou silou rastu a zamestnanosti v Európe, ako aj 
na celom svete. Na to, aby EÚ mohla využiť tento rast, je dôležité, aby boli zavedené správne 
politiky v oblasti ochrany údajov pre každý sektor, ktoré posilnia dôveru spotrebiteľov 
prostredníctvom súčasných rámcov, ako je napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov, a 
ktoré zároveň umožnia podnikom vo finančnom sektore využívať výmenu údajov v rámci 
jednotného trhu. 

Preto je v rámci sektora digitálnych financií dôležité zaviesť správne opatrenia, ktoré pomôžu 
stimulovať rast a zabezpečia prístup širokej škály subjektov – od mikropodnikov a MSP až po 
veľké podniky – k financovaniu. Výmena údajov by v tejto súvislosti pomohla zabezpečiť, aby 
európske podniky mali možnosť sa inovovať a rozširovať v rámci Únie, ako aj mimo nej. 
Správne politiky zabezpečia, aby sa asymetrie a riziká súčasne znížili, pričom nedostatok 
kvalitných a dostupných údajov by mohol brániť expanzii európskych podnikov.
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Zaobchádzanie s údajmi je kľúčovou súčasťou finančných technológií, a preto je potrebné 
prijať konzistentné, technologicky neutrálne opatrenia zamerané na zabezpečenie náležité 
zaobchádzanie s údajmi vo finančnom sektore.
 
Tradičná úloha EÚ ako tvorcu celosvetovo platných noriem si okrem toho vyžaduje ambiciózny 
regulačný prístup k správe údajov finančnými subjektmi, v rámci ktorého bude ochrana 
spotrebiteľov pre zákonodarcov prioritou vzhľadom k tomu, že finančné inštitúcie už využívajú 
údaje o spotrebiteľoch, ktoré sú v súčasnosti obzvlášť užitočné, keďže začínajúce technologické 
nástroje umožňujú ich analýzu (tzv. veľké dáta). Dohľad nad takýmto použitím treba posilniť, 
a to najmä spôsobom, ktorý sa zameria na neprehľadnosť modelov a zároveň zaručí spravodlivý 
prístup účastníkov finančných operácií k relevantným údajom.
 
A napokon, správa obsahuje výzvu, aby Komisia preskúmala možnosť zavedenia rámca pre 
digitálny onboarding, ako aj pre využívanie digitálnej finančnej identity, ktorý by tiež 
zohľadňoval súčasné vnútroštátne opatrenia, keďže takýto rámec by uľahčil finančné 
začlenenie a cezhraničné poskytovanie finančných služieb v rámci jednotného trhu.


