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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 

Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. zwraca uwagę, że sektor walut wirtualnych i technologia z nimi związana znajdują się w 

początkowym stadium rozwoju; 

2. zauważa, że sektor walut wirtualnych i technologia z nimi związana to innowacyjne 

technologie, które nie są rozwijane w oparciu o istniejącą infrastrukturę; 

3. dostrzega potencjalne korzyści z walut wirtualnych i związanych z nimi technologii dla 

konsumentów, przedsiębiorstw, organizacji charytatywnych i gospodarki ogółem, 

polegające między innymi na zwiększeniu prędkości i efektywności transakcji płatniczych 

i przelewów oraz na zmniejszeniu ich kosztów, zwłaszcza w kontekście transgranicznym, 

a także na wspieraniu włączenia społecznego pod względem finansowym oraz ułatwianiu 

sektorowi biznesu i MŚP dostępu do finansowania i zasobów finansowych; ponadto 

zauważa, że posługiwanie się walutami wirtualnymi oraz technologiami 

zdecentralizowanych ksiąg rachunkowych (DLT) wywarło pozytywny wpływ na 

mikropłatności przy zakupach online i ułatwiło ich dokonywanie; 

4. podkreśla, że waluty wirtualne są jedynym obok gotówki środkiem płatniczym, który 

może ułatwić rozrachunek w czasie rzeczywistym (odbiorca otrzymuje 100 % środków w 

momencie dokonywania płatności); 

5. podkreśla znaczenie stworzenia równych warunków działania na poziomie europejskim, 

aby umożliwić uwolnienie i pełny rozwój wartościowego potencjału technologii 

zdecentralizowanych ksiąg rachunkowych (DLT), które można wykorzystywać w szeregu 

innowacyjnych obszarów oraz w wielu sektorach i usługach, takich jak inteligentne 

umowy, finansowanie społecznościowe typu crypto-equity i usługi mediacyjnego 

rozstrzygania sporów, szczególnie w sektorze finansowym i sądowym; ponadto zachęca 

organy publiczne do oceny korzyści i zbadania możliwości stosowania takich 

innowacyjnych technologii w innych dziedzinach z zamiarem zapewnienia obywatelom 

UE lepszych, szybszych i efektywniejszych usług; 

6. podkreśla, że waluty wirtualne mogą pociągać za sobą ryzyko ich wykorzystania do 

działalności przestępczej, np. finansowania terroryzmu, prania pieniędzy, oszustw 

podatkowych i uchylania się od opodatkowania, jak również mogą wiązać się z innymi 

nielegalnymi działaniami i wyzwaniami; zwraca jednak zarazem uwagę, iż istnieje bardzo 

mało dowodów na to, że waluty wirtualne są powszechnie wykorzystywane jako 

instrument płatniczy do celów działalności przestępczej, a możliwości kontroli transakcji 

gotówkowych są znacznie mniejsze niż w przypadku transakcji z użyciem walut 

wirtualnych; 

7. zwraca uwagę, że posiadacze walut wirtualnych są narażeni na nielegalne działania i 

zagrożenia, takie jak nadużycia, kradzież walut wirtualnych, cyberprzestępczość, 

hakowanie, błędne funkcjonowanie oprogramowania/sprzętu, oszustwa i malwersacje, 

fałszerstwa i wprowadzanie w błąd; zwraca się do Komisji o dopilnowanie, by 
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wprowadzono odpowiedni poziom gwarancji i skutecznych środków odwoławczych dla 

konsumentów, którzy mogliby być narażeni na niektóre z wymienionych powyżej 

zagrożeń związanych z posługiwaniem się walutami wirtualnymi; 

8. przyznaje, że wirtualne waluty, które nie stanowią waluty krajowej ani zagranicznej, 

mogłyby potencjalnie – w przypadku ich wykorzystania jako alternatywy dla walut 

fiducjarnych – stwarzać ryzyko dla systemu finansowego pod względem zarówno 

regulacji, jak i nadzoru i bezpieczeństwa rynku, a także mogłyby powodować ryzyko i 

zagrożenie dla integralności finansowej i skutecznych regulacji finansowych; podkreśla, 

że zagrożenia dla stabilności finansowej mogą wzrosnąć wraz z upowszechnieniem się 

walut wirtualnych; 

9. zauważa, że osoby chcące chronić wartość swojego majątku mogą korzystać z 

niezależnych walut, takich jak bitcoin, w okresach bardzo niskich stóp procentowych, 

uznając je za bezpieczną przystań w czasach niestabilności gospodarczej; 

10. zwraca uwagę na obserwowane w przeszłości olbrzymie wahania kursów wymiany 

niektórych wirtualnych walut i na zagrożenia dla konsumentów mogące wynikać z 

posługiwania się wirtualnymi walutami; podkreśla, że w UE nie ma szczegółowych 

regulacji służących ochronie konsumentów przed stratami finansowymi w przypadku 

bankructwa platformy zajmującej się wymianą walut wirtualnych bądź posiadającej takie 

waluty ani w przypadku zakończenia przez nią działalności; zwraca uwagę, że wirtualne 

waluty mogą być sekurytyzowane aktywami bazowymi; podkreśla potrzebę ochrony 

konsumentów przy korzystaniu z walut wirtualnych, szczególnie w odniesieniu do 

bezpieczeństwa cybernetycznego, stosowanych algorytmów, osób kontaktowych i danych 

kontaktowych w przypadku zapytań lub problemów, jak również łatwo zrozumiałych 

warunków, obejmujących jasne informacje na temat zagrożeń i wskazanie, że waluty 

wirtualne i ich wartość nie są gwarantowane przez żaden bank ani kraj; podkreśla, że 

firmy działające w sektorze walut wirtualnych powinny informować o tych potencjalnych 

problemach; 

11. przyznaje, że trudno jest przewidzieć, jak rozwiną się waluty wirtualne, oraz że trudno jest 

opracować ewentualne konkretne odnośne długoterminowe strategie polityczne bez 

hamowania innowacji; zwraca się do Komisji o opracowanie spójnej i kompleksowej 

strategii na szczeblu UE w celu określenia korzyści i zagrożeń związanych z walutami 

wirtualnymi i odnośnymi technologiami, a także potencjału długoterminowych strategii 

politycznych w tym obszarze, z uwzględnieniem konieczności uniknięcia fragmentacji i 

zakłóceń jednolitego rynku, potrzeby przestrzegania zasady lepszego stanowienia prawa, 

jak również potrzeby wspierania innowacji finansowych i technologicznych oraz 

współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i firmami z sektora walut 

wirtualnych, aby UE była nadal atrakcyjnym miejscem dla działalności badawczo-

rozwojowej oraz dla funkcjonowania tych technologii; podkreśla znaczenie stałego 

monitorowania i analizowania sposobu, w jaki waluty wirtualne się rozwijają, i 

związanych z tym wyzwań politycznych; proponuje, aby grupa zadaniowa pod 

przewodnictwem Komisji wsparła odpowiednie podmioty publiczne i prywatne w ocenie i 

analizie wszystkich potencjalnych ścieżek rozwoju technologii związanych z walutami 

wirtualnymi i zastosowań DLT; wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na 

algorytmy stosowane w przypadku wirtualnych walut i do oceny ich bezpieczeństwa; 
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12. wzywa Komisję do uwzględnienia roli walut wirtualnych i DLT we wszystkich sektorach, 

w tym w rozwoju jednolitego rynku cyfrowego, celem zadbania o to, by legalnie 

działające przedsiębiorstwa w sektorze walut wirtualnych mogły się rozwijać; 

13. uznaje, że opracowanie efektywnych odpowiedzi regulacyjnych na rozwój walut 

wirtualnych nadal znajduje się na wczesnym i wrażliwym etapie; podkreśla, że w 

niektórych dziedzinach organy regulacyjne osiągnęły znaczący postęp w opracowywaniu 

takich skutecznych odpowiedzi; zauważa jednak, że nadal pozostaje wiele do zrobienia, 

aby wprowadzić efektywne ramy regulacyjne dla walut wirtualnych, które będą chroniły 

przed zagrożeniami, a jednocześnie nie zduszą innowacji finansowych i 

technologicznych; 

14. podkreśla znaczenie świadomości konsumenckiej, przejrzystości i zaufania przy 

korzystaniu z wirtualnych walut; wzywa Komisję, by we współpracy z państwami 

członkowskimi i sektorem walut wirtualnych opracowała wytyczne w celu 

zagwarantowania, że obecni i przyszli użytkownicy wirtualnych walut będą otrzymywać 

właściwe, jasne i pełne informacje, w trosce o umożliwienie im dokonania całkowicie 

świadomego wyboru, a tym samym zwiększenia przejrzystości systemów walut 

wirtualnych pod względem ich organizacji i funkcjonowania oraz cech odróżniających je 

od regulowanych i nadzorowanych systemów płatności z perspektywy ochrony 

konsumenta; ponadto wzywa podmioty sektora walut wirtualnych, aby we współpracy z 

Komisją i państwami członkowskimi rozważyły zastosowanie odpowiednich wymogów z 

zakresu AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) 

określonych standardami międzynarodowymi do kantorów wymienialnych walut 

wirtualnych oraz wszelkich pozostałych instytucji, które pełnią rolę węzłów, w których 

działania związane z wymienialną walutą wirtualną krzyżują się z regulowanym 

systemem finansowym walut fiducjarnych, a także zwraca się do Komisji o dokonanie 

oceny dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rozważenie 

rozszerzenia jej zakresu, tak by objęła ona platformy wymiany walut wirtualnych. 
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