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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. poukazuje na to, že odvetvie virtuálnych mien (VM) a technológia VM sú stále 

v zárodkoch; 

2. poukazuje na to, že odvetvie VM a technológie VM sú inovatívne technológie, ktoré sa 

nevyvíjajú na základe už existujúcich infraštruktúr; 

3. uznáva možné prínosy súvisiace s odvetvím virtuálnych mien a technológiami VM pre 

spotrebiteľov, podniky, charitatívne organizácie a hospodárstvo ako také, medzi ktoré 

patrí vyššia rýchlosť a efektívnosť, zníženie nákladov pri vykonávaní platieb a prevodov, 

a to najmä cezhraničných, možná podpora finančného začleňovania a uľahčenie prístupu k 

financovaniu a finančným zdrojom pre podnikateľský sektor a MSP; konštatuje tiež, že 

využívanie VM a technológií distribuovaných záznamov o transakciách (Distributed 

Ledger Technologies – DLT) pozitívne prispelo k mikroplatbám za online nákup tovaru a 

uľahčilo ich; 

4. zdôrazňuje, že VM sú okrem hotovosti jedinými platobnými prostriedkami, ktoré môžu 

uľahčiť zúčtovanie v reálnom čase (príjemca dostane 100 % finančných prostriedkov v 

čase platby); 

5. zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť na európskej úrovni rovnaké podmienky, aby sa mohol 

uvoľniť a plne rozvinúť cenný potenciál DLT, ktoré možno použiť v mnohých 

inovatívnych oblastiach a v širokej škále odvetví a služieb, ako sú inteligentné zmluvy, 

kryptokapitálové kolektívne financovanie a služby v oblasti mediácie sporov, najmä vo 

finančnom a právnickom sektore; okrem toho nabáda verejné orgány na zhodnotenie 

prínosov a preskúmanie možnosti uplatnenia takýchto inovatívnych technológií v iných 

oblastiach s cieľom poskytovať občanom EÚ lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie služby; 

6. zdôrazňuje, že VM by mohli predstavovať hrozbu v súvislosti s trestnou činnosťou, 

napríklad financovaním terorizmu, praním špinavých peňazí, daňovými podvodmi 

a daňovými únikmi, ako aj inými potenciálnymi nezákonnými činnosťami a problémami; 

konštatuje však, že existuje iba málo dôkazov o tom, že by sa VM vo veľkom využívali 

ako platobný prostriedok pri trestnej činnosti, a že vysledovateľnosť hotovostných 

transakcií je zvyčajne oveľa nižšia ako vysledovateľnosť VM; 

7. poukazuje na to, že držitelia VM sú vystavení nezákonným činnostiam a problémom, ako 

sú podvody, krádež VM, počítačová kriminalita, cracking, nesprávne fungovanie 

softvéru/hardvéru, podvody a podvodné systémy, falošné zámienky alebo skresľovanie 

skutočností; žiada Komisiu, aby zabezpečila zavedenie primeranej úrovne ochrany a 

účinných prostriedkov nápravy pre spotrebiteľov, ktorí môžu čeliť niektorým z uvedených 

rizík spojených s používaním VM; 

8. uznáva, že VM, ktoré nie sú národnou ani zahraničnou menou, by v prípade, keď sa 

používajú ako alternatíva mien s núteným obehom, mohli predstavovať potenciálne riziká 

pre finančný systém z hľadiska regulácie, dohľadu nad trhom a bezpečnosti trhu, ako aj 
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riziká a hrozby pre finančnú integritu a účinnú finančnú reguláciu; zdôrazňuje, že s 

rozšírením VM by sa mohli zvýšiť riziká pre finančnú stabilitu; 

9. uznáva, že osoby, ktoré sa snažia o zachovanie hodnoty majetku, môžu využiť nezávislé 

meny ako Bitcoin v čase nízkych úrokových sadzieb alebo ako bezpečné útočisko 

v časoch hospodárskej nestability; 

10. konštatuje, že v minulosti boli pozorované veľké výkyvy výmenných kurzov niektorých 

VM a že z používania VM vyplývajú pre spotrebiteľov potenciálne riziká; zdôrazňuje, že 

v EÚ neexistuje žiadna špecifická regulačná ochrana, ktorá by spotrebiteľov chránila pred 

finančnými stratami v prípade, že platforma, ktorá uskutočňuje výmenu virtuálnych mien 

alebo ich uchováva, zlyhá alebo ukončí činnosť; konštatuje, že VM možno kryť 

podkladovými aktívami; zdôrazňuje potrebu ochrany spotrebiteľa pri používaní VM, 

najmä pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, použité algoritmy, kontaktné osoby a 

kontaktné údaje pre prípad otázok alebo problémov, ľahko zrozumiteľné podmienky 

zahŕňajúce jasné vyhlásenie o rizikách a skutočnosť, že žiadna banka ani krajina 

nezaručuje VM a ich hodnotu; zdôrazňuje, že podniky v sektore VM by mali informovať 

o týchto potenciálnych problémoch; 

11. berie na vedomie ťažkosti a neistoty spojené s predpovedaním možného vývoja VM a 

identifikáciou prípadných osobitných dlhodobejších reakcií v politike bez toho, aby sa 

bránilo inováciám; vyzýva Komisiu, aby vypracovala ucelenú a komplexnú stratégiu na 

úrovni EÚ s cieľom identifikovať prínosy a riziká VM a technológií VM a prípadné 

osobitné dlhodobejšie reakcie v politike, pričom zohľadní potrebu predchádzať triešteniu a 

narúšaniu jednotného trhu, zásadu lepšej regulácie a potrebu presadzovať finančné a 

technologické inovácie a spolupracovať s relevantnými zainteresovanými stranami a 

podnikmi v oblasti VM s cieľom zachovať atraktívnosť EÚ ako miesta pre výskum a 

vývoj a prevádzku týchto technológií; zdôrazňuje dôležitosť sústavného monitorovania a 

analýzy spôsobu, akým sa VM vyvíjajú, a výziev pre politiku, ktoré predstavujú; 

navrhuje, aby akčná skupina pod vedením Komisie podporovala relevantných verejných 

a súkromných aktérov a zároveň hodnotila a analyzovala všetky potenciálne cesty vývoja 

technológií VM a uplatnenia DLT; vyzýva Komisiu, aby osobitnú pozornosť venovala 

algoritmom používaným v súvislosti s VM a aby posúdila ich bezpečnosť; 

12. vyzýva Komisiu, aby zvážila prínos VM a DLT vo všetkých sektoroch vrátane ich úlohy 

pri rozvoji jednotného digitálneho trhu s cieľom zaručiť, aby legitímne podniky v sektore 

VM mohli prosperovať; 

13. uznáva, že rozvoj účinných regulačných reakcií na vývoj VM je ešte stále v ranom a 

krehkom štádiu; zdôrazňuje, že regulačné orgány v niektorých oblastiach dosiahli značný 

pokrok pri vypracúvaní účinných reakcií; konštatuje však, že ešte sa musí vykonať veľký 

kus práce, aby sa zaviedli účinné rámce na regulovanie VM spôsobom, ktorý chráni pred 

rizikami bez toho, aby bránil finančnej a technologickej inovácii; 

14. zdôrazňuje dôležitosť informovanosti spotrebiteľov, transparentnosti a dôvery pri 

používaní VM; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a odvetvím VM 

vypracovala usmernenia s cieľom zabezpečiť poskytovanie správnych, jasných a úplných 

informácií súčasným a budúcim používateľom VM, ktoré im umožnia informovane sa 

rozhodnúť, čím sa zlepší transparentnosť systémov VM, pokiaľ ide o spôsob, akým sa 

organizujú a prevádzkujú, a to, ako sa z hľadiska ochrany spotrebiteľa odlišujú od 
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regulovaných platobných systémov podliehajúcich dohľadu; okrem toho vyzýva odvetvie 

VM, aby v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi zvážilo uplatňovanie príslušných 

požiadaviek týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu 

(AML/CFT) stanovených medzinárodnými normami na subjekty uskutočňujúce výmenu 

konvertibilných VM a na akékoľvek iné druhy inštitúcií, ktoré slúžia ako uzly, kde sa 

činnosti v oblasti konvertibilných VM prelínajú s regulovaným finančným systémom 

mien s núteným obehom, a žiada Komisiu, aby posúdila a zvážila rozšírenie rozsahu 

pôsobnosti smernice o boji proti praniu špinavých peňazí na platformy pre výmenu 

virtuálnych mien. 
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