
PR\1159118SL.docx PE625.465v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za mednarodno trgovino

2018/2085(INI)

18.7.2018

OSNUTEK POROČILA

o blokovni verigi: v prihodnost usmerjena trgovinska politika
(2018/2085(INI))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Emma McClarkin

Pripravljavca mnenja (*):
Cristian-Silviu Buşoi, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Ana Gomes, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(*) Postopek s pridruženimi odbori – člen 54 Poslovnika



PE625.465v01-00 2/10 PR\1159118SL.docx

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................8



PR\1159118SL.docx 3/10 PE625.465v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o blokovni verigi: v prihodnost usmerjena trgovinska politika
(2018/2085(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 207(3) in člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS),

– ob upoštevanju sporazuma Svetovne trgovinske organizacije (STO) o trgovini z izdelki 
informacijske tehnologije (ATI),

– ob upoštevanju delovnega programa Svetovne trgovinske organizacije o e-trgovini,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. maja 2016 o virtualnih valutah1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. junija 2016 o novi v prihodnost usmerjeni in 
inovativni strategiji za trgovino in naložbe2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2017 z naslovom Digitalni 
trgovinski strategiji naproti3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2017 o oceni zunanjih vidikov 
učinkovitosti in upravljanja carinskih služb kot orodja za spodbujanje trgovine in boj 
proti nezakoniti trgovini4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2017 o vplivu mednarodne trgovine 
in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige5,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov)6,

– ob upoštevanju predloga Komisije o horizontalnih določbah za čezmejni pretok 
podatkov za varstvo osebnih podatkov (v trgovinskih in naložbenih sporazumih EU),

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju strategije trgovinske politike 
Trgovina za vse – Napredna trgovinska politika za izkoriščanje globalizacije 
(COM(2017)0491),

– ob upoštevanju poročila glavnega znanstvenega svetovalca urada za znanost britanske 

                                               
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0228.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0299.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0488.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0208.
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0330.
6 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
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vlade o tehnologiji distribuirane knjige transakcij: več kot blokovna veriga iz leta 2016,1

– ob upoštevanju bele knjige centra Združenih narodov za pospeševanje trgovine in 
elektronsko poslovanje (UN/CEFACT) o tehnični uporabi blokovnih verig iz leta 2018,

– ob upoštevanju izjave 22 držav članic EU z dne 10. aprila 2018 o ustanovitvi 
evropskega partnerstva za blokovne verige2,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. oktobra 20173, v katerih je poudarjeno, da so 
blokovne verige in umetna inteligenca ključni trendi v nastajanju, in poziva Komisiji, 
naj pripravi pobude za obravnavo teh vprašanj,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A8-0000/2018),

A. ker blokovna veriga v tem poročilu pomeni zasebno tehnologijo distribuirane knjige 
transakcij (DLT) s pravicami za dostop, ki obsega podatkovno zbirko, sestavljeno iz 
zaporednih blokov podatkov, ki se dodajo s soglasjem obratovalca omrežja;

B. ker blokovna veriga omogoča višjo raven zaupanja in odgovornosti pri transakcijah med 
različnimi stranmi, saj podatkov, ki so shranjeni v knjigi transakcij, ni mogoče 
ponarediti;

C. ker svetovna trgovina temelji na sektorju dobavne verige, katerega vrednost je ocenjena 
na 16 bilijonov EUR in v katerem se zaradi visokih transakcijskih stroškov in 
obremenjujoče papirologije uporablja skupek postopkov in sistemov, ki so dovzetni za 
napake;

D. ker so se začele pilotne pobude z obetavnimi možnostmi za zmanjšanje stroškov 
prevoza, okolju prijaznejšo industrijo in večjo gospodarsko storilnostjo;

E. ker se lahko z blokovno verigo okrepijo in izboljšajo trgovinske politike EU, kot so 
prostotrgovinski sporazumi, sporazumi o vzajemnem priznavanju, zlasti pooblaščenih 
gospodarskih subjektov, in ukrepi trgovinske zaščite;

F. ker se lahko z blokovno verigo izboljša preglednost v celotni dobavni verigi, 
racionalizirajo carinski pregledi in skladnost z zakonodajo, zmanjšajo stroški transakcij 
ter izboljšata prenosljivost in varnost podatkov;

Trgovinska politika Evropske unije

1. obžaluje, da se sporazumi o prosti trgovini EU premalo uporabljajo; ugotavlja, da bi 
lahko izvozniki vse dokumente nalagali z aplikacijo javnega organa, podprto z 

                                               
1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-
ledger-technology.pdf
2 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership
3 http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf



PR\1159118SL.docx 5/10 PE625.465v01-00

SL

blokovno verigo, in takoj dokazali skladnost s preferencialno obravnavo, ki jo 
zagotavlja sporazum o prosti trgovini;

2. meni, da bi blokovna veriga lahko podpirala instrumente trgovinske zaščite Unije, saj bi 
omogočala preglednost porekla blaga, ki prihaja na evropski trg, in pregled nad pritoki 
uvoženega blaga;

3. poudarja, da bi lahko z blokovno verigo podprli agendo o trgovini in trajnostnem 
razvoju, saj ustvarja zaupanje v poreklo surovin in blaga;

4. meni, da sporazumi o vzajemnem priznavanju pooblaščenih gospodarskih subjektov 
omogočajo diverzifikacijo dobavnih verig pri poslovanju; meni, da se z blokovno verigo 
zmanjšuje negotovost glede izvajanja sporazumov o vzajemnem priznavanju 
pooblaščenih gospodarskih subjektov, saj je izmenjava podatkov neprekinjena;

Zunanji vidiki carin in olajševanja trgovine 

5. toplo pozdravlja sporazum o olajševanju trgovine, ki lahko članicam Svetovne 
trgovinske organizacije služi kot osnova pri odkrivanju novih načinov za lajšanje 
trgovine, ki zajemajo tudi blokovno verigo;

6. meni, da bi blokovna veriga carinskim organom omogočila samodejno pridobivanje 
zahtevanih informacij za carinsko deklaracijo, zmanjšala potrebo po ročnem preverjanju 
in natančno posodabljala status in lastnosti blaga, ki vstopa v EU;

7. meni, da se bosta z digitalizacijo povečali učinkovitost in preglednost pri izmenjavi 
informacij; meni, da je digitalizacija pogoj za popolno delovanje blokovne verige;

8. meni, da se lahko s sprejetjem tehnologij blokovne verige povečata obseg svetovne 
trgovine v vsej dobavni verigi in zaupanje potrošnikov v digitalno trgovino;

9. poudarja uporabnost blokovnih verig iz naslednjih razlogov: večja gotovost glede 
porekla blaga, manjše tveganje za vstop nedovoljenega blaga v dobavno verigo, stalno 
varstvo potrošnikov, manjši stroški upravljanja dobavne verige ter večje zaupanje in 
poslovna stabilnost;

Čezmejni tokovi podatkov

10. priznava, da so čezmejni tokovi podatkov sestavni del mednarodne trgovine in 
pomembni za oblikovanje strukture blokovne verige;

11. poudarja, da se blokovna veriga uporablja za potrjevanje transakcij v mednarodni 
dobavni verigi, s tem ko se opredelijo ravni dostopa in postopki preverjanja veljavnosti 
za udeležence;

12. ugotavlja, da obstaja pri trgovanju povezava med tokovi podatkov v blokovni verigi in 
njihovimi čezmejnimi tokovi; ugotavlja, da bi lahko z zasebnim omrežjem s pravicami 
za dostop, ki povezuje več knjig transakcij, ustvarili zaupanje med platformami z 
vključevanjem podatkov iz več virov;

13. priznava, da je odnos med tehnologijami blokovnih verig in izvajanjem splošne uredbe 
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o varstvu podatkov izziv; ugotavlja, da tehnologija blokovne verige ponuja rešitve za 
izvajanje splošne uredbe o varstvu podatkov, saj obe pobudi temeljita na skupnih 
načelih zagotavljanja varnih in avtonomnih podatkov;

Mala in srednja podjetja

14. meni, da inovacije in širjenje blokovnih verig ustvarjajo ekonomske priložnosti za mala 
in srednja podjetja za mednarodni nastop, saj poenostavljajo interakcijo s potrošniki, 
carinskimi organi in drugimi podjetji v dobavni verigi;

15. poudarja koristi, ki bi jih blokovna veriga lahko prinesla malim in srednjim podjetjem, 
saj omogoča sporazumevanje med uporabniki, ponuja sodelovalna orodja in plačila ter 
poenostavlja poslovanje;

Interoperabilnost in nadgradljivost 

16. se zaveda, da je nadgradljivost, povezana z uporabo sistemov blokovnih verig, ob širitvi 
mednarodnih trgovskih mrež, velik izziv;

17. je seznanjen s širjenjem različnih blokovnih verig, ki podatke o transakcijah zapisujejo 
v ločene zasebne in javne knjige o transakcijah; priznava, da obstaja vse večja potreba 
po sredstvu, ki bi med pomikanjem nekega predmeta po dobavni verigi, združeval 
transakcije v različnih blokovnih verigah, s čimer bi spodbudili interoperabilnost med 
sistemi;

Sklepne ugotovitve

18. poziva Komisijo, naj spremlja razvoj na področju blokovne verige, zlasti pilotne 
projekte/pobude, ki se izvajajo v mednarodni dobavni verigi; poziva jo, naj pripravi 
strateški dokument o uporabi tehnologij blokovne verige pri trgovanju in pri upravljanju 
dobavnih verig;

19. poziva Komisijo, naj izdela sklop vodilnih načel, prilagojenih industriji, da bi 
zagotovila raven zanesljivosti, s katero bi spodbudila uporabo blokovne verige in 
inovacij na tem področju;

20. poziva Komisijo, naj si skupaj z državami članicami prizadeva za poenostavljen in 
povečan pretok podatkov v zvezi z lajšanjem trgovine, med drugim s sprejetjem 
primernih informacijskih in komunikacijskih tehnologij;

21. poziva Komisijo, naj imenuje svetovalno skupino za blokovno verigo in zasnuje 
zasebne pilotne projekte o uporabi blokovne verige s pravicami za dostop v dobavni 
verigi od konca do konca;

22. poziva Komisijo, naj oceni optimalnost strukture blokovne verige, ki ne beleži zasebnih 
podatkov;

23. spodbuja Komisijo, naj prispeva k delu mednarodnih organizacij in k tekočim 
projektom izdelave niza standardov in načel, da podpre ureditev, katere namen je 
preprostejša uporaba blokovne verige;
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24. poziva Komisijo, naj aktivno sodeluje v postopku standardizacije in zagotavljanja 
varnosti blokovne verige ter skupaj z industrijo oblikuje standarde zanjo, vključno z 
izrazoslovjem, razvojem in uporabo tehnologije;

25. poziva Komisijo, naj pri pregledu in oblikovanju okvira za reševanje izzivov 
interoperabilnosti med sistemi blokovnih verig sodeluje z ustreznimi deležniki;

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko ter Evropski službi za zunanje delovanje.
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OBRAZLOŽITEV

Medtem ko je Evropska unija sprejela pomembne in dobrodošle ukrepe, da bi blokovno 
verigo uporabljali na enotnem trgu, se mora zdaj posvetiti temu, kako bi jo izkoristili za 
krepitev mednarodnih trgovinskih politik in upravljanje dobavne verige. Nedavne študije 
kažejo, da bi lahko s to tehnologijo ustvarili prihranke v višini 20 odstotkov vseh stroškov 
fizičnega prevoza ter za 1 bilijon USD zmanjšali stroške svetovne trgovine. Poleg tega se 
ocenjuje, da se bo obseg svetovne trgovine, s tem ko se bodo ovire v svetovnih dobavnih 
verigah s širokim izvajanjem blokovne verige zmanjšale, povečal za skoraj 15 odstotkov.

Tehnologija blokovne verige omogoča, da več strani brez posrednika sodeluje pri varnih 
transakcijah. Glavne značilnosti blokovne verige so mehanizmi, ki tem stranem omogočajo, 
da varno določajo datum in izvor podatkovnih vnosov v posameznem bloku v verigi. Poleg 
tega so podatki v blokovni verigi nespremenljivi, kar pomeni, da jih po vpisu v verigo ni več 
mogoče spremeniti ali izbrisati. Uporabniški dostop do verige je zaščiten, sistemi blokovne 
verige pa vsebujejo samodejno funkcijo, da ob izpolnitvi nekaterih pravil izvršujejo pametne 
pogodbe. 

Blokovne verige so kategorija distribuirane knjige transakcij, kar je vrsta podatkovnih zbirk, v 
katerih se beležijo transakcije in shranjujejo kot nespremenljivi zapisi. Knjiga transakcij je 
distribuirana, ker je v verigi več izvodov blokov. Ti izvodi se shranjujejo v različnih sistemih, 
ki se imenujejo vozlišča. Poleg tega se izvodi z algoritmom o soglasju, ki zagotavlja skladnost 
vseh izvodov, posodabljajo. Algoritem določa, kako se blok doda v verigo. 

Zato blokovna veriga obsega podatkovno zbirko zaporednih „blokov“, ki so bili dodani k 
vsakemu od več izvodov knjige transakcij. Vsak blok vsebuje „lojtro“ ali kriptografski prstni 
odtis, ki se lahko uporabi za preverjanje vsebine predhodnega bloka.

Čeprav se blokovna veriga od prve predstavitve koncepta te tehnologije (2008, Satodeshi 
Nagamoto) vneto enači s kriptovalutami, se blokovne verige razlikujejo, od tistih brez pravic 
za dostop do tistih s takimi pravicami, od javnih do zasebnih. V tem poročilu se pojem 
blokovna veriga uporablja samo za zasebna omrežja s pravicami za dostop. Informacije, ki se 
shranjujejo v teh omrežjih so dostopne samo udeležencem, ki se določijo v skladu z 
mehanizmi upravljanja, za katere velja načelo konsenza, ki se lahko od ene blokovne verige 
do druge razlikuje. Za razliko od odprtih blokovnih verig vsebujejo zasebne verige različne 
mehanizme upravljanja, ki jih nadzorujejo obratovalci omrežja, da bi povečali njihovo varnost 
in določili dostop. Zato se v primerih stvarne poslovne uporabe in pilotnih projektih večinoma 
uporabljajo zasebna omrežja s pravicami za dostop. Korejska carinska služba, denimo, 
trenutno preizkuša platformo za carinjenje pri e-trgovanju, ki jo podpira blokovna veriga, da 
bi postopke racionalizirala s samodejnim oblikovanjem poročil o potrditvi uvoza za organe. 

V tem poročilu se upošteva, da sta se nedavno razmahnila raziskovanje in naložbe v javnem 
in zasebnem sektorju, da bi blokovno verigo uporabili za različne primere. Zato je potreben 
umerjen in stvaren pristop, da bi natančno raziskali, kdaj so koristi blokovne verige otipljive.

S to tehnologijo lahko v veliki meri zmanjšamo ovire znotraj svetovnih dobavnih verig. 
Namen poročila je poudariti trenutne pomanjkljivosti dobavne verige, trgovinske politike EU 
in carinskih postopkov, opredeliti verodostojne prednosti širše uporabe blokovne verige in 
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priporočiti Evropski komisiji in državam članicam dosegljive in postopne ukrepe, da bi ta 
tehnologija delovala. 

Z blokovno verigo je mogoče zmanjšati ne samo stroške transakcij med več stranmi, saj 
odpravlja potrebo po fizični papirologiji, ampak tudi inšpekcijske in upravne ovire, ki jih 
postavljajo posredniki. Glavni razlog je večje zaupanje, ki ga veriga vnaša med udeležence, 
kar povečuje tudi preglednost in gotovost glede izvora blaga. Poleg tega blokovna veriga 
omogoča in povečuje varnost tokov podatkov, s tem pa preprečuje uporabo ponarejene 
dokumentacije in blaga v dobavnih verigah. Kot dokaz teh morebitnih koristi je bilo v 
logistični industriji že izvedenih več poslovnih pilotnih projektov, da bi dobavne verige delno 
ali od konca do konca podprli z blokovno verigo. 

Ti primeri uporabe blokovne verige niso omejeni na velike multinacionalne družbe. Mala in 
srednja podjetja bi lahko postala eden njenih največjih uporabnikov. Ta tehnologija bi jim 
lahko vzdolž dobavne verige znatno olajšala sodelovanje s carinskimi organi in drugimi 
podjetji, s čimer bi lahko zaradi nižjih transakcijskih stroškov lažje rasla in povečala svoj 
izvoz. Nujne kreditne preglede in preverjanje bi lahko racionalizirali z avtomatizacijo, ki jo 
sistemi blokovnih verig zagotavljajo dobavnim verigam. Dokumenti, ki jih je treba v različnih 
fazah dobavne verige pogosto spreminjati in preverjati, bi bili na varnem, saj jih blokovna 
veriga samodejno beleži in kronološko shranjuje podatke, ne da bi spreminjala predhodne 
vnose. Tako bi mala in srednja podjetja zlahka potrjevala preverjanje in spremembe 
dokumentov, s čimer bi se zmanjšali stroški poslovanja.

S to racionalizacijo, ki jo prinaša blokovna veriga, bi se lahko olajšale nadaljnje transakcije v 
dobavni verigi, s tem pa povečala svetovna trgovina. Pri poslovnih transakcijah je pomembno 
opozoriti, da podjetja seveda ne bodo naklonjena objavi občutljivih podatkov v blokovni 
verigi. Zato bo v tem poročilu obravnavana zgolj uporaba zasebnih blokovnih verig s 
pravicami za dostop, ki vsebujejo mehanizme upravljanja, s katerimi se uporabniki, ki 
dostopajo do podatkov v verigi, nadzorujejo. 

V poročilu je poudarjeno, da lahko blokovna veriga poveča zlasti trgovinsko politiko EU. 
Podjetja premalo izkoriščajo prostotrgovinske sporazume EU in Komisija je že v preteklosti 
ugotovila, da je to deloma posledica težav z razumevanjem pravil za pridobitev 
preferencialnega porekla, poleg tega pa so postopki za pridobitev potrebnih dokumentov za 
uporabo preferencialne obravnave zelo zapleteni. Blokovna veriga lahko izvoznikom zelo 
pomaga, saj lahko ti vse ustrezne dokumente naložijo z eno samo aplikacijo, ki jo veriga 
podpira, in nemudoma dokažejo skladnost s preferencialno obravnavo, ki jo prostotrgovinski 
sporazum zagotavlja. Poleg tega blokovna veriga podpira instrumente trgovinske zaščite 
Unije, saj omogoča preglednost nad poreklom blaga, ki prihaja na evropski trg.

Poročilo bo upoštevalo tudi povezavo med blokovno verigo in čezmejnimi tokovi podatkov
ter med blokovno verigo in splošno uredbo o varstvu podatkov. Šifriranje in nespremenljivost 
podatkov, ki veljata za blokovne verige, sta koristna, saj izpolnjujeta zahteve iz splošne 
direktive o varstvu podatkov, hkrati pa se postavlja vprašanje preglednosti. 

V poročilu so izpostavljeni tudi dvojni izziv, povezan z interoperabilnostjo med blokovnimi 
verigami, in težave v zvezi z nadgradljivostjo sistemov blokovnih verig. Interoperabilnost 
med blokovnimi verigami pomeni možnost združevanja transakcij iz različnih blokovnih 
verig. Če se na primer vzdolž iste dobavne verige za eno samo blago uporabljajo različni 
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sistemi verig, bi bil prenos podatkov med sistemi zelo koristen. Trenutno smo še daleč od 
uporabe več sistemov blokovnih verig vzdolž ene same trgovinske dobavne verige, vendar gre 
za novo vprašanje, ki ga mora Komisija upoštevati pri iskanju možnosti politike.

Drug pomemben izziv za širšo uporabo blokovne verige pa je nadgradljivost sistemov. Ker se 
ti sistemi širijo znotraj mednarodnih trgovskih mrež, morata biti tehnologija in odpornost 
njihovih mehanizmov upravljanja zelo stabilni.

Poročevalka glede na navedeno priporoča obravnavo regulativnih ovir za širšo uporabo 
blokovne verige. Evropska komisija mora dejavno sodelovati z državami članicami ter 
pobliže spremljati napredek na področju blokovne verige, zlasti pilotne projekte in primere 
poslovne uporabe, pri katerih se sistemi blokovnih verig trenutno uporabljajo v mednarodnih 
dobavnih verigah. Poleg tega mora prispevati k tekočim mednarodnim pobudam, da bi 
oblikovali standarde in načela, ki podpirajo ureditev za lažjo uporabo blokovne verige. 
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