
 

 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2016)0228 

Virtuaalvääringud 

Euroopa Parlamendi 26. mai 2016. aasta resolutsioon virtuaalvääringute kohta 

(2016/2007(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Rahvusvaheliste Arvelduste Panga 2015. aasta novembri dokumenti 

virtuaalvääringute kohta1, 

– võttes arvesse Inglismaa keskpanga 2014. aasta 3. kvartali väljaannet 

digitaalvääringutel põhineva majanduse kohta2, 

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta juuli arvamust 

virtuaalvääringute kohta3, 

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 2015. aasta veebruari analüüsi virtuaalvääringute 

süsteemide kohta4, 

– võttes arvesse komisjoni 2. veebruari 2016. aasta tegevuskava terrorismi rahastamise 

vastase võitluse tugevdamise kohta5, 

– võttes arvesse komisjoni 2015. aasta mai uuringut käibemaksu alalaekumise ulatuse 

kohta ELis6, 

– võttes arvesse komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringut virtuaalvääringute 

digitaalse tegevuskava kohta7, 

                                                 
1  http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf 
2  http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/ 

qb14q3digitalcurrenciesBitcoin2.pdf 
3  https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-

08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf 
4  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf 
5  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm 
6  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm 
7  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/ 

JRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf 

http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/%0bqb14q3digitalcurrenciesBitcoin2.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/%0bqb14q3digitalcurrenciesBitcoin2.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/%0bJRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/%0bJRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf


 

 

– võttes arvesse rahapesuvastase töökonna 2015. aasta juuni suuniseid 

virtuaalvääringute riskipõhise käsituse kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 12. veebruari 2016. aasta kohtumise järeldusi 

terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta1, 

– võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust virtuaalse valuuta vahetamise käibemaksuga 

maksustamise kohta (C-264/14)2, ning kohtujurist Kokotti 16. juuli 2015. aasta 

ettepanekut3, 

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta juuli konsultatsiooni 

investeerimise kohta virtuaalvääringute või hajusandmebaasi tehnoloogia abil4, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaadet (briefing) „Bitcoin: 

market, economics and regulation“5, 

– võttes arvesse Europoli 18. jaanuari 2016. aasta aruannet „Changes in modus operandi 

of Islamic State terrorist attacks“6, 

– võttes arvesse rahapesuvastase töökonna 2014. aasta juuni aruannet virtuaalvääringute 

kohta7, 

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) uuringut „The 

Bitcoin Question – currency versus trust-less transfer technology“8, 

– võttes arvesse Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) töötajate 2016. aasta jaanuari 

aruteludokumenti „Virtual Currencies and Beyond“9, 

– võttes arvesse Ühendkuningriigi teadusameti Government Office for Science juhtiva 

teadusnõuniku 2016. aasta aruannet „Distributed Ledger Technology: beyond block 

chain“10, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 25. jaanuari 2016. aasta kuulamist 

virtuaalvääringute teemal, 

                                                 
1  http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-

terrorism-financing/ 
2  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1463564584935&uri=CELEX:62014CJ0264 
3  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264 
4  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-

532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf 
5 http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/ 

LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf 
6  https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/ 

changes_in_modus_operandi_of_is_in_terrorist_attacks.pdf 
7  http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-

definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf 
8  http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-Bitcoin-Question-2014.pdf 
9  https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf 
10  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ 

file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf 
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A8-0168/2016), 

A. arvestades, et virtuaalvääringute üldkohaldatavat määratlust ei ole veel olemas, kuid 

mõnikord osutatakse neile kui digitaalsele rahale ning Euroopa Pangandusjärelevalve 

peab neid sellisteks digitaalseteks väärtusekandjateks, mida ei ole välja andnud 

keskpank ega avaliku sektori asutus ja mis ei pruugi olla seotud ametlike 

vääringutega, kuid mida füüsilised ja juriidilised isikud aktsepteerivad 

maksevahendina ning mida on võimalik elektrooniliselt üle kanda ja hoiustada ning 

millega on võimalik elektrooniliselt kaubelda; arvestades, et virtuaalvääringud 

põhinevad eelkõige vastastikusi vahetustehinguid hõlbustaval hajusandmebaasi 

tehnoloogial (distributed ledger technology, DLT), mis on tehnoloogiline alus enam 

kui 600 virtuaalvääringusüsteemile1, millest seni tuntuim on Bitcoin; arvestades, et 

Bitcoin loodi 2009. aastal ning praegu on selle turuosa DLT-põhiste virtuaalvääringute 

seas peaaegu 90 %, kusjuures käibel olevate Bitcoinide turuväärtus on ligikaudu 

5 miljardit eurot2 ja süsteemset ulatust ei ole veel saavutatud; 

B. arvestades, et DLT hõlmab andmebaase, mille usalduse ja töökindluse tase erineb ning 

milles võidakse töödelda kiiresti suurt hulka tehinguid, kusjuures see pakub 

murrangulisi võimalusi mitte ainult virtuaalvääringute valdkonnas, vaid laiemalt 

finantstehnoloogias, kus kliiring ja arveldus võib olla üks ilmne rakendus, ning lisaks 

finantssektorile ka mujal, eelkõige seoses isiku ja omandi tõendamisega; 

C. arvestades, et DLTsse investeerimine on finantstehnoloogia käimasoleva 

innovatsioonitsükli väga oluline osa ja investeeringuid on seni tehtud rohkem kui 

1 miljardi euro eest nii riskikapitalirahastamise kui ka ettevõtete investeeringutena3; 

Virtuaalvääringute ja DLT võimalused ja ohud maksete kiiresti areneval tehnoloogilisel 

maastikul 

1. rõhutab, et virtuaalvääringud ja DLT võivad anda positiivse panuse kodanike 

heaolusse ja majanduse, sh finantssektori arengusse järgmistel põhjustel:  

a) nad vähendavad maksete ja eriti piiriüleste rahaülekannete puhul tehingu- ja 

tegevuskulusid – väga võimalik, et märgatavalt alla 1 % taseme, samal ajal kui 

need on võrgumaksesüsteemide puhul traditsiooniliselt 2–4 %4 ning piiriüleste 

rahaülekannete puhul keskmiselt enam kui 7 %5 –, vähendades nii optimistlike 

hinnangute kohaselt rahaülekannete ülemaailmseid kogukulusid potentsiaalselt 

kuni 20 miljardi euro võrra; 

b) nad vähendavad üldisemalt rahastamisele juurdepääsu kulusid isegi 

traditsioonilise pangakonto puudumise korral, nii et nad võivad edendada 

                                                 
1  http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf 
2  http://coinmarketcap.com/ 
3  Vt näiteks: http://www.coindesk.com/state-of-Bitcoin-blockchain-2016/ 
4  https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-

08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf 
5  https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/ 

rpw_report_december_2015.pdf 

http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
http://coinmarketcap.com/
http://www.coindesk.com/state-of-bitcoin-blockchain-2016/
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/%0brpw_report_december_2015.pdf
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/%0brpw_report_december_2015.pdf


 

 

majanduslikku kaasatust ja aidata saavutada G20 ja G8 5x5 eesmärki1; 

c) nad parandavad tänu DLT olemuslikult detsentraliseeritud ülesehitusele – see 

võib jätkata usaldusväärset toimimist isegi siis, kui võrgu mingites osades esineb 

häireid või neid on häkitud – maksesüsteemide töökindlust ja sõltuvalt 

konkreetse süsteemi struktuurist ka nende kiirust, samuti kauplemist kaupade ja 

teenustega; 

d) nad võimaldavad süsteeme, mis ühendavad endas kasutusmugavuse, madalad 

tehingu- ja tegevuskulud ja kõrge privaatsuse taseme, kuid ilma täieliku 

anonüümsuseta, nii et seadusevastase tegevuse korral on tehingud teataval 

määral jälgitavad ning üldist läbipaistvust on turuosaliste jaoks võimalik 

suurendada; 

e) selliste süsteemide kasutamine turvaliste ja üksikisikute privaatsust austavate 

internetipõhiste mikromaksesüsteemide arendamiseks võib teoreetiliselt välja 

vahetada mõned olemasolevad internetipõhised ettevõtlusmudelid, mis 

kujutavad endast märkimisväärset probleemi privaatsuse kaitse seisukohast; 

f) nad võimaldavad potentsiaalselt ühendada ühte turvalisse ja kasutajasõbralikku 

rakendusse eri liiki traditsioonilised ja uuenduslikud maksemehhanismid alates 

krediitkaartidest kuni mobiilsete lahendusteni ning see võib edendada Euroopas 

e-kaubanduse teatavaid aspekte ja tugevdada ühtset turgu; 

2. märgib, et virtuaalvääringud ja DLT süsteemid hõlmavad riske, mida tuleb nende 

süsteemide usaldusväärsuse suurendamiseks nõuetekohaselt käsitleda, muu hulgas 

praeguses olukorras, ning need riskid on järgmised: 

a) mõnede DLT rakenduste (nt Bitcoini) puhul puuduvad paindlikud, töökindlad ja 

usaldusväärsed juhtimisstruktuurid või selliste struktuuride määratlused, mis 

tekitab ebakindlust ja probleeme tarbijate või laiemalt kasutajate kaitsega, 

eelkõige olukordades, mida algse tarkvara arendajad ei ole osanud ette näha; 

b) virtuaalvääringud on äärmiselt volatiilsed ja finantsmullide potentsiaal on kõrge, 

samuti puuduvad traditsioonilised regulatiivse kontrolli vormid, tagatised ja 

kaitsemeetmed ning tarbijate jaoks on need äärmiselt problemaatilised 

küsimused; 

c) reguleerijate võimekus uue tehnoloogia valdkonnas on mõnikord piiratud, 

mistõttu võib olla keeruline kehtestada õigeaegselt asjakohaseid tagatisi, mille 

abil kindlustada DLT rakenduste nõuetekohane ja usaldusväärne toimimine enne 

või hiljemalt siis, kui nad muutuvad nii suureks, et nad on süsteemselt olulised; 

d) uusi DLT rakendusi ümbritseb õiguslik ebakindlus; 

e) teatavate virtuaalvääringute käigushoidmine on energiamahukas ning 

Ühendkuningriigi valitsusasutuse juhtiva teadusnõuniku DLTsid käsitleva 

aruande kohaselt tarbib Bitcoin energiat hinnanguliselt üle 1 GW, nii et vaja on 

                                                 
1 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ 

EXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:21006
2~theSitePK:282885,00.html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/%0bEXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/%0bEXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/%0bEXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html


 

 

investeerida tehingute tõhusamate kontrollimehhanismide edendamisse ja 

sellealasesse teadustegevusse;  

f) puudub piisavalt läbipaistev ja lihtsasti juurdepääsetav tehniline 

dokumentatsioon konkreetsete virtuaalvääringute ja teiste DLT süsteemide 

toimimise kohta; 

g) virtuaalvääringute halvastimõistetavatel joontel põhinevate tuletistoodetega võib 

seostada teatavaid potentsiaalseid finantsalase ebastabiilsuse allikaid; 

h) pikas perspektiivis on võimalik, et kui virtuaalvääringute erasüsteemid võetakse 

ametlike vääringute alternatiivina laialdaselt kasutusele, piirab see 

rahanduspoliitika tulemuslikkust; 

i) eksisteerivad ka musta turu tehingute, rahapesu, terrorismi rahastamise1, 

maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja muu kriminaalse tegevuse 

võimalused, kuna mõned sellised teenused pakuvad pseudonüümi kasutamise ja 

virtuaalvääringute segamise võimalust ja mõned virtuaalvääringud on olemuselt 

detsentraliseeritud (siiski tuleks silmas pidada, et sularahatehingute jälgitavus on 

enamasti veel palju halvem); 

3. arvab, et nende riskide käsitlemine nõuab regulatiivse võimekuse, sh tehniliste 

eksperditeadmiste suurendamist ja sellise usaldusväärse õigusraamistiku 

väljatöötamist, mida ajakohastataks vastavalt uuendustele ja mis võimaldaks võtta 

õigeaegselt proportsionaalseid meetmeid, juhul kui ja siis kui mõnede DLT rakenduste 

kasutus peaks muutuma süsteemselt oluliseks;  

4. juhib siiski tähelepanu asjaolule, et kui määrus võetakse vastu väga varases etapis, ei 

pruugi see vastata ikka veel muutuvale olukorrale ja võib jätta üldsusele väga vale 

mulje virtuaalvääringute eelistest või turvalisusest; 

DLT kasutamine muu kui maksete puhul 

5. märgib, et DLT süsteemide võime kiirendada, detsentraliseerida, automatiseerida ja 

standardiseerida andmepõhiseid protsesse odavama hinnaga võib põhjalikult muuta 

varade ülekandmise ja arvepidamise viise, avaldades mõju nii era- kui ka avalikule 

sektorile, ning märgib, et avalik sektor on asjaga seotud kolmel viisil – 

teenusepakkuja, järelevalvaja ja seadusandjana; 

6. toonitab, et kliiring, arveldus ja muud kauplemisjärgsed haldusprotsessid lähevad 

ülemaailmsele finantstööstusele praegu maksma märgatavalt üle 50 miljardi euro 

aastas2 ning et see ja pangakontode vastavusse viimine on valdkonnad, kus DLT 

kasutamine võib osutuda tõhususe, kiiruse ja töökindluse osas murranguliseks (kuid 

samas tekitaks see ka uusi regulatiivseid probleeme); 

                                                 
1  Ehkki virtuaalvääringuid võidakse kasutada terrorismi rahastamiseks, on Europol 

hiljuti (18. jaanuaril 2016) märkinud, et kuigi kolmandate osapoolte teadete kohaselt 
kasutavad terroristid anonüümseid vääringuid (nagu Bitcoin) oma tegevuse 
rahastamiseks, ei ole õiguskaitseasutused seda kinnitanud. 

2  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ 
file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf 



 

 

7. toonitab, et erasektori toimijad on lükanud sellega seoses käima mitu algatust, ning 

palub nii ELi kui ka liikmesriikide pädevatel asutustel neid algatusi jälgida; 

8. märgib lisaks, et DLT võiks olla kasulik ka andmejagamise, läbipaistvuse ja usalduse 

suurendamiseks – seda nii valitsuse ja kodanike kui ka erasektori toimijate ja klientide 

vahel; 

9. tunnistab DLT endiselt realiseerimata potentsiaali, mis ulatub finantssektorist 

tunduvalt kaugemale, muu hulgas kapitali krüpteeritud ühisrahastamise (crypto-equity 

crowdfunding) ja vaidluste lahendamise teenusteni (eelkõige finants- ja 

õigusvaldkonnas), ning e-allkirjastamisega kombineeritud nutilepingute, suuremat 

andmeturvalisust võimaldavate rakenduste ja asjade interneti arenguga loodava 

koostoime potentsiaali;  

10. toonitab, et blockchain-tehnoloogia abil ergutatakse ettevõtluskeskkonda ja see on 

võimeline reaalmajandust pikas perspektiivis ümber kujundama; 

11. võtab teadmiseks, et DLT võib aidata valitsustel vähendada rahapesu, pettusi ja 

korruptsiooni; 

12. ärgitab valitsusasutusi katsetama pärast nõuetekohaste mõjuhindamiste läbiviimist ja 

kooskõlas andmekaitset käsitlevate ELi õigusaktidega DLT süsteeme, et parandada 

kodanikele teenuste osutamist ja e-valitsuse lahendusi; ergutab valitsusasutusi vältima 

seotuse efekti, mis võib kaasneda omandiõigusega hõlmatud DLT süsteemide 

kasutamisega; tunnistab eelkõige, et DLT süsteemide abil on võimalik parandada 

maaregistrisüsteeme; 

13. soovitab valitsusasutustel ja muudel pädevatel asutustel, kelle töö hõlmab suurte 

andmemahtude analüüsimist, uurida võimalust kasutada finantssektoris ja mujal osana 

reguleerimistehnoloogiaid käsitlevast tegevuskavast (RegTech) reaalajas toimivaid 

DLT-põhiseid järelevalve- ja aruandlusvahendeid, muu hulgas vähemalt selleks, et 

vähendada märkimisväärset käibemaksu alalaekumist liidus1; 

Arukas reguleerimine innovatsiooni edendamise ja usaldusväärsuse tagamise nimel 

14. nõuab proportsionaalset ELi tasandi reguleerivat lähenemisviisi, et innovatsiooni 

praeguses varases etapis mitte lämmatada ja et seda mitte ülemäära kulukaks muuta, 

kuid võtta samal ajal tõsiselt arvesse regulatiivseid probleeme, mida virtuaalvääringute 

ja DLT laialdane kasutamine võib tekitada; 

15. juhib tähelepanu asjaolule, et hajusandmebaasi tehnoloogia ehk DLT, mille põhimõte 

seisneb ühte süsteemi kuuluvates ja ühte andmebaasi jagavates sõlmedes, ja veeb ehk 

WWW, mis kujutab endast ülemaailmset, hüperlinkide abil loogiliselt seotud 

teabeallikate kogumit, on teataval määral sarnased; märgib, et nii DLT kui ka WWW 

aluseks on internet, üleüldine süsteem, millesse kuuluvad keskseadmete, 

personaalarvutite ja traadita seadmete ühendatud võrgud; 

16. tuletab meelde, et hoolimata püüetest edendada mitut sidusrühma hõlmavat 

lähenemisviisi, haldab internetti endiselt USA kaubandusministeeriumi alluvusse 

kuuluv Riiklik Telekommunikatsiooni ja Informatsiooni Agentuur (National 

                                                 
1  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm 



 

 

Telecommunications and Information Administration); 

17. peab kiiduväärseks, et Interneti Haldamise Foorumil loodi blockchain-tehnoloogia 

dünaamiline koalitsioon (Dynamic Coalition on Blockchain Technologies), ning 

kutsub komisjoni üles edendama DLT süsteemide jagatud ja kaasavat juhtimist, et 

vältida probleeme, millega puututi kokku interneti arendamisel; 

18. toonitab, et ELi võtmetähtsusega õigusaktid (nt Euroopa turu infrastruktuuri määrus, 

väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumi määrus, arvelduse 

lõplikkuse direktiiv, finantsinstrumentide turgude direktiiv ja määrus, eurofondide 

direktiiv ja investeerimisfondide valitsejate direktiiv) võiksid olla õigusraamistikuks, 

mis vastab igale tegevusalale, olenemata selle aluseks olevast tehnoloogiast, ning seda 

isegi juhul, kui virtuaalvääringud ja DLT-põhised rakendused laienevad uutele 

turgudele ja tegevusvaldkondadesse; täheldab siiski, et vaja võib olla paremini 

kohandatud õigusakte;  

19. peab kiiduväärseks komisjoni ettepanekut kohaldada rahapesuvastast direktiivi ka 

virtuaalvääringute vahetamise platvormidele, et teha lõpp nendega seotud 

anonüümsusele; eeldab, et mis tahes sellekohane ettepanek on sihipärane ja 

põhjendatud, tugineb virtuaalvääringutega seotud riskide täielikul analüüsil ning 

põhineb põhjalikul mõjuhindamisel;  

20. soovitab komisjonil koostada virtuaalvääringute tervikliku analüüsi ning kaaluda selle 

põhjal vajaduse korral võimalust vaadata läbi makseid käsitlevad asjakohased ELi 

õigusaktid, muu hulgas maksekontode direktiivi, makseteenuste direktiivi ja e-raha 

direktiivi, pidades silmas uusi võimalusi, mida pakuvad uued tehnoloogilised 

lahendused, nagu virtuaalvääringud ja DLT, et tõhustada konkurentsi ja vähendada 

tehingukulusid, muu hulgas tõhustatud koostalitlusvõime abil ja võib-olla ka 

universaalse ja omandiõigusega hõlmamata e-rahakoti edendamise abil;  

21. märgib, et Euroopas on osaliselt finantskriiside ja nendega seotud krediidituru kriiside 

tõttu loodud mitu kohalikku virtuaalvääringut; nõuab, et tulevaste seadusandlike 

ettepanekute puhul pöörataks eriliselt põhjalikku tähelepanu virtuaalvääringute 

määratlemisele, et võtta nõuetekohaselt arvesse nn kohalikke vääringuid, mis on 

olemuselt mittetulunduslikud, mille vahetatavus on sageli piiratud ning millega 

kaasneb arvestatav sotsiaalne ja keskkonnaalane kasu, ning sellele, et vältida 

valdkonna ebaproportsionaalset reguleerimist, kui maksustamist ei väldita ja 

maksudest ei hoita kõrvale;  

22. nõuab komisjoni juhtimisel horisontaalse DLT rakkerühma loomist, kuhu koondataks 

tehniliste ja regulatiivsete küsimuste eksperdid, et:  

i) pakkuda vajalikku tehnilist ja regulatiivset ekspertiisi kõigis DLT rakendustega 

seotud eri sektorites, koondada kokku sidusrühmad ning toetada ELi ja 

liikmesriikide asjakohaseid avaliku sektori asutusi, et kontrollida DLT 

kasutamist nii Euroopa kui ka maailma tasandil;  

ii) suurendada teadlikkust ja analüüsida DLT rakendustega muu hulgas 

lõppkasutajate jaoks kaasnevaid hüvesid ja ohtusid, et kasutada kõnealuste 

rakenduste potentsiaali võimalikult hästi ära, muu hulgas püüdes määrata 

kindlaks DLT süsteemide selliseid põhijooni, mis aitaksid edendada üldsuse 



 

 

huve (näiteks omandiõigusega hõlmamata avatud standardid), ning parimate 

tavade standardeid, kui need on juba tekkimas; 

iii) toetada õigeaegset, teadlikku ja proportsionaalset reageerimist oluliste DLT 

rakenduste kasutuselevõtuga kaasnevatele uutele võimalustele ja probleemidele, 

muu hulgas sellise tegevuskava abil, milles käsitletakse nii ELis kui ka 

liikmesriikide tasandil võetavaid tulevasi meetmeid (sh olemasolevate Euroopa 

õigusaktide hindamine, et ajakohastada neid vajaduse korral kooskõlas kasvanud 

ja süsteemse DLT rakenduste kasutamisega ning tegeleda tarbijakaitse ja 

süsteemsete probleemidega); 

iv) töötada välja stressitestid virtuaalvääringute ja muude DLT süsteemide kõikide 

asjakohaste aspektide jaoks, kui nende süsteemide kasutamine jõuab sellisele 

tasemele, et need muutuvad stabiilsuse seisukohast süsteemselt oluliseks; 

23. rõhutab, kui tähtis on virtuaalvääringute kasutamisel tarbijate teadlikkus, läbipaistvus 

ja usaldus; palub komisjonil töötada koostöös liikmesriikide ja virtuaalvääringute 

sektoriga välja suunised, mille eesmärk on tagada virtuaalvääringute praegustele ja 

tulevastele kasutajatele õige, selge ja täielik teave, et nad saaksid teha teadliku valiku 

ja et suurendada virtuaalvääringute süsteemide läbipaistvust seoses nende korralduse 

ja juhtimisega ning sellega, mil viisil need eristuvad tarbijakaitse osas reguleeritud ja 

järelevalve all olevatest maksesüsteemidest; 

o 

o   o 

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 


