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Blokklánc: előretekintő kereskedelempolitika 
Az Európai Parlament 2018. december 13-i állásfoglalása a blokkláncról: előretekintő 
kereskedelempolitika (2018/2085(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 207. cikkének (3) 
bekezdésére és 218. cikkére,

– tekintettel a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezményre,

– tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) információtechnológiai 
megállapodására,

– tekintettel a WTO e-kereskedelemre vonatkozó munkaprogramjára,

– tekintettel a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló WTO-megállapodásra,

– tekintettel a Vámigazgatások Világszervezete által átdolgozott Kiotói Egyezményre,

– tekintettel a virtuális fizetőeszközökről szóló, 2016. május 26-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli 
stratégiájáról szóló, 2016. július 5-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A digitális kereskedelmi stratégia felé” című, 2017. december 12-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a vámhatóságok teljesítménye és igazgatása mint a kereskedelem elősegítése 
és az illegális kereskedelem elleni harc egyik eszköze külső vonatkozásainak 
értékeléséről szóló, 2017. május 16-i állásfoglalására4,

1 HL C 76., 2018.2.28., 76. o.
2 HL C 101., 2018.3.16., 30. o.
3 HL C 369., 2018.10.11., 22. o.
4 HL C 307., 2018.8.30., 44. o.



– tekintettel a nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák globális 
értékláncokra gyakorolt hatásáról szóló, 2017. szeptember 12-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a WTO 2017 decemberében, Buenos Airesben megrendezett miniszteri 
konferenciáján elfogadott, a kereskedelemről és a nők gazdasági szerepvállalásának 
erősítéséről szóló közös nyilatkozatra2,

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre (az általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)3,

– tekintettel az adatok határokon átnyúló áramlására és a személyes adatoknak az uniós 
kereskedelmi és beruházási megállapodások során történő védelmére vonatkozó 
horizontális rendelkezésekre irányuló bizottsági javaslatra,

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „»A mindenki számára előnyös 
kereskedelem« elnevezésű stratégia végrehajtásáról: Progresszív kereskedelempolitika 
kialakítása a globalizáció előnyünkre fordítása érdekében” című bizottsági jelentésre 
(COM(2017)0491),

– tekintettel az Egyesült Királyság tudományért felelős kormányhivatalának (Government 
Office for Science) tudományos főtanácsadója által 2016-ban kiadott, „Distributed 
Ledger Technology: beyond blockchain” („Megosztott könyvelési technológia: a 
blokkláncon túl”) című jelentésre4,

– tekintettel az ENSZ által létrehozott, a kereskedelem elősegítésével és elektronikus 
üzletvitellel foglalkozó központ (UN/CEFACT) a blokklánc műszaki alkalmazásáról 
szóló 2018-as Fehér könyvére,

– tekintettel az európai blokklánc-partnerség létrehozásáról szóló, 21 tagállam és 
Norvégia által 2018. április 10-én aláírt nyilatkozatra5, amelyet követően további öt 
tagállam csatlakozott a partnerséghez, így összesen 27-re nőtt az aláíró országok száma,

– tekintettel a Bizottság által 2018. február 1-jén útjára indított Uniós Blokklánc 
Megfigyelőközpontra és Fórumra6,

– tekintettel a Tanács 2017. október 19-i következtetéseire7, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

1 HL C 337., 2018.9.20., 33. o.
2 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf
3 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
4 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
5 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-

partnership
6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm
7 http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
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– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
véleményeire (A8-0407/2018),

A. mivel ebben a jelentésben – eltérő rendelkezés hiányában – a blokklánc egy privát, 
engedélyeken alapuló megosztott főkönyvi technológiát (DLT) jelent, amely a 
hálózatüzemeltetők jóváhagyásával hozzáadott, egymást követő adatblokkokból 
felépülő adatbázist foglal magában;

B. mivel a magán/állami, engedélyezett/engedély nélküli blokkláncok ötvözetének más-
más a haszna a különféle esettanulmányok és iparágak számára;

C. mivel a blokkláncon belül minden egyes blokk tartalmaz egy kivonatot, amely az előző 
blokk adatainak ellenőrzésére szolgál, ezáltal a különálló felek számára olyan 
tranzakciókban való részvételt téve lehetővé, amelyekre fokozottabb bizalom és 
elszámoltathatóság jellemző, tekintettel arra, hogy a főkönyvben tárolt adatok nehezen 
hamisíthatók;

D. mivel a nyílt forráskódú blokklánc-technológia világszerte az engedélyezett 
blokkláncok növekedésének alapját jelenti, amely elősegíti a résztvevőknek egy adott 
üzleti hálózatba vetett bizalmának növekedését;

E. mivel a blokklánc lehetővé teheti bizonyos rendszergazdák számára, hogy egyértelműen 
meghatározzák a résztvevők szerepét, felelősségi köreit, hozzáférési szintjeit és 
érvényesítési jogait;

F. mivel a globális kereskedelem a becslések szerint 16 billió EUR értékű ellátásilánc-
ágazaton alapul, amelyben a magas tranzakciós költségek és a terhet jelentő papírmunka 
bonyolult folyamatokhoz és hibára hajlamos rendszerekhez vezet;

G. mivel a szállítási költségek csökkentésére, az ipar környezetbarátabbá tételére és a 
gazdasági teljesítmény fellendítésére ígéretes potenciállal rendelkező kísérleti 
kezdeményezések elindítására került sor;

H. mivel világszerte legalább 202 kormányzati blokklánc-kezdeményezés indult el 45 
országban, és különösen az ázsiai és csendes-óceáni, az amerikai és a közel-keleti 
régiók gazdaságai ruháznak be a kereskedelem terén a blokklánc-technológiákba;

I. mivel a blokklánc megerősítheti és javíthatja az EU kereskedelempolitikáját, például a 
szabadkereskedelmi megállapodások, különösen az engedélyezett gazdálkodók közötti 
kölcsönös elismerési egyezmények, a megfelelőségi határozatok és a piacvédelmi 
intézkedések területén;

J. mivel a blokklánc óriási lehetőséget rejt az átláthatóságnak és a 
nyomonkövethetőségnek a teljes ellátási láncon keresztül történő növelésére, az adott 
hálózaton belül a résztvevők bizalmának növelésére, a vámellenőrzések és a 
jogszabályoknak való megfelelés leegyszerűsítésére, a tranzakciós költségek 
csökkentésére, az adatok megváltoztathatatlanságának és biztonságának megerősítésére, 
valamint, hogy a korrupció elleni küzdelem eszközévé váljon; mivel az esetleges 
előnyökhöz számos – többek között a kiberbiztonsággal összefüggő – kihívás is társul; 



K. mivel a blokklánc biztosíthatja az ellátási láncon belüli átláthatóságot, csökkentheti a 
korrupciót, leleplezheti az adókijátszást, lehetővé teheti a jogellenes kifizetések nyomon 
követését és megbirkózhat a kereskedelmi alapú pénzmosással; mivel az engedély 
nélküli blokklánc-alkalmazásokhoz bűncselekményekkel kapcsolatos kockázatok 
társulnak, ideértve az adókijátszást, az adókikerülést és a kereskedelmi alapú 
pénzmosást; mivel ezeket a problémákat a Bizottságnak és a tagállamoknak sürgősen 
meg kell vizsgálniuk és kezelniük kell;

L. mivel a nemzetközi kereskedelem terén a blokklánc még mindig fejlesztés alatt áll, ezért 
egy innovációbarát, rugalmas és ösztönző megközelítésre van szükség, amely 
jogbiztonságot nyújt, ugyanakkor előmozdítja a fogyasztók, a beruházók és a környezet 
védelmét, növeli a technológia társadalmi értékét, csökkenti a digitális szakadékot, 
valamint fejleszti a polgárok digitális készségeit;

M. mivel a blokklánc-technológia a kereskedelemben érintett minden – magán- és állami – 
fél számára állandó, valós idejű hozzáférést biztosíthat egy megváltoztathatatlan, 
időbélyegzővel ellátott adatbázishoz, amely a tranzakciókhoz kapcsolódó 
dokumentumokat tárolja, elősegítve ezáltal a bizalom kiépítését, a megfeleléssel 
kapcsolatos problémák elkerülését, a hamisított áruk vagy hamis dokumentumok 
használatának leküzdését;

N. mivel az EU néhány regionális és nagyvárosi térsége konkrét projekteken és 
programokon keresztül, saját jellegzetességeiket véve alapul már elkezdte kifejleszteni e 
technológiát és létrehozni a bevált gyakorlatok terjesztésére szolgáló hálózatokat;

Az Európai Unió kereskedelempolitikája

1. elismeri, hogy a korábbi kereskedelmi sikerek ellenére az uniós szabadkereskedelmi 
megállapodások óriási kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek, és még nem használták ki 
őket teljes mértékben, hiszen átlagosan csak az uniós exportőrök 67%-a, illetve az uniós 
importőrök 90%-a használja ki a preferenciális tarifákat mind az EU-ban, mind az uniós 
partnerországokban vagy -régiókban, és támogatja olyan technikai megoldások 
megvizsgálását, amelyek növelhetik a szabadkereskedelmi megállapodások kiaknázását 
és fokozhatják az exportot; megállapítja, hogy az exportőrök minden dokumentumukat 
fel tudnák tölteni egy, a blokkláncon alapuló közigazgatási alkalmazásba, és 
igazolhatnák egy szabadkereskedelmi megállapodás által nyújtott preferenciális 
elbánásnak való megfelelésüket, ideértve például a preferenciális származási 
szabályokra, az állat- és növényegészségügyi szabályokra, és a kereskedelemről és 
fenntartható fejlődésről szóló rendelkezésekre való jogosultságot; úgy véli, hogy a 
blokklánc megerősítheti a szabadkereskedelmi megállapodásokban szereplő kumulációs 
rendelkezéseket; 

2. véleménye szerint a vállalkozások számára a preferenciális és nem preferenciális 
származási szabályok esetében egyaránt költséges és bonyodalmas a tanúsítványok 
megszerzésével kapcsolatos eljárás; úgy véli, hogy a preferenciális szabályok esetében a 
blokklánc segítségével létre lehetne hozni az áru gazdasági nemzeti hovatartozását; úgy 
véli továbbá, hogy a nem preferenciális szabályok esetében az európai piacra belépő 
áruk származásának átláthatóvá tételével és a beáramló importok áttekintésével a 
blokklánc támogatni tudja az EU arányosan alkalmazott piacvédelmi eszközeit, hogy a 
vállalkozások részére egyenlőbb versenyfeltételeket biztosítson; 



3. hangsúlyozza, hogy a nyersanyagok és áruk származásával kapcsolatos bizalom 
megteremtésével, az átlátható termelési eljárások és ellátási láncok és azok munkaügyi, 
szociális és környezetvédelmi jogokkal kapcsolatos nemzetközi szabályoknak való 
megfelelésének biztosításával a blokklánc képes a kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre irányuló menetrend támogatására, figyelembe véve a konfliktusövezetekből 
származó ásványkincsekkel, a kulturális javak jogellenes kereskedelmével, az 
exportellenőrzéssel és a korrupcióval kapcsolatos kiemelkedő relevanciájukat; 
hangsúlyozza, hogy a blokklánc hozzájárulhat a vállalatok működésének 
fenntarthatóságához és előmozdíthatja a felelős üzleti magatartást; 

4. úgy véli, hogy az engedélyezett gazdálkodók kölcsönös elismerési egyezményei a 
határátlépési vámeljárásokhoz kapcsolódó időráfordítás és költségek csökkentése révén 
lehetővé teszik a vállalkozások számára az ellátási láncaik diverzifikálását; megjegyzi, 
hogy vannak a végrehajtással kapcsolatos, megoldásra váró kérdések; úgy véli, hogy a 
blokklánc a zökkenőmentes adatcsere biztosítása révén lehetőséget nyújt az 
engedélyezett gazdálkodók kölcsönös elismerési egyezményeivel összefüggő 
bizonytalanság csökkentésére; 

A vámügyi és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésének külső aspektusai 

5. határozottan üdvözli a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodást; 
úgy véli, hogy a megállapodás a WTO-tagok számára alapot képez ahhoz, hogy 
feltárják a kereskedelmi eljárások többek között a blokklánc révén történő 
megkönnyítésének további módjait; üdvözli az EU által a WTO fenntartására és 
megerősítésére tett erőfeszítéseket és a szabályokon alapuló kereskedelmi rendszerre 
irányuló kötelezettségvállalást, amelynek célja az egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
és a globális kereskedelmi szabályok megerősítése; 

6. úgy véli, hogy a blokklánc lehetővé teheti a vámhatóságok számára az 
árunyilatkozathoz szükséges információk automatikus megszerzését, a manuális 
hitelesítés és papíralapú eljárások szükségességének csökkentését, és ezzel egyidejűleg 
minden érintett fél számára az EU-ba belépő áruk státuszára és jellemzőire vonatkozó 
pontos és naprakész adatok biztosítását, ezáltal javítva a nyomonkövethetőséggel 
kapcsolatos kapacitásokat és az átláthatóságot;

7. megítélése szerint a digitalizáció lehetővé fogja tenni a hatékonyabb és átláthatóbb 
információcserét; úgy véli, hogy a blokklánc lehetővé teheti a gyártók, a 
laboratóriumok, a logisztikai szereplők, a szabályozó szervek és a fogyasztók számára, 
hogy minden szükséges – többek között a származási helyre, a tesztelésre, a tanúsításra 
és az engedélyezésre vonatkozó – információhoz hozzáférjenek és azokat megosszák; 
megjegyzi, hogy a blokklánc az e-tanúsítványok megfelelő kiadásához is segítséget 
nyújthat; úgy ítéli meg, hogy a digitalizáció és az alkalmazások ellátási láncokon belüli 
használata az előfeltétele és egyben kiegészítő eleme annak, hogy a blokklánc teljes 
mértékben működőképes legyen; megjegyzi, hogy a digitalizálás terén jelentős 
különbségek vannak a tagállamok között;  

8. úgy véli, hogy a blokklánc-technológiáknak a teljes ellátási láncban történő alkalmazása 
a nemzetközi tranzakciókhoz kapcsolódó költségek csökkentése és a vállalkozások új 
kereskedelmi partnerek megtalálásában való segítése révén felgyorsíthatja a globális 
kereskedelmet, illetve növelheti annak hatékonyságát és volumenét, és a digitális 
kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom erősödéséhez vezethet;  



9. kiemeli a blokklánc alkalmazhatóságát az alábbiakra: 

a) az áruk származásával és az árukhoz fűződő szellemitulajdon-jogokkal 
kapcsolatos bizonyosság fokozása, ezáltal csökkentve a tiltott áruk, köztük a 
hamis és hamisított áruk ellátási láncba való bekerülésének kockázatát,

b) pontos információk biztosítása a hatóságok részére azzal kapcsolatban, hogy az 
ellátási láncon belül egy áru mikor sérülhetett meg vagy mikor manipulálhatták,

c) az átláthatóság és a nyomonkövethetőség fokozása azáltal, hogy minden résztvevő 
fél számára lehetővé válik ügyleteinek nyilvántartásba vétele és ezen információ 
hálózaton keresztüli megosztása, 

d) a fogyasztóvédelem és a fogyasztói bizalom fenntartása a fogyasztók számára az 
árukra vonatkozó részletes információk biztosításával és a vállalkozások 
fenntarthatósági tevékenységéhez való hozzájárulással, 

e) az ellátási lánc irányítási költségeinek csökkentése a közvetítők szükségességének 
és a kapcsolódó költségeknek, valamint a papír alapú dokumentáció előállításával, 
továbbításával és feldolgozásával kapcsolatos fizikai követelménynek a 
megszüntetésével,

f) a helyes vám- és héafizetések, valamint a bevételek beszedésének javítása a 
kereskedelempolitikán belül, valamint 

g) az árutovábbítási eljárás teljes idejének csökkentése a tipikusan manuálisan 
végzett feladatok automatizálás révén; tudomásul veszi a kapcsolódó – különösen 
a jól időzített ellátási láncok számára mind a költség csökkentés, mind pedig a 
logisztikai ágazat szénlábnyomának csökkentése terén kínált – előnyöket; 

10. megjegyzi, hogy a bűnözők a tiltott tevékenységeik, többek között a kereskedelmi alapú 
pénzmosás elrejtése céljából a szükséges dokumentumok hamis adatszolgáltatás – 
például az érintett áruk felül- vagy alulértékelési – révén történő meghamisításával 
manipulál hatják a jogszerű kereskedelmet; úgy véli, hogy a blokklánc lehetővé teheti a 
fogyasztók és más hatóságok számára, hogy időben, gyorsan és összehangolt módon 
megtegyék a szükséges intézkedéseket a tiltott pénzmozgások felfedése céljából;

Határokon átnyúló adatáramlás és adatvédelem

11. elismeri, hogy az adatok határokon átnyúló áramlása a nemzetközi áru- és szolgáltatás 
kereskedelem és a blokklánc-architektúra kialakításának szerves részét képezi;

12. kiemeli, hogy a blokklánc hozzáférési szinteket és érvényesítési eljárásokat határoz meg 
a résztvevőkre vonatkozóan, ezáltal képes a tranzakcióknak a teljes nemzetközi ellátási 
láncban történő helyettesítésére; 

13. megállapítja a blokklánc és adatok határokon átnyúló áramlása közötti összefüggést a 
kereskedelem tekintetében; megállapítja, hogy a több forrásból származó adatok 
integrálásával egy privát, engedélyeken alapuló, főkönyvek közötti hálózat bizalmat 
építhet ki a platformok között; elismeri a határokon átnyúló adatáramlás jelentőségét a 
növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából; kiemeli, hogy különbséget kell tenni 
a blokkláncon belüli személyes és nem személyes adatok között;  



14. elismeri a blokklánc és az általános adatvédelmi rendelet végrehajtása közötti 
összefüggés által támasztott kihívást; kiemeli, hogy a blokklánc megvalósításának 
összhangban kell állnia valamennyi meglévő és jövőbeli uniós adatvédelmi 
jogszabállyal és adatvédelmi szabállyal; hangsúlyozza, hogy a blokklánc-technológia 
megoldásokat kínálhat az általános adatvédelmi rendeletben foglalt, beépített 
adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések végrehajtására a biztonságos és az egyén 
által szabályozott adatok biztosításának közös alapelvei alapján; hangsúlyozza, hogy az 
általános adatvédelmi rendelet korlátozott hatással van a kereskedelmi tranzakciókra, 
mivel a privát, engedélyeken alapuló blokkláncok nem tárolnak személyes adatokat; 
elismeri azonban, hogy szükség van a megfelelő biztosítékokra és szabályozási 
felügyeletre; hangsúlyozza, hogy az általános adatvédelmi rendelet csak akkor 
alkalmazandó, ha személyes adatokról van szó; felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg mélyrehatóbban ezt a kérdést; 

15. elismeri, hogy a blokkláncokat a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való 
joggal összhangban kell megtervezni, és megjegyzi, hogy a hitelesített blokklánc-
felhasználóknak és a blokklánc-alkalmazásoknak hozzáférési jogaiknak megfelelően 
mindig hozzá kell tudniuk férni az olyan tranzakciókhoz kapcsolódó minden adathoz, 
amelyekben részt vettek; 

16. ismételten felszólít a digitális ökoszisztéma teljes körű működését lehetővé tevő 
rendelkezések bevezetésére, és a határokon átnyúló adatáramlás előmozdítására a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban; e tekintetben megjegyzi, hogy a megfelelőségi 
határozatok nem segítik elő a nem személyes adatok szabad áramlását; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokban állapodjon meg kötelező 
erejű és kikényszeríthető adattovábbítási kötelezettségvállalásokról, ideértve a nem 
személyes adatokat is;

17. hangsúlyozza, hogy a blokklánc az adattárolás és -kezelés új paradigmáját képviseli, 
képes decentralizálni az emberi interakció, a piacok, a banki tevékenységek és a 
nemzetközi kereskedelem formáit; hangsúlyozza, hogy a blokklánc-technológia 
felemelkedése lehetőségeket és kihívásokat is teremt az adatvédelem, az átláthatóság és 
a pénzügyi bűnözés szempontjából, mivel az adatok bevitelük és a résztvevő felekkel 
történő megosztásukat követően nem módosíthatók, ami biztosítja biztonságukat és 
sérthetetlenségüket; kéri, hogy többek között nemzeti szinten is tegyenek meg mindent 
a technológia meghamisíthatatlan és módosíthatatlan jellegének és annak biztosítására, 
hogy az adatvédelemhez való alapvető jog nem kerül veszélybe;

18. elismeri a blokklánc-technológiák és az uniós adatvédelmi keret, nevezetesen az 
általános adatvédelmi rendelet (GDPR) végrehajtása közötti kapcsolat által felvetett 
kihívást, és emlékeztet arra, hogy ennek eredményeként ez a kapcsolat összeütközéseket 
fedhet fel egyfelől az alapvető jogok védelme, másfelől az innováció előmozdítása 
között; javasolja annak biztosítását, hogy a blokklánc teljes mértékben feleljen meg az 
uniós adatvédelmi keretnek és teljes mértékben tartsa tiszteletben az uniós jogban 
lefektetett elveket, különösen a személyes adatok feldolgozására vonatkozóakat, mivel 
ez az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (1) bekezdése és az EUMSZ 16. 
cikkének (1) bekezdése szerint alapvető jog;

19. hangsúlyozza továbbá, hogy részben a fent leírt összeütközésből eredően a blokkláncok 
egyáltalán nem támogatják automatikusan az adatszuverenitást, ezért azokat 



szándékosan kell úgy kialakítani, tekintettel arra, hogy a blokkláncok is jelenthetnek 
adatvédelmi kockázatokat;

20. kiemeli, hogy megfelelő kialakítás esetén a blokklánc-technológia megfelelhet a 
beépített adatvédelem elvének, melynek célja, hogy az érintettek az általános 
adatvédelmi rendelettel összhangban nagyobb ellenőrzést kapjanak adataik felett; 
kiemeli továbbá azt is, hogy a blokkláncban előforduló személyes adatok általában nem 
anonimak, ezáltal bevonja azokat az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá; kitart 
amellett, hogy a blokkláncokat teljes mértékben össze kell egyeztetni az uniós joggal, 
abban az esetben is, amikor személyes adatok feldolgozására használják azokat; e 
tekintetben javasolja, hogy a blokkláncok és alkalmazásaik tartalmazzanak olyan 
mechanizmusokat, melyek biztosíthatják az adatok teljes mértékű anonimitását, ezáltal 
garantálva, hogy csak olyan adatokat tároljanak, melyek nem azonosított vagy nem 
azonosítható természetes személyekre vonatkoznak;

21. hangsúlyozza, hogy a blokklánc-technológián alapuló jövőbeli alkalmazásoknak olyan 
mechanizmusokat kell alkalmazniuk, amelyek megvédik a személyes adatokat és 
lehetővé teszik, hogy az adatok teljes mértékben névtelenek legyenek; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy finanszírozzák az általános adatvédelmi rendelettel 
összeegyeztethető és a beépített adatvédelem elvén alapuló, új blokklánc-
technológiákkal, például a zk-SNARK-kal (zero-knowledge succinct non-interactive 
arguments of knowledge) kapcsolatos kutatást, különösen a tudományos kutatást, és 
innovációt;

22. véleménye szerint a személyes adatok védelméhez kapcsolódó alapjog megsértésének 
megelőzése érdekében a blokklánc-technológiát addig nem szabad személyes adatok 
feldolgozására használni, amíg az érintett felhasználó szervezet olyan helyzetbe nem 
kerül, hogy biztosítani tudja az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelést, és 
konkrétan biztosítani nem tudja az adatok törléséhez és helyesbítéséhez való jog 
tiszteletben tartását;

23. kiemeli, hogy a blokkláncok felhasználói egyszerre lehetnek a nyilvántartási rendszerbe 
általuk feltöltött személyes adatok ellenőrei és a nyilvántartási rendszer egészének a 
saját számítógépükön történő tárolása miatt adatfeldolgozók is;

24. megjegyzi, hogy egyes blokklánc-technológiák – amennyiben a blokklánc személyes 
adatokat tartalmaz – megváltoztathatatlan jellege összeegyeztethetetlen lehet az 
általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében rögzített, törléshez való joggal;

25. aggodalommal jegyzi meg, hogy a blokkláncbeli adatok másolatainak elburjánzása – 
amennyiben a blokklánc személyes adatokat tartalmaz – összeegyeztethetetlen lehet az 
általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében rögzített, az adatminimalizálásra vonatkozó 
elvvel;

26. felszólítja az Európai Adatvédelmi Testületet, hogy adjon ki iránymutatást és 
ajánlásokat a blokklánc-technológiák uniós joggal való összeegyeztethetőségének 
biztosítása érdekében; 

27. aggodalommal állapítja meg, hogy sehol nem említik a blokklánc-technológia 
alkalmazási módjának komoly következményeit, különösen olyan területeken, mint a 
pénzmosás, az adókijátszás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem; úgy véli, 



hogy a blokklánc-technológiák mindenféle használatára fel kell készülni, és el kell 
különíteni, hogy mit tárolnak majd a láncban, és mit azon kívül (a személyes adatokat a 
láncon kívül kell tárolni);

Kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

28. úgy véli, hogy a fogyasztókkal, a vámhatóságokkal, a nemzetközi és belföldi 
szabályozó szervekkel és az ellátási láncban részt vevő többi vállalkozással való 
interakció megkönnyítésével a blokklánccal kapcsolatos innováció és promóció 
gazdasági lehetőségeket teremthet a kkv-k számára a nemzetközivé válásra és az 
exportálással kapcsolatos költségek leküzdésére; hozzáteszi, hogy a blokklánc-
infrastruktúra segítheti a termékek és szolgáltatások gyors és olcsó piacra juttatását;  

29. kiemeli, hogy a partnerek közötti azonos szintű kommunikáció, az együttműködésen 
alapuló eszközök és biztonságos kifizetések, az üzleti tevékenység megkönnyítése, a 
nemfizetés kockázatának csökkentése, valamint a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó 
jogi eljárási költségek intelligens szerződések alkalmazásával történő csökkentése révén 
a blokklánc számos előnyt nyújthat a kkv-k számára; elismeri, hogy biztosítani kell, 
hogy a nemzetközi kereskedelemben használt blokklánc fejlesztésébe a kkv-kat is 
bevonják; hangsúlyozza, hogy az intelligens szerződések jelen pillanatban még nem 
feltétlenül kellően kiforrottak ahhoz, hogy ágazati szabályozások keretében biztosítani 
lehessen jogilag kötelező érvényesíthetőségüket, valamint hogy további 
kockázatelemzéseket kell végezni;  

30. elismeri, hogy a blokklánc-technológia uniós kereskedelempolitika részeként történő 
bevezetése lehetőségeket teremthet, többek között a kkv-k számára, ami egyéb előnyök 
mellett alacsonyabb tranzakciós költségeket és nagyobb hatékonyságot eredményezhet; 
elismeri továbbá, hogy a blokklánc-technológia lehetőséget nyújt a jelenlegi 
kereskedelmi rendszerbe vetett bizalom javítására azáltal, hogy a tranzakciók 
megmásíthatatlan nyilvántartását kínálja; elismeri azonban, hogy az Unió 
kereskedelempolitikájának hatókörén kívül eső ügyekben e technológia alkalmazása 
felvetheti a pénzmosás kockázatát és elősegítheti a szervezett bűnözés finanszírozását;

Kölcsönös átjárhatóság, méretezhetőség és a kapcsolódó technológiákkal való 
kölcsönhatások

31. figyelembe veszi a blokklánc-rendszerek végrehajtásával kapcsolatos méretezhetőségi 
kihívásokat a bővülő nemzetközi kereskedelmi hálózatok összefüggésében; 

32. megállapítja, hogy elterjedtek az egy adott tranzakcióhoz tartozó adatokat különálló 
privát és nyilvános főkönyvekbe rögzítő különböző blokkláncok, elismeri, hogy a 
rendszerek, többek között örökölt operációs rendszerek, kölcsönös átjárhatóságának 
ösztönzése érdekében egyre nagyobb szükség van olyan kölcsönös átjárhatóságra 
vonatkozó globális előírások kifejlesztésére, amelyek egy adott tételnek az ellátási 
láncban történő mozgása alapján integrálják a tranzakciókat a blokkláncokban; felhívja 
a Bizottságot, hogy fokozza az együttműködést az ISO-val és más illetékes 
szabványügyi szervekkel;

33. úgy véli, hogy a blokklánc-technológiák kölcsönhatást válthatnak ki más nemzetközi 
kereskedelmi innovációkkal; hangsúlyozza, hogy meg kell vizsgálni a blokklánc-
technológiák fejlődésével kapcsolatos lehetőségeket és kihívásokat; szorgalmazza – 



mindenekelőtt a Digitális Európa program keretében – az e technológiáknak a 
nemzetközi kereskedelem és a közszektor digitális átalakításában és automatizálásában 
való alkalmazhatóságára irányuló további kutatásokat;  

Következtetések

34. felhívja a Bizottságot a blokklánc területén végbemenő fejlemények figyelemmel 
kísérésére, különös tekintettel a nemzetközi ellátási láncban zajló kísérleti projektekre / 
kezdeményezésekre és a vámüggyel és a szabályozási folyamatokkal kapcsolatos külső 
szempontokra; felhívja a Bizottságot, hogy valamennyi érintett főigazgatóság 
bevonásával dolgozzon ki a blokklánc-technológiáknak a kereskedelem és az ellátási 
lánc irányításában, valamint a szellemi tulajdon és különösen a hamisítás elleni 
küzdelem terén való alkalmazásáról szóló horizontális stratégiai dokumentumot; felkéri 
a Bizottságot, hogy értékelje a blokklánc igazságszolgáltatási és kormányzási 
szempontjait, valamint azt, hogy a blokklánc jobb megoldásokat kínál-e az uniós 
kereskedelempolitika jelenlegi kihívásait kezelni képes, meglévő és kialakulóban lévő 
technológiákhoz képest; felhívja a Bizottságot a blokklánc területén végbemenő 
fejlemények figyelemmel kísérésére, különös tekintettel a nemzetközi ellátási láncban 
zajló kísérleti projektekre/kezdeményezésekre; felhívja a Bizottságot a blokklánc-
technológiáknak a kereskedelem és az ellátási lánc irányításában való alkalmazásáról 
szóló stratégiai dokumentum kidolgozására; véleménye szerint a cél az, hogy a 
nemzetközi ellátási láncokon belüli projektekbe és kezdeményezésekbe a blokklánc 
területéről különböző szereplőket vonjanak be és közös projekteket valósítsanak meg, 
amelyek keretében a különböző partnerek többek között a személyazonosság, a 
származás és az adattárolás területét is figyelembe veszik;  

35. felhívja a Bizottságot a nemzetközi kereskedelemre irányuló blokklánc-alkalmazásokra 
vonatkozó irányadó elvek kidolgozására annak érdekében, hogy az iparág, valamint 
vámügyi és szabályozó hatóságok számára olyan elégséges jogbiztonsági szintet 
biztosítson, amely e területen ösztönzi a blokklánc használatát és az innovációt; 
hangsúlyozza, hogy az alkalmazások alapját alkotó technológia szabályozása mind az 
innovációt, mind az új alkalmazások fejlesztését korlátok közé szorítaná; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy az EU – és különösen az uniós iparág – vezető szerepet 
játsszon és elkötelezettséget mutasson a blokklánc-technológiák terén, valamint a 
globális verseny tekintetében, illetve a fejlesztés és szabályozási környezet terén 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítson; kiemeli a párbeszéd folytatásának, a 
gyakorlatok cseréjének, valamint a kompetenciák és a digitális készségek kialakításának 
fontosságát; felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve indítson el és 
felügyeljen egy blokklánc technológiát alkalmazó nemzetközi kereskedelmi kísérleti 
projektet, hogy megvizsgálja annak előnyeit;  

36. ösztönzi a Bizottságot, hogy a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséhez kapcsolódó 
információáramlás megfelelő információs és kommunikációs technológiák alkalmazása 
és egyéb intézkedések révén történő leegyszerűsítése és fokozása céljából működjön 
együtt a tagállamokkal;

37. felhívja a Bizottságot, hogy a Kereskedelmi Főigazgatóságon belül hozzon létre egy 
blokklánccal foglalkozó tanácsadó csoportot, valamint a vámhatóságok és a 
határellenőrzési hatóságok bevonásával dolgozzon ki a blokkláncnak az ellátási láncban 
végponttól végpontig történő használatára irányuló, a szellemitulajdon-jogokat és a 
hamisítás elleni küzdelmet szem előtt tartó privát, engedélyeken alapuló kísérleti 



projektekről szóló vitaanyagot; elismeri, hogy a blokklánc-technológia ugyan még 
mindig korai fejlesztési szakaszban tart, de már szükség van a blokklánc hatékony 
végrehajtására vonatkozó ágazati stratégiára; 

38. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, miként támogathatná a blokklánc a 
kereskedelmet és a fenntartható fejlődést; emlékeztet a Parlament azon álláspontjára, 
hogy a digitális kereskedelmi stratégiát támogató intézkedéseknek teljes mértékben 
összhangban kell állniuk a fenntartható fejlesztési célokkal és hozzá kell járulniuk azok 
megvalósításához, ideértve a nemek közötti egyenlőség megteremtésére és a nők 
társadalmi szerepvállalásának erősítésére vonatkozó 5. fenntartható fejlesztési célt is; 
emlékeztet a Parlament álláspontjára, miszerint fontos előmozdítani a nők részvételét a 
természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok területén, valamint az új 
technológiákhoz való hozzáférés és azok használata terén fontos megszüntetni a nemek 
közötti különbségeket;

39. kéri a Bizottságot, hogy szakpolitikai szempontból vizsgálja meg, hogy a blokklánc 
hogyan korszerűsítheti az Unió piacvédelmi politikáit, hogy megerősítse azok 
legitimitását és végrehajtását;

40. felhívja a Bizottságot annak vizsgálatára, hogy a blokklánc-architektúra alkalmas-e a 
személyes adatoknak a láncból történő kizárására;

41. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan fokozható a blokklánc-technológia 
segítségével a kereskedelem előmozdítása és a biztonság, ideértve többek között az 
engedélyezett gazdálkodókkal kapcsolatos elképzelést is;

42. ösztönzi a Bizottságot, hogy működjön együtt a nemzetközi szervezetekkel és járuljon 
hozzá a nemzetközi szervezetek munkájához, és támogassa a blokklánc használatának 
elősegítését célzó szabályozás alapjául szolgáló szabványok és alapelvek kidolgozására 
irányuló jelenlegi projekteket; 

43. felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy játsszon vezető szerepet a blokklánc 
szabványosításának és biztonságossá tételének folyamatában, és működjön együtt az 
összes érintett szereplővel és iparággal a blokkláncra vonatkozó szabványok 
kidolgozásában, többek között a terminológia, a biztonság, a fejlesztés tekintetében, 
valamint a technológia kereskedelemben és az ellátási lánc irányításában való 
alkalmazása tekintetében; hangsúlyozza, hogy a kiberbiztonság alapvető jelentőséggel 
bír a blokklánc-technológián alapuló alkalmazások, többek között a nemzetközi 
kereskedelemben használt alkalmazások szempontjából; felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a biztonsági kihívásokat, mérje fel a technológiai kockázatokat, többek 
között a kvantum-számítástechnika kapcsán, és tegyen lépéseket ezek kezelésére; 

44. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt az érdekelt felekkel a blokklánc-
rendszerek közötti kölcsönös átjárhatósággal és kompatibilitással összefüggő kihívások 
kezelésére irányuló keretrendszer felülvizsgálata és kidolgozása céljából;

45. üdvözli az „Uniós Blokklánc Megfigyelőközpont és Fórum” elnevezésű kezdeményezés 
életre hívását, amelyet a nemzetközi kereskedelem előmozdítását szolgáló alkalmazások 
tanulmányozására ösztönöz; felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az Uniós 
Blokklánc Megfigyelőközpont és Fórum megbízatásának kiterjesztésére rendelkezésre 
álló lehetőségeket, valamint vonja be az érintett helyi és nemzetközi érdekelteket a 



jövőbeni kihívások megválaszolása, illetve a döntéshozók további támogatása 
érdekében; 

46. felszólítja a Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet a blokklánc-technológiák 
értékelésében és továbbfejlesztésében, többek között olyan konkrét ágazatokban, 
melyek az uniós kereskedelempolitika alá tartoznak, és állítson fel egy blokkláncokkal 
foglalkozó tanácsadó csoportot, melynek tagjai között lennének a pénzmosás elleni 
küzdelem, az adókijátszás, az adatvédelem és a szervezett bűnözés szakértői is.

47. emlékezteti a Bizottságot, hogy az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy a 
blokklánc és a nemzetközi kereskedelem terén vezető szereplővé váljon, továbbá az 
Uniónak befolyásos szereplővé kell válnia annak nemzetközi partnerekkel közösen 
történő globális fejlődésének alakításában;

°

° °

48. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és az Európai 
Bizottságnak, valamint az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének és az EKSZ-nek.


