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POBUDE 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. opozarja, da se panoga in tehnologija virtualnih valut šele začenjata razvijati; 

2. poudarja, da sta panoga in tehnologija virtualnih valut inovativni tehnologiji, ki se ne 

razvijata na podlagi obstoječe infrastrukture; 

3. priznava, da bi virtualne valute in z njimi povezana tehnologija lahko prinesle koristi za 

potrošnike, podjetja, dobrodelne organizacije in gospodarstvo na splošno – med drugim 

večjo hitrost in učinkovitost ter manjše stroške pri plačilih in prenosih, zlasti čezmejnih, 

in da bi lahko spodbujale finančno vključenost ter poslovnemu sektorju in malim in 

srednjim podjetjem olajšale dostop do financiranja in finančnih sredstev; ugotavlja tudi, 

da virtualne valute in tehnologija distribuirane knjige transakcij pozitivno prispevajo k 

uporabi mikroplačil pri spletnih nakupih blaga in jo olajšujejo; 

4. poudarja, da so virtualne valute razen gotovine edino plačilno sredstvo, ki omogoča 

poravnavo v realnem času (prejemnik ob plačilu dobi 100 % sredstev); 

5. poudarja, da je pomembno vzpostaviti enake konkurenčne pogoje po vsej Evropi, da bi 

se lahko sprostil in v celoti razvil dragocen potencial tehnologije distribuirane knjige 

transakcij, saj se ta lahko uporablja na številnih inovativnih področjih in v celi vrsti 

panog in storitev, na primer za pametne pogodbe, množično financiranje s šifriranimi 

sredstvi (ang. crypto-equity crowdfunding) in mediacijske storitve v sporih, zlasti v 

finančnem in pravosodnem sektorju; poleg tega spodbuja javne organe, naj ovrednotijo 

prednosti teh inovativnih tehnologij in raziščejo možnosti za njihovo uporabo na drugih 

področjih, da bi državljanom EU zagotovili boljše, hitrejše in učinkovitejše storitve; 

6. priznava, da bi lahko virtualne valute predstavljale tveganje v povezavi s kriminalnimi 

dejavnostmi, kot so financiranje terorizma, pranje denarja, davčne goljufije in davčne 

utaje, pa tudi v povezavi z drugimi možnimi nezakonitimi dejavnostmi in izzivi; 

ugotavlja pa, da je le malo dokazov, da bi se virtualne valute široko uporabljale kot 

plačilno sredstvo za kriminalne dejavnosti, in da je sledljivost pri gotovinskih plačilih 

dosti manjša kot pri virtualnih valutah; 

7. poudarja, da so imetniki virtualnih valut izpostavljeni nezakonitim dejavnostim in 

izzivom, kot so prevare, kraja virtualne valute, računalniški vdori, nepravilno delovanje 

programske in strojne opreme, goljufije in goljufive sheme, goljufive pretveze ali lažno 

prikazovanje; poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno raven varoval in učinkovitih 

pravnih sredstev za potrošnike, ki bi lahko bili izpostavljeni katerim od omenjenih 

tveganj, povezanih z uporabo virtualnih valut; 

8. priznava, da bi lahko uporaba virtualnih valut, ki niso nacionalna ali tuja valuta, kot 

alternativne možnosti knjižnemu denarju brez kritja, prinesla tveganja za finančni 

sistem, in sicer tako v regulativnem smislu kot glede nadzora in varnosti trga, pomenila 

pa bi lahko tudi tveganja in grožnjo za finančno celovitost in učinkovito finančno 

regulacijo; poudarja, da bi se lahko tveganje za finančno stabilnost povečalo, ko se bodo 
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virtualne valute bolj razširile; 

9. ugotavlja, da lahko osebe, ki želijo zavarovati svoje premoženje, uporabljajo neodvisne 

valute, kot je bitcoin, v obdobjih nizkih obrestnih mer ali kot „varen pristan“ v času 

gospodarske negotovosti; 

10. ugotavlja, da so bila v preteklosti opažena znatna nihanja deviznih tečajev nekaterih 

virtualnih valut in da za potrošnike pri uporabi virtualnih valut obstajajo potencialna 

tveganja; poudarja, da v EU ne obstaja posebna regulativna zaščita, ki bi potrošnike 

varovala pred finančnimi izgubami, če bi platforma za menjavo ali hranjenje virtualnih 

valut propadla ali nehala poslovati; ugotavlja, da so lahko virtualne valute listinjene s 

temeljnimi sredstvi; poudarja, da je treba pri uporabi virtualnih valut zaščititi potrošnike 

in zlasti poskrbeti za kibernetsko varnost, ustrezne uporabljene logaritme, kontaktne 

osebe in kontaktne podatke v primeru poizvedb ali težav ter jasne in lahko razumljive 

pogoje poslovanja z nedvoumno izjavo o tveganjih in o tem, da za virtualne valute in 

njihovo vrednost nujno ne jamči nobena banka ali država; poudarja, da bi morala 

podjetja v sektorju virtualnih valut obveščati o teh potencialnih težavah; 

11. priznava, da je težko in nezanesljivo predvidevati, kako se bodo virtualne valute 

razvijale, in določati morebitne posebne dolgoročne odzive politike, ne da bi ovirali 

inovativnost; poziva Komisijo, naj oblikuje skladno in celostno strategijo na ravni EU, s 

katero bi lahko ugotovili prednosti in tveganja virtualnih valut in z njimi povezanih 

tehnologij ter določili morebitne posebne dolgoročne odzive politike, pri čemer naj 

upošteva, da je treba preprečiti drobljenje in izkrivljanje enotnega trga, spoštovati 

načelo boljšega pravnega urejanja, spodbujati finančne in tehnološke inovacije ter 

sodelovati z ustreznimi deležniki in podjetji za virtualne valute, da bi EU ostala 

privlačna lokacija za raziskave in razvoj na tem področju ter za delovanje teh 

tehnologij; poudarja, da sta velikega pomena stalno spremljanje in analiza, kako se 

virtualne valute razvijajo in katere izzive za politiko prinašajo; predlaga, naj projektna 

skupina pod vodstvom Komisije zagotovi podporo ustreznim javnim in zasebnim 

akterjem, obenem pa naj pri tehnologiji virtualnih valut in uporabi tehnologije 

distribuirane knjige transakcij ovrednoti in analizira potencialne razvojne poti; poziva 

Komisijo, naj nameni posebno pozornost algoritmom, uporabljenim pri virtualnih 

valutah, in oceni njihovo varnost; 

12. poziva Komisijo, naj upošteva prispevek virtualnih valut in tehnologije distribuirane 

knjige transakcij v vseh sektorjih, vključno z njihovo vlogo pri razvoju digitalnega 

enotnega trga, da bi zagotovili, da bodo zakonita podjetja v sektorju virtualnih valut 

lahko uspevala; 

13. priznava, da je razvoj učinkovitih regulativnih odzivov na razvoj virtualnih valut še 

vedno v zgodnji in občutljivi fazi; poudarja, da so regulativni organi na nekaterih 

področjih znatno napredovali pri razvoju učinkovitega odzivanja; zaveda pa se, da je 

treba še veliko postoriti, preden bodo vzpostavljeni učinkoviti okviri za regulacijo 

virtualnih valut, ki bo varovala pred tveganji, ne bo pa onemogočala finančnih in 

tehnoloških inovacij; 

14. poudarja, da so pri uporabi virtualnih valut pomembni ozaveščenost potrošnikov, 

preglednost in zaupanje; poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami in 

panogo virtualnih valut oblikuje smernice, da bi obstoječim in prihodnjim uporabnikom 



 

AD\1092914SL.doc 5/6 PE577.006v02-00 

 SL 

teh valut zagotovili pravilne, jasne in celovite informacije, tako da se bodo lahko 

informirano odločali, s tem pa se bo okrepila preglednost sistemov virtualnih valut v 

zvezi s tem, kako so organizirani in vodeni in kako se z vidika varstva potrošnikov 

razlikujejo od reguliranih in nadzorovanih plačilnih sistemov; poziva panogo virtualnih 

valut, naj v sodelovanju s Komisijo in državami članicami razmisli o uporabi ustreznih 

zahtev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, določenih v 

mednarodnih standardih, za konvertibilne menjalnice virtualnih valut in za vse druge 

vrste institucij, ki delujejo kot vozlišča, kjer se konvertibilne dejavnosti virtualnih valut 

križajo z reguliranim finančnim sistemom knjižnega denarja brez kritja, poleg tega pa 

poziva Komisijo, naj ovrednoti in preuči možnost, da bi področje uporabe direktive o 

preprečevanju pranja denarja razširili in vanjo vključili menjalne platforme za virtualne 

valute. 
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