
AD\1168108HU.docx PE623.833v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2018/2085(INI)

8.11.2018

VÉLEMÉNY

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a blokkláncról: előretekintő kereskedelempolitika
(2018/2085(INI))

Előadó (*): Cristian-Silviu Buşoi

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke



PE623.833v02-00 2/7 AD\1168108HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1168108HU.docx 3/7 PE623.833v02-00

HU

JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel az elosztott főkönyvi technológia általános rendeltetésű technológia, amely 
megfelelő titkosítási és ellenőrzési mechanizmusok alkalmazása mellett komoly 
lehetőségeket rejthet magában a kereskedelmi ügyletek szempontjából; mivel a 
blokklánc egyike az elosztott főkönyvi technológiák számos típusának, amelynek 
zavaró hatása esetlegesen több iparág esetében is jelentkezhet;

B. mivel az elosztott főkönyvi technológiákkal, különösképpen pedig a blokklánc-
technológiával – melyet az automatikus nyomon követés, felismerés, ellenőrzés és 
felügyelet jellemez – optimalizálható az átláthatóság és a nyomonkövethetőség, 
erősíthető a bizalom, növelhető a versenyképesség és az innovációs kapacitás, továbbá 
új együttműködési modellek alakíthatók ki az Unióban; mivel az esetleges előnyökhöz 
számos – többek között az energiafelhasználással és a kiberbiztonsággal összefüggő –
kihívás is társul;

1. a kialakulóban lévő technológiák, például az elosztott főkönyvi technológiák 
kereskedelemben történő alkalmazása kapcsán támogatja a technológiasemlegesség és 
az üzletimodell-semlegesség elveit, valamint a rugalmasságot biztosító innovációbarát 
ökoszisztémát; hangsúlyozza, hogy a technológiának az alkalmazásai alapján történő 
szabályozása mind az innovációt, mind az új alkalmazások fejlesztését korlátok közé 
szorítaná;

2. felhívja a figyelmet az elosztott főkönyvi technológiák más technológiákkal, például a 
„dolgok internetével”, a mesterséges intelligenciával és a kvantuminformatikával 
történő együttes alkalmazásában rejlő lehetőségekre, és még fokozottabb 
együttműködést szorgalmaz – mindenekelőtt a Digitális Európa program keretében – az 
érdekelt felekkel e technológiáknak a nemzetközi kereskedelem és a közszektor digitális 
transzformációjában és automatizálásában való alkalmazhatóságára irányuló kutatások 
előmozdítása érdekében;

3. megjegyzi, hogy a blokklánc alkalmazása számos ágazatban, illetve iparágban –
különösen a pénzügyi szektorban – és az ellátási láncok modellezésében egyre nagyobb 
jelentőséggel bír;

4. hangsúlyozza, hogy az intelligens szerződések kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be a 
decentralizált alkalmazások nemzetközi kereskedelmi műveletekhez történő 
felhasználásában, ugyanakkor figyelmeztet, hogy e technológia jelen pillanatban még 
nem feltétlenül kellően kiforrott ahhoz, hogy ágazati szabályozások keretében 
biztosítani lehessen jogilag kötelező érvényesíthetőségét, valamint hogy további 
kockázatelemzéseket kell végezni; ösztönzi az intelligens szerződések műszaki 
szabványainak kidolgozását, valamint a digitális aláírások kölcsönös elismerését az 
Európai Unió egészében;

5. megállapítja, hogy e technológia akár fontos szerepet is betölthet az Unión belüli 
energiaunió megvalósításában; elismeri az e technológia alkalmazása során jelentkező, 
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energiafelhasználásból adódó kihívást; megjegyzi, hogy hatékonyabb algoritmusok 
alkalmazásával, az energiatőzsdék hatékonyságának javításával, az energiahálózatok és 
a decentralizált energiatermelés szerkezetének és használatának bővítésével, valamint az 
energiapiacok átalakításának előmozdításával a blokklánc részét képezheti a 
megoldásnak;

6. hangsúlyozza a potenciált, amely az áruk származásának és előállítási feltételeinek 
nyomon követése, az ügyleti, biztosítási és logisztikai költségek csökkenése, a köztes 
szereplők kiiktatása, az ügyletekben részt vevő felek egymás iránti bizalmának 
megerősítése, valamint a csempészés és illegális áruk behozatala elleni fellépések 
szempontjából az elosztott főkönyvi technológiák nemzetközi kereskedelemi 
alkalmazásában rejlik; megállapítja, hogy a kereskedelemben az elosztott főkönyvi 
technológiákkal működő alkalmazások többsége egyelőre engedélyhez kötött 
főkönyvekre épül; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a bevált gyakorlatok 
példáit, valamint működjön együtt a tagállami vám- és adóhatóságokkal olyan 
összehangolt, elosztott főkönyvi technológiákat alkalmazó intézkedések keretében, 
amelyek a jogellenes kifizetések elleni küzdelem, a pénzmosás elleni szakpolitikák és az 
eszközök hűtlen kezelése felderítésének elősegítése érdekében fejlesztik a 
nyomonkövetési, ellenőrzési, biztonsági és megerősítési mechanizmusokat; felszólítja a 
Bizottságot, hogy mérlegelje a blokkláncok szerepét az intelligens szellemitulajdon-
jogok kidolgozása tekintetében; megjegyzi, hogy a technológia a központi felügyeleti 
hatóság alternatívájaként szolgálhat azon modellekben, amelyek esetében e hatóság nem 
megbízható;

7. sürgeti az üzemeltetőket, hogy az elosztott főkönyvi technológiák esetében 
gondoskodjanak a konszenzusos mechanizmusok környezetbarát és energiahatékony 
működéséről; hangsúlyozza, hogy az elosztott főkönyvi technológiák adatérzékeny 
technológiák, amelyek vonatkozásában alkalmazni kell az általános adatvédelmi 
rendeletben foglalt rendelkezéseket;

8. hangsúlyozza, hogy a kiberbiztonság alapvető jelentőséggel bír az elosztott főkönyvi 
technológián alapuló – többek között a nemzetközi kereskedelemben használt –
alkalmazások szempontjából, és rámutat, hogy a technológiai fejlődés nyomán új 
kihívások jelentkezhetnek; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a biztonsági 
kihívásokat, mérje fel a technológiai kockázatokat és tegyen lépéseket e kihívások 
kezelésére; további eredményeket szorgalmaz a kvantumkriptográfia tekintetében;

9. nyomatékosítja, hogy a nemzetközi kereskedelem hatékony működése megköveteli a 
nemzetközi szabványosítást, valamint az egyes elosztott főkönyvi technológiák közötti, 
illetve az elosztott főkönyvi technológiák és a hagyományos operációs rendszerek 
közötti átjárhatóságot; felszólítja a Bizottságot, hogy erősítse meg együttműködését a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezettel (ISO) és a többi érintett szabványügyi szervvel, 
az EU kereskedelmi partnereinek ismeretbővítése érdekében pedig továbbra is 
támogassa a nemzetközi programokat;

10. hangsúlyozza, hogy a blokklánc köré szerveződő új iparág kialakulása magas szintű 
hatékonyságot és termelékenységnövekedést eredményezhet; kiemeli a blokklánc 
lehetséges előnyeit, például a kkv-kre háruló igazgatási terhek csökkenését, valamint az 
újonnan létrejövő ipari foglalkoztatási lehetőségeket; szorgalmazza olyan intézkedések 
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meghozatalát, amelyek célja a kkv-k és az induló vállalkozások arra irányuló 
ösztönzése, hogy tanulmányozzák az elosztott főkönyvi technológia alkalmazását a 
nemzetközi kereskedelmi műveletek javítása, valamint egy olyan innovációs 
ökoszisztéma kialakítása céljából, amely csökkenti a belépési korlátokat és megkönnyíti 
a forrásokhoz való hozzáférést;

11. hangsúlyozza, hogy a blokklánc felhasználható a szabályozási technológiák (RegTech) 
alkalmazásaihoz, aminek köszönhetően jelentősen csökkennek a megfelelési költségek;

12. 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.
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