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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at blockchain udgør et nyt paradigme for datalagring og -forvaltning, som 

kan decentralisere forskellige former for menneskelig interaktion, markeder, banksektoren 

og den internationale handel; understreger, at fremkomsten af blockchain både giver 

muligheder og udfordringer med hensyn til databeskyttelse, gennemsigtighed og 

økonomisk kriminalitet, eftersom dataene er uforanderlige, når de er blevet indlæst og delt 

med alle de deltagende parter, hvilket samtidig også sikrer systemets sikkerhed og 

integritet; anmoder om, at der gøres alt, hvad der er muligt, herunder på nationalt plan, for 

at sikre, at teknologien ikke kan forfalskes, og at den er uforanderlig, og for at sikre, at 

den grundlæggende ret til databeskyttelse ikke bringes i fare; 

2. anerkender de muligheder, herunder for SMV'er, der opstår som følge af indførelsen af 

blockchain-teknologi som en del af EU's handelspolitik, og som bl.a. kan medføre lavere 

transaktionsomkostninger og større effektivitet og giver mulighed for at øge tilliden til det 

nuværende handelssystem ved at give en uforanderlig historik over transaktioner; 

anerkender imidlertid, at anvendelsen af denne teknologi i sager, der falder uden for EU's 

handelspolitik, kan udgøre en risiko for hvidvask af penge og lette finansieringen af 

organiseret kriminalitet; 

3. glæder sig over, at INTA's udkast til betænkning anerkender udfordringen i forholdet 

mellem blockchain-teknologier og gennemførelsen af EU's databeskyttelsesramme, dvs. 

databeskyttelsesforordningen, og minder om, at dette forhold som følge heraf kan afsløre 

en konflikt mellem beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder på den ene side og 

fremme af innovation på den anden side, hvilket er et spørgsmål, der skal behandles i den 

endelige betænkning; foreslår, at det er nødvendigt at sikre, at blockchain er i fuld 

overensstemmelse med EU's databeskyttelsesramme og fuldt ud overholder de principper, 

der er fastsat i EU-retten, navnlig i forbindelse med behandling af personoplysninger som 

en grundlæggende rettighed i henhold til artikel 8, stk. 1, i chartret om grundlæggende 

rettigheder og artikel 16, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

4. understreger endvidere, at blockchains, til dels som følge af ovennævnte sammenstød, på 

ingen måde automatisk støtter datasuveræniteten og derfor skal være specifikt udformet til 

at gøre dette, da de også kan udgøre en risiko for databeskyttelsen; 

5. understreger, at blockchain-teknologien, hvis den er udformet korrekt, bør være i 

overensstemmelse med princippet om "databeskyttelse gennem design", som har til formål 

at give de registrerede større kontrol med deres data i overensstemmelse med 

databeskyttelsesforordningen; understreger desuden, at personoplysninger i en blockchain 

normalt ikke er anonyme, hvilket gør dem til personoplysninger som omhandlet i 

databeskyttelsesforordningen; fastholder, at blockchains bør være fuldt ud i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, herunder når de anvendes til behandling af 

personoplysninger; anbefaler i denne forbindelse, at blockchains og applikationer bør 

integrere mekanismer, der sikrer, at data kan være helt anonyme, således at det garanteres, 

at de kun lagrer data, der ikke vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person; 
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6. understreger, at fremtidige blockchain-applikationer bør indføre mekanismer, der 

beskytter personoplysninger og privatlivets fred for brugerne og sikrer, at dataene kan 

være helt anonyme; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at finansiere 

forskning og innovation, navnlig akademisk forskning, inden for nye blockchain-

teknologier, som er forenelige med databeskyttelsesforordningen og er baseret på 

princippet om databeskyttelse gennem design, som f.eks. zk-SNARK (zero-knowledge 

succinct non-interactive arguments of knowledge); 

7. mener, at blockchain-teknologi for at undgå en krænkelse af den grundlæggende ret til 

beskyttelse af personoplysninger ikke bør anvendes til behandling af personoplysninger, 

før brugerorganisationen er i stand til at sikre overholdelse af 

databeskyttelsesforordningen og navnlig sikre, at retten til berigtigelse og sletning af 

oplysninger overholdes; 

8. fremhæver, at brugere af blockchain både kan være registeransvarlige for de 

personoplysninger, som de uploader til en ledger, og registerførere ved at lagre den fulde 

kopi af denne ledger på deres egen computer; 

9. bemærker, at visse blockchain-teknologiers uforanderlige karakter sandsynligvis vil være 

uforenelig med den "ret til sletning", der er fastsat i artikel 17 i 

databeskyttelsesforordningen, i de tilfælde, hvor en blockchain indeholder 

personoplysninger; 

10. bemærker med bekymring, at spredningen af kopier af data i en blockchain sandsynligvis 

er uforenelig med det princip om dataminimering, som er fastsat i artikel 5 i 

databeskyttelsesforordningen, i de tilfælde, hvor en blockchain indeholder 

personoplysninger; 

11. opfordrer Det Europæiske Databeskyttelsesråd til at udstede retningslinjer og henstillinger 

med henblik på at sikre, at blockchain-teknologi er i overensstemmelse med EU-

lovgivningen; 

12. bemærker med bekymring, at der mangler oplysninger om de alvorlige konsekvenser af 

anvendelsen af blockchain-teknologi, navnlig på områder som bekæmpelse af hvidvask af 

penge, skatteunddragelse og finansiering af terrorisme; mener, at enhver anvendelse af 

blockchain-teknologier bør foregribes ved at afgrænse, hvad der vil blive lagret på og 

uden for kæden, og at personoplysninger skal lagres uden for kæden; 

13. opfordrer Kommissionen til at gå i spidsen for vurderingen og videreudviklingen af 

blockchain-teknologier, herunder i specifikke sektorer såsom dem, der er omfattet af 

EU's handelspolitik, og til at danne en rådgivende gruppe om blockchains, som bør 

omfatte eksperter i bekæmpelse af hvidvask af penge, skatteunddragelse, 

databeskyttelse og organiseret kriminalitet.  
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