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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. 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; 

2. elismeri, hogy a blokklánc-technológia uniós kereskedelempolitika részeként történő 

bevezetése lehetőségeket teremthet, többek között a kkv-k számára, ami egyéb előnyök 

mellett alacsonyabb transznacionális költségeket és nagyobb hatékonyságot 

eredményezhet, és lehetőséget kínál 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; 

3. üdvözli, hogy az INTA bizottság jelentéstervezete 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, amivel a végleges jelentésben 

foglalkozni kell; 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 Alapjogi Charta 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 16. cikkének (1) bekezdése szerint alapvető jog; 

4. 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; 

5. 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, ami 

bevonja a GDPR 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 
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teljes mértékű anonimitását, ezáltal garantálva, hogy csak olyan adatokat tároljanak, 

melyek nem azonosított vagy nem azonosítható természetes személyekre vonatkoznak; 

6. 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 és innovációt, különösen a tudományos kutatást; 

7. véleménye szerint a személyes adatok védelméhez kapcsolódó alapjog megsértésének 

megelőzése érdekében a blokklánc-technológiát addig nem szabad személyes adatok 

feldolgozására használni, amíg a 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; 

8. 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; 

9. megjegyzi, hogy egyes blokklánc-technológiák megváltoztathatatlan jellege 

összeegyeztethetetlen lehet a GDPR 17. cikkében rögzített, törléshez való joggal, azokban 

az esetekben, amikor a blokklánc személyes adatokat tartalmaz; 

10. aggodalommal jegyzi meg, hogy a blokkláncbeli adatok másolatainak elburjánzása 

összeegyeztethetetlen lehet a GDPR 5. cikkében rögzített, az adatminimalizálásra 

vonatkozó elvvel, azokban az esetekben, amikor a blokklánc személyes adatokat 

tartalmaz; 

11. felszólítja az Európai Adatvédelmi Testületet, hogy adjon ki iránymutatást és ajánlásokat 

a blokklánc-technológiák uniós joggal való összeegyeztethetőségének biztosítása 

érdekében; 

12. 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); 

13. 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. 
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