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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie 

w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że blockchain stanowi nowy model magazynowania danych i zarządzania nimi, 

który jest w stanie zdecentralizować formy interakcji międzyludzkich, rynków, 

bankowości i handlu międzynarodowego; podkreśla, że rozwój technologii blockchain 

stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania w zakresie ochrony danych, przejrzystości i 

przestępczości finansowej, ponieważ wprowadzone dane wejściowe są niezmienne i są 

udostępniane wszystkim uczestniczącym stronom, co również zapewnia ich 

bezpieczeństwo i integralność; domaga się podjęcia wszelkich możliwych działań, w tym 

na szczeblu krajowym, w celu zagwarantowania niemożliwego do sfałszowania i 

niezmiennego charakteru technologii oraz w celu dopilnowania, by podstawowe prawo do 

ochrony danych nie zostało narażone na szwank; 

2. uznaje możliwości, w tym dla MŚP, wynikające z wprowadzenia technologii blockchain 

w ramach polityki handlowej UE, co mogłoby zapewnić m.in. niższe koszty transakcyjne i 

większą wydajność, a ponadto oferuje możliwość zwiększenia zaufania do obecnego 

systemu handlowego dzięki stworzeniu niezmiennego rejestru transakcji; uznaje jednak, 

że w przypadkach, które nie są objęte zakresem polityki handlowej UE, stosowanie tej 

technologii może stwarzać ryzyko prania pieniędzy i ułatwiać finansowanie 

przestępczości zorganizowanej; 

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawozdaniu komisji INTA dostrzeżono 

wyzwanie, jakie stanowi związek między technologiami blockchain a wdrażaniem 

unijnych ram ochrony danych, a mianowicie ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych (RODO), i przypomina, że w rezultacie relacja ta może ujawnić konflikt między 

ochroną praw podstawowych z jednej strony a promowaniem innowacji z drugiej strony, 

którą to kwestię należy uwzględnić w sprawozdaniu końcowym; sugeruje konieczność 

dopilnowania całkowitej zgodności blockchain z unijnymi ramami ochrony danych oraz 

pełnego poszanowania zasad określonych w prawie UE, zwłaszcza w odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych jako prawa podstawowego na mocy art. 8 ust. 1 Karty 

praw podstawowych i art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. podkreśla ponadto, że technologie blockchain, częściowo w wyniku ww. konfliktu, w 

żaden sposób nie wspierają automatycznie suwerenności danych, a zatem muszą być 

specjalnie zaprojektowane do tego celu, mając na uwadze, że mogą również stwarzać 

ryzyko dla ochrony danych; 

5. podkreśla, że odpowiednio zaprojektowana technologia blockchain powinna być zgodna z 

zasadą „ochrony danych w fazie projektowania”, dzięki czemu osoby, których dane 

dotyczą, mają nad nimi większą kontrolę zgodnie z RODO; ponadto podkreśla, że dane 

osobowe w blockchain zwykle nie są anonimowe, co oznacza, że są objęte zakresem 

stosowania RODO; nalega, aby blockchain były w pełni zgodne z prawem UE, również w 

przypadku, gdy są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych; zaleca w 

związku z tym, aby blockchain i aplikacje obejmowały mechanizmy zapewniające pełną 

anonimowość danych, gwarantując w ten sposób, że przechowują one jedynie dane, które 

nie dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; 
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6. podkreśla, że w ramach przyszłych zastosowań blockchain należy wykorzystać 

mechanizmy chroniące dane osobowe i prywatność użytkowników oraz zapewniające 

możliwość zachowania pełnej anonimowości danych; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do finansowania badań i innowacji, w szczególności badań akademickich 

dotyczących nowych technologii blockchain zgodnych z RODO i opartych na zasadzie 

ochrony danych już w fazie projektowania, takich jak zk-SNARK (metody 

kryptograficznych dowodów zerowej wiedzy); 

7. uważa, że aby zapobiegać naruszaniu podstawowego prawa do ochrony danych 

osobowych, technologia blockchain nie powinna być wykorzystywana do przetwarzania 

danych osobowych, dopóki organizacja wdrażająca nie będzie w stanie zapewnić 

zgodności z RODO, a w szczególności ochrony praw do sprostowania i usunięcia danych; 

8. podkreśla, że użytkownicy blockchain mogą być zarówno kontrolerami danych dla 

danych osobowych, które przesyłają do rejestru, jak i przetwarzającymi dane z uwagi na 

przechowywanie pełnej kopii rejestru we własnym komputerze; 

9. zauważa, że niezmienny charakter niektórych technologii blockchain może być 

niemożliwy do pogodzenia z „prawem do usunięcia danych” określonym w art. 17 RODO 

w przypadkach, gdy blockchain zawiera dane osobowe; 

10. z niepokojem zauważa, że powielanie kopii danych w blockchain może być niemożliwe 

do pogodzenia z zasadą minimalizacji danych określoną w art. 5 RODO w przypadkach, 

gdy blockchain zawiera dane osobowe; 

11. zwraca się do Europejskiej Rady Ochrony Danych o wydanie wytycznych i zaleceń w 

celu dopilnowania, by technologia blockchain była zgodna z prawem UE; 

12. zauważa z niepokojem brak jakiegokolwiek odniesienia do poważnego wpływu sposobu 

stosowania technologii blockchain, zwłaszcza w takich obszarach jak walka z praniem 

pieniędzy, uchylaniem się od opodatkowania i finansowaniem terroryzmu; uważa, że 

wszelkie wykorzystanie technologii blockchain należy przewidywać w drodze określenia, 

co będzie przechowywane w łańcuchu i poza nim, przy czym dane osobowe powinny być 

przechowywane poza łańcuchem; 

13. wzywa Komisję do kierowania oceną i dalszym rozwojem technologii blockchain, w tym 

w konkretnych sektorach, np. objętych polityką handlową UE, oraz do utworzenia grupy 

doradczej ds. blockchain, w której skład weszliby eksperci w dziedzinie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy i uchylaniu się od opodatkowania, a także w dziedzinie ochrony danych i 

przestępczości zorganizowanej. 
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