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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 

mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje 

pobude: 

1. poudarja, da je blokovna veriga nova paradigma zbiranja in upravljanja podatkov, ki 

lahko decentralizira oblike človeške interakcije ter trge, bančništvo in mednarodno 

trgovino; poudarja, da lahko porast uporabe blokovne verige pomeni tako priložnosti 

kot izzive v smislu varstva podatkov, preglednosti in finančnega kriminala, saj so 

podatki po vnosu nespremenljivi in se delijo z vsemi udeleženimi stranmi, kar omogoča 

tudi njihovo varnost in celovitost; terja, da se z vsemi možnimi ukrepi, tudi na 

nacionalni ravni, skrbi za neponaredljivost in nespremenljivost te tehnologije ter 

prepreči, da bi bila ogrožena temeljna pravica do varstva podatkov; 

2. se zaveda priložnosti, ki jih lahko tudi malim in srednjim podjetjem prinese uvedba 

tehnologije blokovne verige v sklopu trgovinske politike EU, saj med drugim obeta 

nižje stroške transakcij in večjo učinkovitost, ponuja pa tudi možnost za povečanje 

zaupanja v sedanji trgovinski sistem, saj omogoča nespremenljiv zapis transakcij;  

priznava pa, da se lahko z njeno uporabo zunaj področja trgovinske politike EU poveča 

tveganje za pranje denarja in olajša financiranje organiziranega kriminala; 

3. pozdravlja, da osnutek poročila odbora INTA priznava izzive, ki jih prinaša razmerje 

med tehnologijo blokovne verige in izvajanjem okvira EU za varstvo podatkov, to je 

splošne uredbe o varstvu podatkov, in opominja, da bi se pri tem lahko pokazalo 

navzkrižje med varstvom temeljnih pravic na eni strani in spodbujanjem inovacij na 

drugi strani, kar je treba obravnavati v končnem poročilu; predlaga, da je treba 

blokovno verigo povsem uskladiti z okvirom EU za varstvo podatkov in načeli iz prava 

EU, zlasti v povezavi z obdelavo osebnih podatkov, ki je temeljna pravica po členu 8(1) 

Listine o temeljnih pravicah in členu 16(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

4. poleg tega poudarja, da blokovne verige tudi zaradi zgoraj opisanega navzkrižja ne 

podpirajo samodejno podatkovne suverenosti in morajo biti posebej tako zasnovane, saj 

lahko varstvo podatkov tudi ogrožajo; 

5. poudarja, da bi morala biti tehnologija blokovne verige skladna z načelom, da se 

podatki varujejo z zasnovo, s čimer bi imeli posamezniki, na katere se podatki nanašajo, 

v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov več nadzora nad njimi; poudarja tudi, da 

osebni podatki v blokovni verigi navadno niso anonimni, zato se zanje uporablja 

splošna uredba o varstvu podatkov; vztraja, da morajo biti blokovne verige v celoti 

skladne z zakonodajo EU, tudi če se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov; pri tem 

priporoča, da bi blokovne verige in aplikacije vključevale mehanizme, ki zagotavljajo 

popolno anonimnost podatkov, s tem pa jamčijo, da se shranjujejo le podatki, ki niso 

povezani z določeno ali določljivo fizično osebo; 

6. poudarja, da bi morale prihodnje aplikacije na osnovi blokovne verige vsebovati 

mehanizme, ki varujejo osebne podatke in zasebnost uporabnikov ter zagotavljajo 

popolno anonimnost podatkov; poziva Komisijo in države članice, naj financirajo 

raziskave in inovacije, zlasti akademske raziskave o novih tehnologijah blokovne 
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verige, združljivih s splošno uredbo o varstvu podatkov in temelječih na načelu 

vgrajenega varstva podatkov, kot je metoda zk-SNARK (zero-knowledge succinct non-

interactive arguments of knowledge); 

7. meni, da bi kršenje temeljne pravice do varstva osebnih podatkov preprečili le, če se 

tehnologija blokovne verige ne bo uporabljala za obdelavo osebnih podatkov, dokler 

organizacija, ki jo uporablja, ne bo zagotovila skladnosti z uredbo o varstvu podatkov in 

izrecno zagotovila, da se varujejo pravice do popravka in izbrisa podatkov; 

8. poudarja, da so uporabniki blokovne verige lahko sočasno tudi upravljavci osebnih 

podatkov, ki jih vnesejo v knjigo transakcij, in obdelovalci podatkov, saj kopijo celotne 

knjige transakcij shranijo v svojem računalniku; 

9. ugotavlja, da je nespremenljiva narava nekaterih tehnologij blokovne verige 

najverjetneje nezdružljiva s pravico do izbrisa iz člena 17 splošne uredbe o varstvu 

podatkov, če blokovna veriga vsebuje osebne podatke; 

10. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je širjenje kopij podatkov v blokovni verigi najverjetneje 

nezdružljivo z načelom najmanjšega obsega podatkov iz člena 5 splošne uredbe o 

varstvu podatkov, če blokovna veriga vsebuje osebne podatke; 

11. poziva Evropski odbor za varstvo podatkov, naj izda smernice in priporočila, s katerimi 

bo zagotovil usklajenost tehnologije blokovne verige s pravom EU; 

12. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da nihče ne omenja resnih posledic tega, da se tehnologija 

blokovne verige uporablja zlasti na področjih boja proti pranju denarja, davčne utaje in 

financiranja terorizma; meni, da bi se bilo treba pripraviti na vse načine uporabe te 

tehnologije in opredeliti, kaj se bo shranjevalo v verigi in kaj zunaj nje, pri čemer naj bi 

se osebni podatki shranjevali zunaj verige; 

13. poziva Komisijo, naj prevzame vodilno vlogo pri ocenjevanju in nadaljnjem razvoju 

tehnologij blokovne verige, tudi v posebnih sektorjih, kot jih zajema trgovinska politika 

EU, ter ustanovi svetovalno skupino za blokovne verige, ki bo vključevala strokovnjake 

za preprečevanje pranja denarja, davčno utajo, varstvo podatkov in organizirani 

kriminal. 
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