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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 blokovna veriga predstavlja nov model shranjevanja in upravljanja 
podatkov, katerega rast prinaša izzive glede varstva podatkov in preglednosti ter 
eksponentno povečuje tveganje pranja denarja, vključevanje finančnega sistema v 
organizirani kriminal in financiranje terorizma;

2. poudarja, da je treba v skladu z Listino o temeljnih pravicah in Pogodbo o delovanju 
Evropske unije (PDEU) zagotoviti, da se bodo pri uporabi in izvajanju tehnologij 
blokovne verige v celoti spoštovale temeljne pravice;

3. poudarja, da imajo lahko blokovne verige, če so ustrezno oblikovane, isti cilj kot 
splošna uredba o varstvu podatkov, če posameznikom omogočijo več nadzora nad 
njihovimi podatki; vendar opozarja, da je treba obravnavati morebitno navzkrižje med 
varstvom temeljnih pravic in spodbujanjem inovacij;

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da nihče ne omenja resnih posledic tehnologije blokovne 
verige v zvezi z bojem proti pranju denarja in proti financiranju terorizma, ki bi lahko 
bile pozitivne, vendar tudi škodljive, če si to tehnologijo prisvoji organizirani kriminal;

5. poudarja, da je treba obravnavati pozitivni in negativni vpliv tehnologije blokovne 
verige v zvezi s cilji Direktive (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 
maja 2018 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali 
financiranje terorizma1, ki v svoje področje uporabe vključuje ponudnike menjalnih 
storitev za virtualne in papirne valute ter ponudnike skrbniških denarnic; ugotavlja, da 
ta direktiva razširja regulativni okvir EU, da bi kriminalnim organizacijam preprečili 
izkoriščanje anonimnosti transakcij z virtualnimi valutami in da bi izboljšali nadzor nad 
uporabniki virtualnih valut na nacionalni ravni, za katere je blokovna veriga lahko 
omogočitvena tehnologija.

                                               
1 UL L 156, 19.6.2018, str. 43.
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