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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval rahvusvahelise 

kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et plokiahel kujutab endast uut andmetalletuse ja -halduse paradigmat, mis võib 

detsentraliseerida inimestevahelise suhtluse ning turud, panganduse ja rahvusvahelise 

kaubanduse; toonitab, et plokiahela esiletõus pakub andmekaitse, läbipaistvuse ja 

finantskuritegude valdkonnas nii võimalusi kui ka tekitab probleeme, kuna sisestatud 

andmeid ei saa muuta ja need on kõigile osalejatele ühised, mis tagab ka andmete 

turvalisuse ja tervikluse; nõuab, et tehtaks kõik võimalik, sealhulgas riiklikul tasandil, et 

tagada võltsimiskindel ja muutmatu tehnoloogia ning tagada, et põhiõigus andmekaitsele 

ohtu ei satuks; 

2. tunnustab, et plokiaheltehnoloogia kasutuselevõtt ELi kaubanduspoliitikas pakub teiste 

hulgas VKEdele uusi kasutoovaid võimalusi, milleks võivad olla näiteks väiksemad 

tehingukulud ja suurem tõhusus, samuti on sellel tehnoloogial potentsiaal suurendada 

usaldust praeguse kaubandussüsteemi vastu ja usku sellesse, sest tehingute kanded on 

muutmatud; tunnistab sellegipoolest, et ELi kaubanduspoliitika raamistikust välja jäävatel 

juhtudel võib selle tehnoloogia rakendamine suurendada rahapesu ohtu ja hõlbustada 

terrorismi rahastamist; 

3. väljendab rahulolu selle üle, et rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raporti projektis 

tunnistatakse probleeme, mida põhjustavad plokiaheltehnoloogia seosed ELi 

andmekaitseraamistiku, täpsemalt isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisega, ning 

tuletab meelde, et siin võib tekkida vastuolu ühelt poolt põhiõiguste kaitse ja teiselt poolt 

innovatsiooni edendamise vahel, vastuolu, mida tuleb lõplikus raportis käsitleda; väidab, 

et on vaja tagada, et plokiahel oleks igati kooskõlas ELi andmekaitseraamistikuga ning 

selle juures järgitaks täiel määral ELi õiguses sätestatud põhimõtteid, eelkõige 

isikuandmete töötlemisel, kuna isikuandmete kaitse on põhiõigus vastavalt põhiõiguste 

harta artikli 8 lõikele 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikele 1; 

4. rõhutab lisaks, et plokiahelad – osaliselt eespool kirjeldatud vastuolu tõttu – ei toeta 

sugugi automaatselt andmesuveräänsust ning neid tuleb seega spetsiaalselt kavandada 

seda tegema, sest nad võivad ohustada ka andmekaitset; 

5. rõhutab, et nõuetekohaselt kavandatuna peaks plokiaheltehnoloogia olema kooskõlas 

lõimitud andmekaitse põhimõttega, mille eesmärk on anda andmesubjektidele kooskõlas 

isikuandmete kaitse üldmäärusega suurem kontroll nende andmete üle; lisaks rõhutab, et 

plokiahelas sisalduvad isikuandmed ei ole enamasti anonüümsed ja seega kuuluvad nad 

isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisalasse; nõuab, et plokiahelad oleksid täielikult 

kooskõlas ELi õigusega, kaasa arvatud siis, kui neid kasutatakse isikuandmete 

töötlemiseks; soovitab sellega seoses, et plokiahelatesse ja rakendustesse peaksid olema 

sisse ehitatud mehhanismid, millega kindlustatakse, et andmed võivad olla täielikult 

anonüümsed, tagades sel viisil, et plokiahelad ja rakendused talletavad üksnes andmeid, 

mis ei ole seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga; 

6. toonitab, et tulevastes plokiahela rakendustes tuleks kasutada mehhanisme, mis kaitseksid 

isikuandmeid ja kasutajate eraelu puutumatust ja tagaksid, et andmed võivad olla täielikult 

anonüümsed; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rahastama teadus- ja uuendustegevust, 
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eelkõige akadeemilisi uuringuid, mille objektiks oleks isikuandmete kaitse üldmäärusele 

vastav ja lõimitud andmekaitse põhimõttel rajanev uus plokiaheltehnoloogia, näiteks zk-

SNARK (zero-knowledge succinct non-interactive arguments of knowledge, põhineb 

interaktsioonita teabetul tõestusel); 

7. on seisukohal, et selleks, et hoida ära isikuandmete kaitse kui põhiõiguse rikkumist, ei 

tohiks kasutada plokiaheltehnoloogiat isikuandmete töötlemiseks enne, kui seda kasutav 

organisatsioon suudab tagada isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmise ning 

konkreetselt andmete parandamise ja kustutamise õiguse kaitse; 

8. juhib tähelepanu sellele, et plokiahela kasutajad võivad olla nii nende poolt 

hajusraamatusse üleslaetavate isikuandmete vastutavad töötlejad kui ka volitatud 

töötlejad, kes säilitavad hajusraamatu tervikkoopiat oma arvutis; 

9. märgib, et mõne plokiaheltehnoloogia muutmatus võib juhul, kui plokiahel sisaldab 

isikuandmeid, olla vastuolus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 sätestatud 

õigusega andmete kustutamisele; 

10. märgib murelikult, et plokiahelas sisalduvate andmekoopiate hulk võib juhul, kui 

plokiahel sisaldab isikuandmeid, olla vastuolus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 5 

sätestatud võimalikult väheste andmete kogumise põhimõttega; 

11. kutsub Euroopa Andmekaitsenõukogu andma välja suuniseid ja soovitusi, et tagada 

plokiaheltehnoloogia kooskõla ELi õigusega; 

12. märgib murelikult, et puuduvad viited plokiaheltehnoloogia kasutamise rasketele 

tagajärgedele eelkõige sellistes valdkondades nagu võitlus rahapesu, maksudest 

kõrvalehoidumise ja terrorismi rahastamise vastu; peab vajalikuks igasugusel 

plokiaheltehnoloogia kasutamisel piiritleda, mis talletatakse plokiahela sees ja mis sellest 

väljaspool, kusjuures isikuandmed salvestatakse väljaspool plokiahelat; 

13. kutsub komisjoni üles võtma juhtrolli plokiaheltehnoloogia hindamisel ja edasisel 

arendamisel, sealhulgas konkreetsetes sektorites, nagu need, mida hõlmab ELi 

kaubanduspoliitika, ning looma plokiahelate nõuanderühma, kuhu kuuluksid rahapesu, 

maksudest kõrvalehoidumise ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ning 

andmekaitse valdkonna eksperdid. 
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