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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 

tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka blokķēde ir jauna datu glabāšanas un pārvaldības paradigma, kas spēj 

decentralizēt cilvēku savstarpējās mijiedarbības veidus, tirgus, banku darbību un 

starptautisko tirdzniecību. uzsver, ka blokķēžu izplatības pieaugums rada gan iespējas, gan 

problēmas saistībā ar datu aizsardzību, pārredzamību un finanšu noziegumiem, jo dati pēc 

ievadīšanas un kopīgošanas ar visām iesaistītajām pusēm ir nemaināmi, kas arī nodrošina 

blokķēdes drošību un integritāti; prasa darīt visu iespējamo, tostarp valstu līmenī, lai 

garantētu šīs tehnoloģijas neviltojamo un nemaināmo raksturu un to, ka netiek 

apdraudētas pamattiesības uz datu aizsardzību; 

2. atzīst iespējas, tostarp attiecībā uz MVU, saistībā ar blokķēžu tehnoloģijas ieviešanu kā 

daļu no ES tirdzniecības politikas, kas cita starpā varētu nodrošināt zemākas darījumu 

izmaksas un lielāku efektivitāti, un piedāvā iespēju uzlabot uzticēšanos un paļāvību 

pašreizējai tirdzniecības sistēmai, nodrošinot darījumu nemainīgu reģistrēšanu; tomēr 

atzīst, ka gadījumos, kas neietilpst ES tirdzniecības politikas darbības jomā, šīs 

tehnoloģijas izmantošana var radīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku un 

atvieglot organizētās noziedzības finansēšanu; 

3. atzinīgi vērtē to, ka INTA komitejas ziņojumā ir atzīta problēma, ko rada saistība starp 

blokķēžu tehnoloģijām un ES datu aizsardzības regulējuma, proti, Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas (VDAR), īstenošanu, un atgādina, ka tā rezultātā šī saistība var atklāt 

pretrunu starp pamattiesību aizsardzību, no vienas puses, un inovāciju veicināšanu, no 

otras puses, kas ir jautājums, kurš jāaplūko galīgajā ziņojumā; uzskata par nepieciešamu 

nodrošināt, ka blokķēdes pilnībā iekļaujas ES datu aizsardzības regulējumā un pilnībā 

atbilst ES tiesību aktos noteiktajiem principiem, jo īpaši attiecībā uz personas datu 

apstrādi kā pamattiesībām saskaņā ar Pamattiesību hartas 8. panta 1. punktu un Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 16. panta 1. punktu; 

4. turklāt uzsver, ka blokķēdes, daļēji iepriekš minētās pretrunas dēļ, nekādā ziņā 

automātiski neatbalsta datu suverenitāti, un tādēļ tās ir īpaši jāizstrādā, ņemot vērā, ka tās 

var arī apdraudēt datu aizsardzību; 

5. uzsver, ka pienācīgi izstrādātai blokķēžu tehnoloģijai būtu jāatbilst „integrētas datu 

aizsardzības” principam, kas ļauj datu subjektiem labāk kontrolēt savus datus saskaņā ar 

VDAR; turklāt uzsver arī to, ka personas dati blokķēdē parasti nav anonīmi, tāpēc tie ir 

VDAR darbības jomā; uzstāj, ka blokķēdēm ir jābūt pilnībā saderīgām ar ES tiesību 

aktiem, tostarp gadījumos, kad tās izmanto personas datu apstrādei; šajā sakarībā iesaka 

blokķēdēs un lietotnēs integrēt mehānismus, kas nodrošina, ka dati var būt pilnīgi 

anonīmi, tādējādi garantējot, ka tie glabā tikai tādus datus, kas nav saistīti ar identificētu 

vai identificējamu fizisku personu; 

6. uzsver, ka blokķēžu lietotnēs nākotnē būtu jāievieš mehānismi, kas aizsargā personas 

datus un lietotāju privātumu, un jānodrošina, ka dati var būt pilnībā anonīmi; aicina 

Komisiju un dalībvalstis finansēt pētniecību un inovāciju, jo īpaši akadēmisko pētniecību, 

par jaunām blokķēžu tehnoloģijām, kuras ir saderīgas ar VDAR un kuru pamatā ir 
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integrētas datu aizsardzības princips, piemēram, zk-SNARK (“zero-knowledge Succinct 

Non-Interactive Arguments of Knowledge”); 

7. uzskata —lai nepieļautu personas datu aizsardzības pamattiesību pārkāpumus, blokķēžu 

tehnoloģijas nebūtu jāizmanto personas datu apstrādei, kamēr lietotāja organizācija nespēj 

garantēt VDAR ievērošanu un jo īpaši nodrošināt tiesību uz datu labošanu un dzēšanu 

aizsardzību; 

8. uzsver, ka blokķēžu lietotāji vienlaikus var būt personas datu, kurus viņi augšupielādē 

virsgrāmatā, kontrolētāji un apstrādātāji, ja viņi glabā pilnu virsgrāmatas kopiju savā 

datorā; 

9. norāda, ka dažu blokķēžu tehnoloģiju nemainīgais raksturs varētu būt nesaderīgs ar 

VDAR 17. pantā paredzētajām ”tiesībām uz dzēšanu”, ja blokķēdē ir ietverti personas 

dati; 

10. ar bažām norāda, ka datu kopiju skaits pieaugums blokķēdēs, visticamāk, nebūs 

savienojams ar VDAR 5. pantā paredzēto datu apjoma samazināšanas principu, ja 

blokķēdē ir ietverti personas dati; 

11. aicina Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju pieņemt pamatnostādnes un ieteikumus, lai 

nodrošinātu, ka blokķēžu tehnoloģija atbilst ES tiesību aktiem; 

12. pauž bažas par to, ka nav nekādas atsauces uz nopietnajām sekām, ko rada blokķēžu 

tehnoloģijas, jo īpaši tādās jomās kā cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un terorisma finansēšana; uzskata, ka jebkāda 

blokķēdes tehnoloģiju izmantošana būtu jāpakārto tam, ka tiek skaidri noteikts, kas tiks 

glabāts blokķēdē un kas ārpus tās, personas datus glabājot ārpus ķēdes; 

13. aicina Komisiju uzņemties vadošo lomu blokķēžu tehnoloģiju novērtēšanā un turpmākā 

izstrādē, tostarp konkrētās nozarēs, piemēram, tādās, uz kurām attiecas ES tirdzniecības 

politika, un izveidot padomdevēju grupu blokķēžu jomā, kurā būtu jāiekļauj eksperti 

jautājumos, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas, datu aizsardzību un organizēto noziedzību. 
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