
 

AD\1169194EL.docx  PE626.922v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
 

2018/2085(INI) 

15.11.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 

σχετικά με την τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική 

(2018/2085(INI)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Ana Gomes 

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού 

  



 

PE626.922v02-00 2/7 AD\1169194EL.docx 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1169194EL.docx 3/7 PE626.922v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει ότι η αλυσίδα blockchain αντιπροσωπεύει ένα νέο πρότυπο αποθήκευσης 

και διαχείρισης δεδομένων, το οποίο φέρει τη δυνατότητα αποκέντρωσης των μορφών 

ανθρώπινης διάδρασης, των αγορών, των τραπεζικών συναλλαγών και του διεθνούς 

εμπορίου· υπογραμμίζει ότι η ανάδειξη της τεχνολογίας blockchain παρουσιάζει τόσο 

ευκαιρίες όσο και προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, τη διαφάνεια 

και το οικονομικό έγκλημα, καθώς τα δεδομένα, άπαξ και καταχωριστούν στην αλυσίδα 

και κοινοποιηθούν σε όλα τα συμμετέχοντα μέρη καθίστανται αμετάβλητα, πράγμα που 

διασφαλίζει επίσης την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους· ζητεί να καταβληθεί κάθε 

δυνατή προσπάθεια, μεταξύ άλλων και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί ο 

αμετάβλητος και μη παραποιήσιμος χαρακτήρας της τεχνολογίας, και να διασφαλιστεί ότι 

δεν τίθεται σε κίνδυνο το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων· 

2. αναγνωρίζει τις ευκαιρίες, μεταξύ άλλων και για τις ΜΜΕ, που απορρέουν από την 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, κάτι που θα 

μπορούσε να επιφέρει, μεταξύ άλλων οφελών, τη μείωση του κόστους των συναλλαγών 

και την αύξηση της αποδοτικότητας, και να προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης της 

εμπιστοσύνης στο υφιστάμενο εμπορικό σύστημα, με την παροχή ενός αμετάβλητου 

αρχείου καταγραφής συναλλαγών· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σε περιπτώσεις που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, η εφαρμογή της εν λόγω 

τεχνολογίας ενδέχεται να ενέχει κινδύνους όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και να διευκολύνει τη χρηματοδότηση του οργανωμένου 

εγκλήματος· 

3. επικροτεί το γεγονός ότι το σχέδιο έκθεσης της INTA αναγνωρίζει την πρόκληση που 

προκύπτει από τη σχέση μεταξύ των τεχνολογιών blockchain και της υλοποίησης του 

ενωσιακού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, ήτοι την εφαρμογή του γενικού 

κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), και υπενθυμίζει ότι, ως εκ τούτου, η 

σχέση αυτή ενδέχεται να αποκαλύψει μια σύγκρουση ανάμεσα στην προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων αφενός και στην προώθηση της καινοτομίας αφετέρου, ζήτημα 

το οποίο θα πρέπει να καλύπτει η τελική έκθεση· κρίνει αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η 

τεχνολογία blockchain συμμορφώνεται πλήρως με το ενωσιακό πλαίσιο για την 

προστασία των δεδομένων και σέβεται πλήρως τις αρχές που κατοχυρώνονται στην 

ενωσιακή νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ως θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

4. τονίζει, επιπλέον, ότι οι αλυσίδες blockchain, εν μέρει ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης 

που περιγράφεται ανωτέρω, δεν υποστηρίζουν σε καμιά περίπτωση αυτομάτως την 

κυριαρχία των δεδομένων και πρέπει ως εκ τούτου να σχεδιάζονται ειδικά για να το 

πράττουν, δεδομένου ότι ενδέχεται επίσης να ενέχουν κινδύνους για την προστασία των 

δεδομένων· 

5. υπογραμμίζει ότι, εάν σχεδιαστεί καταλλήλως, η τεχνολογία blockchain θα πρέπει να 
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ευθυγραμμίζεται με την αρχή της «προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού», με την 

οποία δίνεται στα υποκείμενα των δεδομένων μεγαλύτερος έλεγχος όσον αφορά τα 

δεδομένα τους, όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ· τονίζει επίσης ότι τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα σε μια αλυσίδα blockchain κανονικά δεν είναι ανώνυμα, και εμπίπτουν ως εκ 

τούτου στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ· επιμένει ότι οι τεχνολογίες blockchain θα πρέπει 

να είναι πλήρως συμβατές με την ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων και όταν 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· συνιστά, στο 

πλαίσιο αυτό, να ενσωματώνονται μηχανισμοί στις τεχνολογίες blockchain και στις 

εφαρμογές, που να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι πλήρως ανώνυμα, 

ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι αποθηκεύονται μόνο δεδομένα που δεν συνδέονται με 

ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα· 

6. υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικές εφαρμογές blockchain θα πρέπει να εφαρμόζουν 

μηχανισμούς που προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την 

ιδιωτικότητα των χρηστών, και διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι απολύτως 

ανώνυμα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν έρευνες και 

καινοτομίες, και ιδιαίτερα πανεπιστημιακές έρευνες, όσον αφορά νέες τεχνολογίες 

blockchain που είναι συμβατές με τον ΓΚΠΔ και βασίζονται στην αρχή της προστασίας 

των δεδομένων εκ σχεδιασμού, όπως το πρωτόκολλο zk-SNARK (zero-knowledge 

Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge)· 

7. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του θεμελιώδους 

δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η τεχνολογία blockchain δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέχρι να είναι 

σε θέση ο φορέας που την χρησιμοποιεί να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, 

και ειδικότερα να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων διόρθωσης και διαγραφής 

των δεδομένων· 

8. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι χρήστες των αλυσίδων blockchain μπορούν να είναι 

ταυτόχρονα υπεύθυνοι για τον έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αναφορτώνουν στο καθολικό και υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς 

αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους πλήρες αντίγραφο του καθολικού· 

9. επισημαίνει ότι ο αμετάβλητος χαρακτήρας ορισμένων τεχνολογιών blockchain ενδέχεται 

να είναι ασύμβατος με το «δικαίωμα διαγραφής» που προβλέπεται στο άρθρο 17 του 

ΓΚΠΔ, σε περίπτωση που η αλυσίδα blockchain περιέχει προσωπικά δεδομένα· 

10. επισημαίνει με ανησυχία ότι η αναπαραγωγή αντιγράφων των δεδομένων σε μια αλυσίδα 

blockchain ενδέχεται να είναι ασύμβατη με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων 

που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ, σε περίπτωση που η αλυσίδα blockchain 

περιέχει προσωπικά δεδομένα· 

11. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να εκδώσει κατευθυντήριες 

γραμμές και συστάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της τεχνολογίας 

blockchain με την ενωσιακή νομοθεσία· 

12. επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη κάθε αναφοράς στις σοβαρές συνέπειες που έχει ο 

τρόπος εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η καταπολέμηση 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· εκτιμά ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η αξιοποίηση 
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των τεχνολογιών blockchain, και ως εκ τούτου να προσδιοριστεί το περιεχόμενο που θα 

αποθηκεύεται στην αλυσίδα και εκτός αυτής, με τα προσωπικά δεδομένα να 

αποθηκεύονται εκτός της αλυσίδας· 

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την αξιολόγηση και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών blockchain, μεταξύ άλλων και σε συγκεκριμένους 

τομείς, όπως εκείνοι που καλύπτονται από την εμπορική πολιτική της ΕΕ, και να 

συγκροτήσει συμβουλευτική ομάδα για τις αλυσίδες blockchain, στην οποία να 

συμμετέχουν εμπειρογνώμονες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, στη φοροδιαφυγή, στην προστασία των δεδομένων και στο 

οργανωμένο έγκλημα. 
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