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SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru comerț 

internațional, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție care urmează a fi adoptată: 

1. Subliniază că tehnologia blockchain este o nouă paradigmă a stocării și gestionării de date 

capabilă să descentralizeze modalitățile de interacțiune umană, piețele, sectorul bancar și 

comerțul internațional. subliniază faptul că dezvoltarea tehnologiei blockchain deschide 

noi perspective, dar ridică și probleme în ceea ce privește protecția datelor, transparența și 

infracționalitatea financiară, deoarece odată ce datele au fost introduse, ele sunt imuabile 

și sunt partajate cu toți participanții, ceea ce asigură securitatea și integritatea acestora; 

cere să se facă tot ceea ce este posibil, inclusiv la nivel național, pentru a se garanta că 

tehnologia are un caracter nefalsificabil și imuabil și că dreptul fundamental la protecția 

datelor nu este pus în pericol; 

2. recunoaște perspectivele pe care introducerea tehnologiei blockchain le deschide, inclusiv 

pentru IMM-uri, ca parte a politicii comerciale a UE, tehnologie care ar putea aduce, 

printre alte beneficii, scăderea costurilor de tranzacționare și creșterea eficienței, oferind 

posibilitatea creșterii încrederii în actualul sistem comercial prin punerea la dispoziție a 

unui registru de tranzacții imuabil; recunoaște, totuși, că, în cazurile care nu intră sub 

incidența politicii comerciale a UE, aplicarea acestei tehnologii poate prezenta riscuri de 

spălare a banilor și poate facilita finanțarea criminalității organizate; 

3. salută faptul că raportul Comisiei INTA recunoaște problema ridicată de relația dintre 

tehnologiile blockchain și punerea în aplicare a cadrului UE privind protecția datelor, mai 

exact a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și reamintește că, prin 

urmare, această relație ar putea duce un conflict între protecția drepturilor fundamentale, 

pe de o parte, și promovarea inovării, pe de altă parte, chestiune care trebuie abordată în 

raportul final; sugerează că este necesar să se garanteze că tehnologiile blockchain sunt pe 

deplin conforme cu cadrul UE de protecție a datelor și că respectă în întregime principiile 

prevăzute în legislația UE, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal ca drept fundamental în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Carta drepturilor 

fundamentale și al articolului 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE). 

4. subliniază, în plus, că tehnologiile blockchain nu sprijină în mod automat suveranitatea 

datelor, în parte ca urmare a conflictului descris mai sus și, prin urmare, trebuie special 

concepute pentru a o face, având în vedere că pot să genereze riscuri în privința protecției 

datelor; 

5. subliniază că, dacă este concepută în mod adecvat, tehnologia blockchain ar trebui să 

respecte principiul protecției datelor din faza de proiectare, care are rolul de a oferi 

persoanelor vizate un control mai strict asupra datelor lor, în conformitate cu 

Regulamentul general privind protecția datelor; subliniază, de asemenea, că datele cu 

caracter personal dintr-un lanț de blocuri nu sunt, în mod normal, anonime, ceea ce le 

aduce sub incidența RGPD; insistă asupra faptului că tehnologiile blockchain ar trebui să 

fie pe deplin compatibile cu legislația UE, inclusiv atunci când sunt utilizate pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal; recomandă, în acest sens, ca tehnologiile 

blockchain și aplicațiile să integreze mecanisme care să garanteze că datele pot fi complet 
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anonime, garantând astfel că acestea nu stochează decât date care nu se referă la o 

persoană fizică identificată sau identificabilă; 

6. subliniază faptul că viitoarele aplicații blockchain ar trebui să introducă mecanisme care 

să protejeze datele personale și viața privată a utilizatorilor și să garanteze că datele pot fi 

complet anonime; invită Comisia și statele membre să finanțeze cercetarea și inovarea, în 

special cercetarea universitară, în legătură cu noi tehnologii blockchain care să fie 

compatibile cu RGPD și care să se bazeze pe principiul protecției datelor din faza de 

proiectare, cum ar fi zk-SNARK (zero-knowledge succinct non-interactive arguments of 

knowledge); 

7. consideră că, pentru a se evita încălcarea dreptului fundamental la protecția datelor cu 

caracter personal, tehnologia blockchain nu ar trebui să fie utilizată pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal până când organizația utilizatorilor va fi în măsură să 

garanteze conformitatea cu RGPD și să asigure respectarea drepturilor de rectificare și de 

ștergere a datelor; 

8. scoate în evidență faptul că utilizatorii lanțurilor de blocuri pot fi, în același timp, 

controlori de date pentru datele cu caracter personal pe care le încarcă în registru, precum 

și operatori de date, datorită faptului că stochează în întregime un exemplar al registrului 

pe calculatorul propriu; 

9. observă că natura imuabilă a unor tehnologii blockchain poate fi incompatibilă cu dreptul 

la ștergerea datelor prevăzut la articolul 17 din RGPD, în cazurile în care lanțul de blocuri 

conține date cu caracter personal; 

10. constată cu îngrijorare că este posibil ca proliferarea copiilor datelor într-un lanț de blocuri 

să fie incompatibilă cu principiul reducerii la minimum a datelor menționat la articolul 5 

din RGPD, în cazurile în care lanțul de blocuri conține date cu caracter personal; 

11. invită Comitetul european pentru protecția datelor să emită orientări și recomandări pentru 

a se garanta că tehnologia blockchain este conformă cu legislația UE; 

12. constată cu îngrijorare lipsa oricărei referiri la implicațiile grave ale aplicării tehnologiei 

blockchain, în special în domenii precum combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și 

finanțarea terorismului; consideră că orice utilizare a tehnologiilor blockchain ar trebui 

precedată de stabilirea a ceea ce va fi stocat în lanț și în afara lui, datele cu caracter 

personal fiind stocate în afara acestuia; 

13. invită Comisia să preia inițiativa în ceea ce privește evaluarea și dezvoltarea în continuare 

a tehnologiilor blockchain, inclusiv în sectoare specifice, cum ar fi cele care intră sub 

incidența politicii comerciale a UE și să înființeze un grup consultativ privind tehnologia 

blockchain, care ar trebui să includă experți în combaterea spălării banilor și a evaziunii 

fiscale, în protecția datelor și în criminalitatea organizată. 
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