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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, η ανάδειξη του οποίου συνδέεται με προκλήσεις όσον 
αφορά την προστασία και τη διαφάνεια των δεδομένων, και το οποίο αυξάνει 
κατακόρυφα τους κινδύνους που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, την εκμετάλλευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
από το οργανωμένο έγκλημα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

2. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η χρήση και η εφαρμογή των τεχνολογιών 
blockchain σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζουν ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής (ΣΛΕΕ)·

3. υπογραμμίζει ότι, εάν σχεδιαστεί καταλλήλως, η αλυσίδα blockchain μπορεί να 
συμμερίζεται τον στόχο του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, καθώς 
θα δίνει στα υποκείμενα των δεδομένων μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα 
τους· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η πιθανή σύγκρουση ανάμεσα 
στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην προώθηση της καινοτομίας·

4. επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη  κάθε αναφοράς στις σοβαρές συνέπειες, οι 
οποίες ενδέχεται να είναι θετικές αλλά θα μπορούσαν να αποβούν και επιζήμιες, της 
τεχνολογίας blockchain όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε περίπτωση 
που το οργανωμένο έγκλημα ιδιοποιηθεί την εν λόγω τεχνολογία·

5. τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές συνέπειες της 
τεχνολογίας blockchain μέσα από το πρίσμα των στόχων που θέτει η οδηγία (ΕΕ) 
2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας1, στο πεδίο της οποίας εμπίπτουν οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 
μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, καθώς και οι πάροχοι 
υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών· επισημαίνει ότι η εν λόγω οδηγία 
διευρύνει την ενωσιακή ρυθμιστική δικαιοδοσία, ούτως ώστε να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση της ανωνυμίας των εικονικών συναλλαγών από εγκληματικές 
οργανώσεις και να βελτιωθεί η εποπτεία των χρηστών των εικονικών νομισμάτων, για 
τους οποίους η αλυσίδα blockchain ενδέχεται να αποτελεί βασική τεχνολογία, από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

                                               
1 ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43.
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