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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че блоковата верига представлява нова парадигма за съхранение и 

управление на данни, която е в състояние да децентрализира формите на човешко 

взаимодействие, пазарите, банкирането и международната търговия; изтъква, че 

появата на блоковата верига разкрива възможности, но поражда и 

предизвикателства по отношение на защитата на данните, прозрачността и 

финансовите престъпления, тъй като данните не подлежат на изменение, след като 

са били въведени и споделени с всички участващи страни, което също така 

гарантира тяхната сигурност и цялост; отправя искане да се направи всичко 

възможно, включително на национално равнище, за да се гарантира, че 

технологията не може да бъде фалшифицирана и изменяна и че основното право на 

защита на данните не е изложено на риск; 

2. признава възможностите, включително за МСП, произтичащи от въвеждането на 

технологията на блоковата верига като част от търговската политика на ЕС, което 

би могло да доведе, наред с други ползи, до по-ниски трансакционни разходи и до 

по-голяма ефективност, и предлага потенциал за подобряване на доверието и 

увереността в настоящата търговска система чрез предоставяне на неизменяеми 

данни за трансакциите; признава обаче, че в случаите, които попадат извън обхвата 

на търговската политика на ЕС, прилагането на тази технология може да 

представлява риск от изпиране на пари и да улесни финансирането на 

организираната престъпност; 

3. приветства факта, че в проекта на доклад на комисията INTA се признава 

предизвикателството, каквото представлява връзката между технологиите на 

блоковата верига и прилагането на рамката на ЕС за защита на данните, а именно 

рамката на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), и припомня, че в 

резултат на това въпросната връзка би могла да разкрие противоречие между 

защитата на основните права, от една страна, и насърчаването на иновациите, от 

друга страна – въпрос, който трябва да бъде разгледан в окончателния доклад; 

счита, че съществува необходимост да се гарантира, че блоковата верига трябва 

напълно да съответства на рамката на ЕС за защита на данните и напълно да зачита 

принципите, установени в правото на ЕС, особено по отношение на обработването 

на лични данни като основно право в съответствие с член 8, параграф 1 от Хартата 

на основните права и с член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

4. освен това подчертава, че блоковите вериги, отчасти в резултат на горепосоченото 

противоречие, по никакъв начин не поддържат автоматично суверенитета на 

данните и следователно трябва да бъдат специално разработени за тази цел, като се 

има предвид, че те могат също така да представляват риск за защитата на данните; 

5. подчертава, че ако е подходящо разработена, технологията на блоковата верига 

следва да бъде съобразена с принципа на „защита на данните на етапа на 

проектирането“, чието предназначение е да се предостави повече контрол на 
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субектите на данни върху техните данни в съответствие с Общия регламент относно 

защитата на данните (ОРЗД); подчертава освен това, че личните данни в блокова 

верига обикновено не са анонимни, поради което попадат в обхвата на ОРЗД; 

настоява, че блоковите вериги следва да бъдат напълно съобразени с правото на ЕС, 

включително когато се използват за обработване на лични данни; във връзка с това 

препоръчва блоковите вериги и приложенията да включват механизми, които да 

гарантират, че данните могат да бъдат напълно анонимни, като по този начин се 

гарантира, че те съхраняват само данни, които не са свързани с идентифицирано 

или идентифицируемо физическо лице; 

6. подчертава, че бъдещите приложения на блоковата верига следва да прилагат 

механизми за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот 

на ползвателите, както и да гарантират, че данните могат да бъдат напълно 

анонимни; призовава Комисията и държавите членки да финансират научни 

изследвания и иновации, по-специално академични изследвания, в областта на 

новите технологии на блоковата верига, които да бъдат в съответствие с ОРЗД и да 

се основават на принципа на защита на данните още при проектирането, като 

например zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of 

Knowledge – кратки неинтерактивни аргументи за познание без разкриване на 

знанието); 

7. счита, че за да се предотврати нарушаването на основното право на защита на 

личните данни, технологията на блоковата верига не следва да се използва за 

обработката на лични данни, докато организацията, която я пуска в действие, не е в 

състояние да гарантира съответствието с ОРЗД, и конкретно да гарантира, че 

правото на коригиране и правото на заличаване на данни са защитени; 

8. подчертава факта, че ползвателите на блокови вериги могат да бъдат едновременно 

администратори на данни за личните данни, които качват в регистъра, и 

обработващи лица, когато съхраняват пълното копие на регистъра на собствения си 

компютър; 

9. отбелязва, че неизменяемият характер на някои технологии на блоковата верига 

вероятно ще бъде несъвместим с „правото на изтриване“, посочено в член 17 от 

ОРЗД, в случаи, когато блоковата верига съдържа лични данни; 

10. отбелязва със загриженост, че разпространението на копия на данни в блокова 

верига вероятно няма да бъде съвместимо с принципа на свеждане на данните до 

минимум, определен в член 5 от ОРЗД, в случаи, когато блоковата верига съдържа 

лични данни; 

11. приканва Европейския комитет по защита на данните да издаде насоки и препоръки, 

за да се гарантира, че технологията на блоковата верига съответства на правото на 

ЕС; 

12. отбелязва със загриженост липсата на каквото и да било упоменаване на сериозните 

последици от начина на прилагане на технологията на блоковата верига, особено в 

области като борбата с изпирането на пари, данъчните измами и финансирането на 

тероризма; счита, че следва да се предвиди всяко използване на технологии на 

блоковата верига, като ясно се определи кои данни ще се съхраняват във веригата и 
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извън нея, като личните данни се съхраняват извън веригата; 

13. призовава Комисията да поеме водеща роля в оценката и по-нататъшното развитие 

на технологиите на блоковата верига, включително в конкретни сектори, например 

секторите, обхванати от търговската политика на ЕС, и да създаде консултативна 

група относно блоковите вериги, която следва да включва експерти по въпросите на 

борбата с изпирането на пари, данъчните измами, защитата на данните и 

организираната престъпност. 
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