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Европейска комисия - Съобщение за медиите

Държавите членки с подкрепата на Комисията се споразумяха за набор от технически
спецификации за гарантиране на безопасен обмен на информация между националните
приложения за проследяване на контактите, които се основават на децентрализирана
архитектура. Това се отнася за по-голямата част от приложенията за проследяване, които вече
функционират или предстои да започнат да функционират в ЕС. След внедряването на
техническото решение тези национални приложения ще функционират безпроблемно, когато
ползвателите им пътуват в друга държава от ЕС, която също следва децентрализирания подход.
Това представлява значителна допълнителна стъпка към оперативна съвместимост на мобилните
приложения за проследяване на случаите на заразяване с коронавирус, в момента когато
държавите членки започват да премахват ограниченията за пътуване през границите по време на
лятната ваканция.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: Тъй като туристическият сезон
наближава, е важно да се гарантира, че европейските граждани могат да използват приложението
от собствената си държава навсякъде в ЕС. Приложенията за проследяване на контактите могат
да бъдат от полза за ограничаване на разпространението на коронавируса, особено като част от
националните стратегии за премахване на мерките за изолация.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду от
своя страна заяви следното: Цифровите технологии са от решаващо значение за
предупреждаване на нашите граждани за рисковете от заразяване и за прекъсване на веригите
на предаване на вируса, в момента в който отваряме отново обществото и икономиката.
Призовавам нашите граждани да ги използват, тъй като тези технологии могат да бъдат
ефективни само ако разполагаме с критична маса от ползватели и оперативна съвместимост на
приложенията през границите на държавите от ЕС. Сигурността на данните, основните права и
защитата на неприкосновеността на личния живот в тези цифрови инструменти не подлежат на
преговори.

Повечето държави членки взеха решение да въведат в употреба мобилни приложения в
допълнение към ръчното проследяване на контактите и разпространението на коронавируса.
Голямата част от одобрените национални приложения се основават на децентрализирана
архитектура, което означава, че произволните идентификатори на ползвателите, които са били
засечени в близост в рамките на определен период от време, остават в телефона и ще бъдат
проверени от него за съответствие с идентификаторите на ползвателите, за които е докладвано,
че са заразени. Техническата спецификация за оперативна съвместимост ще позволи тези
проверки да бъдат извършвани и по отношение на ползватели, които пристигат от други държави
членки, без да е необходимо изтеглянето на няколко национални приложения.

Споделяната между приложенията информация за потребители в непосредствена близост ще се
обменя в криптирана форма, така че да се възпрепятства идентифицирането на отделните лица, в
съответствие със строгите насоки на ЕС относно защитата на данните в приложенията. Няма да се
използват данни за географско позициониране. За да подпомогне по-нататъшното
рационализиране на системата, Комисията ще въведе услуга по предоставяне на портал, тоест
интерфейс за ефективно получаване и предаване на съответна информация между националните
приложения за проследяване на контактите и сървърите. Така ще се сведе до минимум обемът на
обменяните данни и съответно ще се намали потреблението на данни от страна на ползвателите.

Приетите днес технически спецификации се основават на договорените през май насоки за
оперативна съвместимост, в които се определят общите принципи.

По-нататъшни стъпки
Държавите членки вече ще имат възможност да актуализират приложенията, за да позволят
обмена на информация между националните децентрализирани приложения, веднага след като
има техническа готовност за това. Комисията продължава да подкрепя работата на държавите
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членки за разширяване на обхвата на оперативната съвместимост, така че в него да се включат и
централизираните приложения за проследяване.

Контекст
В отговор на пандемията от коронавирус държавите членки разработиха в рамките на
подкрепяната от Комисията мрежа eHealth набор от инструменти на ЕС за използването на
мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване заедно снасоки за
защита на данните за мобилни приложения. Тази стъпка е част от общ координиран подход, който
да подпомогне постепенното премахване на мерките за изолация, както е посочено в съответната
препоръка на Комисията.

От началото на пандемията от коронавирус насам държавите членки, с подкрепата на Комисията,
подложиха на оценка цифровите решения за справяне с кризата, като анализираха тяхната
ефективност и сигурност, както и аспекти, свързани с неприкосновеността на личния живот и
защитата на личните данни. Ако са в пълно съответствие с правилата на ЕС и са добре
координирани, приложенията за проследяване на контактите могат да играят ключова роля на
всички етапи от управлението на кризата, особено когато повечето държави постепенно
премахват мерките за социално дистанциране. Тези приложения могат да се използват в
допълнение към съществуващото ръчно проследяване на контактите и да помогнат за прекъсване
на веригата на предаване на вируса.

За повече информация
Технически спецификации за оперативна съвместимост на приложенията за проследяване на
контактите

Въпроси и отговори: общ подход за безопасни и ефикасни мобилни приложения за проследяване
в ЕС

Насоки за оперативна съвместимост на приложенията за проследяване на контактите

Набор от инструменти на ЕС, включващ мобилни приложения, които подпомагат проследяването
на контактите за целите на борбата на ЕС срещу COVID-19

Насоки за гарантиране на пълното спазване на стандартите за защита на данните при мобилни
приложения за борба с пандемията

Насоки на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията относно
мобилните приложения в подкрепа на проследяването на контактите във връзка с COVID-19

Препоръка на Комисията относно общ инструментариум на Съюза за използване на технологии и
данни за борба с кризата, породена от COVID-19, и за нейното преодоляване

Страница на Комисията с мерки във връзка с коронавируса

Цифровите технологии в борбата с коронавируса

Лица за контакти с медиите:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Charles MANOURY (+32 2 291 33 91)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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