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Въпрос с искане за писмен отговор E-002586/2022
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Ким Ван Спарентак (Verts/ALE), Брандо Бенифеи (S&D), Драгош Тудораке (Renew), Сергей 
Лагодински (Verts/ALE), Свеня Хан (Renew), Мария Уолш (PPE), Пернандо Барена Арса (The 
Left), Франсис Фицджералд (PPE), Петър Витанов (S&D), Катержина Конечна (The Left), 
Биргит Зипел (S&D), Александра Гезе (Verts/ALE), Сирпа Пиетикяйнен (PPE), Карен 
Мелкиор (Renew), Корнелия Ернст (The Left)

Относно: PimEyes: последиците за основните права от ползването за лични цели на 
технологията за разпознаване на лица и биометричните бази данни

Системата за търсене на лица PimEyes разгръща технология за разпознаване на лица в база 
данни, включваща над 900 милиона снимки от целия интернет, профили в социалните медии и 
дори порнографски уебсайтове. Тази база данни е в ръцете на частноправен субект и е 
всеобщо свободна за достъп и използване.

Освен очевидните опасения във връзка със защитата на данните и етичните въпроси, като 
например възможността работодателите да търсят компрометиращи снимки на евентуални 
бъдещи служители, тези инструменти могат да се използват за кибернасилие, основано на 
пола, например за преследване на жени, изобличаване на транссексуални лица, търсене на 
изображения, заснети без съгласие („порнография с цел отмъщение“) на конкретни лица или за 
идентифициране на лица, предоставящи сексуални услуги.

1. Каква е правната оценка на Комисията относно събирането на биометрични данни, 
изграждането на частни бази данни с изображения на хора и частното използване на 
системи за биометрична идентификация, особено в контекста на Общия регламент 
относно защитата на данните?

2. Какво означава събирането или закупуването на тези данни за правото на личен образ и 
лични права?

3. Понастоящем предложението за законодателен акт за изкуствения интелект съдържа само 
забрана за „използването на системи за дистанционна биометрична идентификация в 
реално време на публично достъпни места за целите на правоприлагането“ (член 5). В 
светлината на горепосочените опасения, вижда ли Комисията потенциални неприемливи 
рискове за основните права по отношение на използването на софтуер за биометрична 
идентификация от частноправни субекти?


