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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1388/2009, внесена от Jens Cunow, с германско гражданство, 
относно финансирането на проекта INDECT

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че проектът INDECT включва научни изследвания 
относно развитието на технологии, предназначени да откриват „необичайни“ модели на 
поведение в съвременните комуникации. Той включва използването на данни от камери 
за наблюдение с функции за разпознаване на лица, данни за проследяване на GSM и 
данни от уебстраници и табла за съобщения, и тяхното групиране в банка от данни, 
където могат да бъдат разглеждани, използвайки  система за търсене. Той също така 
посочва, че периодът обхваща изследване на мобилни похвати за персонално 
наблюдение. Вносителят твърди, че от една страна, ако проектът има единствено 
научноизследователски цели и неговите констатации няма да бъдат използвани, това е 
пилеене на милиони евро данъчни приходи, а от друга страна, ако констатациите се 
използват, това е очевидно нарушение на правата на човека, в т.ч. член 12 от Всеобщата 
декларация за правата на човека, който гласи: „Никой не трябва да бъде подлаган на 
произволна намеса в личния му живот, семейството, жилището и кореспонденцията, 
нито на посегателства върху неговата чест и добро име. Всеки човек има право на 
закрила от закона срещу подобна намеса или посегателства”. Затова той счита, че и в 
двата случая финансирането на проекта INDECT следва да бъде прекратено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.



PE441.107v01-00 2/4 CM\814443BG.doc

BG

Проектът INDECT, финансиран съгласно тематична област „Сигурност“ на Седмата 
рамкова програма за научноизследователска и развойна дейност (FP7), цели 
разработването на платформа за регистрация и обмен на оперативни данни, в това 
число разкриване на противоестествено поведение или насилие, както и разработване 
на прототип на интегрирана, мрежовоцентрирана система, подпомагаща оперативните 
дейности на полицейските служители в  областта на действията по правоприлагането.

Проект INDECT е бил обект на етичен преглед. групата по етичния преглед, като 
съблюдава за прилагането на изискванията за прегледа, е направила заключението, че 
изследователската работа напълно съответства на правните условия и задължения, 
които следва да бъдат спазвани от ЕС и държавите-членки. Наред с другото,
изискванията включват създаването на етичен съвет за проекта, който ще докладва на 
Комисията във връзка с потенциално неподходящо използване на резултатите от 
изследванията. Освен това, всички проекти, финансирани от FP7, включително и 
INDECT, трябва напълно да съответстват на законодателството в областта на защитата 
на личните данни, както на равнището на ЕС, така и на национално равнище.

Това налага, наред с другото, и спазването на член 8 от Хартата на основните права на 
ЕС, според който всеки има право на защита на неговите лични данни. Когато се 
обработват лични данни, те трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно 
определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на 
друго предвидено от закона легитимно основание, като то по-специално трябва да бъде 
необходимо и пропорционално. В допълнение, всеки има право на достъп до събраните 
данни, отнасящи се до него , както и право да изиска поправянето им. Спазването на 
тези правила подлежи на контрол от независим орган.

Комисията желае да изтъкне също, че всички проекти в сферата на изследванията, 
свързани със сигурността, трябва да бъдат подложени и на обществено обсъждане и 
внимателно разглеждане. Например, по инициатива и покана на Комисията, 
резултатите от работата по проект INDECT са били представени и обсъдени с експерти 
в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на данни по време на 
Конференцията за изследвания в сферата на сигурността, проведена в края на 
септември 2009 г. в Стокхолм. Аспектите на проект INDECT, свързани със защитата на 
данните, се обсъждат също и от Работната група по член 29, която е независим 
съвещателен орган към Комисията по въпросите, свързани със защитата на личните 
данни.

Вносителят на петицията твърди, че „проект INDECT е загуба на пари, ако 
разработените в него технологии не бъдат приложени“, като в същото време „в случай, 
че разработените технологии бъдат приложени, това ще представлява нарушение на 
Хартата на основните права“. Това твърдение е прекалено опростено и има съществени
недостатъци.

- Да се твърди, че приложението на определени изследователски резултати води 
неизбежно до неетични или незаконни практики, изглежда прекалено 
опростяване на нещата; това твърдение противоречи също и на основната идея, 
залегнала в основата на свободата за извършване на научноизследователска 
дейност, и може да доведе до неприемливо възпрепятстване на търсенето на 



CM\814443BG.doc 3/4 PE441.107v01-00

BG

нови решения, осигуряващи по-добра обществена сигурност.
- Целта на изследователските проекти в областта на сигурността, осъществявани в 

рамките на FP7, е да бъде подкрепено създаването на ново ноу-хау, както и на
технологии за подобряване обществената сигурност на гражданите. Очевидно 
планирането на дейности за развитие на такива технологии в рамките на FP7 
трябва да бъде извършено по начин, който да увеличи в максимална степен
практическата полза в оперативен контекст. Следователно участието на „крайни 
потребители“, както е в случая на проект INDECT, се счита за ценно 
предимство.

- Решението за разработване и използване на резултатите от изследването може да 
бъде издадено единствено на законово основание. Технологиите, разработени в 
рамките на проект INDECT, са предназначени за полицията и за други 
правоприлагащи органи. Въпреки това, ползването на тези нови технологии 
остава в сферата на отговорност на органите на държавите-членки, като те 
следва да вземат под внимание правото на всеки гражданин на защита на 
личните данни, и по-специално принципа на пропорционалност (както е 
посочено в член 16 от Договора за функционирането на ЕС). Комисията очаква 
държавите-членки да преценят всички възможни аспекти, свързани с ползването 
на такива технологии, по начин, който напълно да гарантира защитата на 
личните данни и други основни права.

- Както беше посочено по-горе, в случай че държавите-членки възнамеряват да 
използват такива нови технологии в рамките на правото на Съюза, те трябва да 
спазват основните права на ЕС, заложени в Хартата на основните права на ЕС, 
както и Европейската конвенция за правата на човека, и да обработват лични 
данни при наличие на съответните законови основания.

Относно мнението на вносителя на петицията за дейностите, които се извършват в 
рамките на проект INDECT, налага се да бъдат направени следните 
разяснения/корекции.
- По отношение на т. 2 – доколкото ни е известно, INDECT не предвижда дейности,  

свързани с телефонни подслушвания.
- По отношение на т. 3 – в случай че в бъдеще тази система бъде използвана от 

националните правоприлагащи органи, ясно е, че достъпът до предвидените бази 
данни и личните данни, съдържани в тях, ще трябва да бъде стриктно регулиран от 
националното право и предоставен на онези обществени органи, на които е дадено 
законно право за такъв достъп, за изпълнение на конкретни, предварително 
определени цели.

- По отношение на т. 5 – ще бъде разработен уред, който полицията ще може да 
ползва за претърсване на лични вещи, но такова претърсване ще бъде възможно 
единствено въз основа на набор от правни разпоредби, за които най-често е 
необходимо съдебно решение и то само във връзка с криминални случаи (не се 
предвижда изследователска работа в посока на систематично дистанционно 
претърсване).

- В допълнение, във връзка с твърдението, че „на всеки се дава възможност за достъп 
до личните данни на всеки друг гражданин на ЕС“, следва да се отбележи, че това 
не е вярно, би било в противоречие с член 8 от Хартата, и със сигурност не е сред 
целите/обхвата на проекта.
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Заключение
Комисията възнамерява да продължи да финансира проект INDECT. След анализ на
опасенията, изказани от вносителя на петицията, Комисията е на мнение, че основните 
аргументи, посочени в защита на искането за прекратяване на финансирането на проект 
INDECT, са неоправдани.


