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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1388/2009 af Jens Cunow, tysk statsborger, om finansieringen af 
INDECT-projektet

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at der inden for INDECT-projektet blandt andet udføres forskning i 
udviklingen af teknologier med henblik på at opdage "unormale" adfærdsmønstre i moderne 
kommunikation. I denne forbindelse anvendes data fra f.eks. overvågningskameraer med 
ansigtsgenkendelsesfunktioner, sporing af mobiltelefoner, internetsider og internetfora, der 
samles i en database, som der efterfølgende skal kunne søges i med en søgemaskine.
Ligeledes udføres der ifølge andrageren inden for rammerne af projektet forskning med 
henblik på mobil personovervågning. Andrageren er af den opfattelse, at såfremt projektet 
udelukkende er oprettet med henblik på forskning, og resultaterne ikke skal anvendes til 
noget, er der tale om spild af millioner af skatteborgernes penge. Dersom resultaterne af 
INDECT-projektet derimod skal anvendes, er der ifølge andrageren tale om en klar krænkelse 
af menneskerettighederne, bl.a. af artikel 12 i verdenserklæringen om menneskerettighederne, 
hvori det fastslås, at "ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, 
familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret 
til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb". Andrageren er derfor af den 
opfattelse, at finansieringen af INDECT-projektet i begge tilfælde må indstilles.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"I INDECT-projektet, der støttes under sikkerhedsordningen i det syvende rammeprogram om 



PE441.107v01-00 2/3 CM\814443DA.doc

DA

forskning og udvikling (FP7), skal der udvikles en platform for registrering og udveksling af 
operationelle data, herunder anerkendelse af unormal adfærd eller vold, samt en prototype for 
et integreret, netværksbaseret system, der understøtter politiets operationelle aktiviteter i 
håndhævelsesaktioner. 

INDECT-projektet har været genstand for en etisk gennemgang. Panelet, der foretog den 
etiske gennemgang, konkluderede, at forskningsarbejdet - efter vedtagelsen af de etiske krav -
er i fuld overensstemmelse med de retlige regler og krav, der skal opfyldes af EU og 
medlemsstaterne. Kravene omfatter bl.a. oprettelse af en projektbaseret etisk bestyrelse, som 
skal rapportere til Kommissionen om eventuel ukorrekt anvendelse af forskningsresultater. 
Alle projekter, der støttes under FP7, herunder INDECT, skal fuldt ud overholde lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger på EU-plan og nationalt plan. 

Dette kræver bl.a., at artikel 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, hvori det er 
fastsat, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører ham/hende, skal 
overholdes. Hvis personoplysninger behandles, skal de behandles retfærdigt, til specifikke 
formål og på grundlag af samtykke fra den pågældende person eller andet retligt grundlag 
fastsat ved lov, og især skal det være nødvendigt og rimeligt. Derudover har enhver ret til 
adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører ham/hende, og til berigtigelse heraf. 
Opfyldelse af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol. 

Kommissionen ønsker endvidere at påpege, at alle projekter på området for 
sikkerhedsforskning også skal være genstand for offentlig debat og gennemgang. På 
Kommissionens initiativ blev INDECT-projektet f.eks. opfordret til at fremlægge sine 
resultater og drøfte dem med eksperter i privatlivets fred og databeskyttelse på konferencen 
om sikkerhedsforskning i slutningen af september 2009 i Stockholm. 
Databeskyttelsesaspekterne af INDECT-projektet drøftes også i den arbejdsgruppe, der er 
nedsat i medfør af artikel 29, Kommissionens uafhængige rådgivende organ vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger.

Andrageren hævder, at INDECT er spild af penge, hvis de udviklede teknologier ikke 
anvendes, men erklærer samtidig, at der vil være tale om en overtrædelse af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, hvis de udviklede teknologier anvendes. Denne erklæring er 
overforenklet og fejlagtig.
- Udtalelsen om, at anvendelsen af visse forskningsresultater uundgåeligt vil medføre uetisk 

eller ulovlig praksis, forekommer at være en noget overforenklet betragtning og er i strid 
med den grundlæggende idé bag forskningsfrihed og kan resultere i en uacceptabel 
opbremsning af forskningen i nye løsninger til opnåelse af større offentlig sikkerhed.

- Selve formålet med sikkerhedsforskningsprojekterne under FP7 er netop at fremme 
tilgængeligheden af ny viden og nye teknologier med henblik på at øge den offentlige 
sikkerhed for borgerne. Planlægningen af sådanne teknologiske udviklingsaktiviteter 
under FP7 skal naturligvis foretages på en måde, hvor den praktiske anvendelighed i 
operationel sammenhæng maksimeres. Deltagelsen af "slutbrugere" som i tilfældet med 
INDECT betragtes derfor som et værdifuldt aktiv.

- Beslutningen om udviklingen og anvendelsen af forskningsresultater kan udelukkende 
træffes på et retligt grundlag. De teknologier, der er udviklet under INDECT, er tiltænkt 
politiet og andre håndhævelsesmyndigheder. Det hører imidlertid under myndighedernes 
ansvarsområde i medlemsstaterne at anvende disse nye teknologier, naturligvis under 
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hensyntagen til EU-borgernes ret til beskyttelse af personoplysninger, især 
proportionalitetsprincippet (som fastsat i artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde). Kommissionen forventer, at medlemsstaterne vil afveje alle aspekter af 
anvendelsen af denne teknologi på en måde, der fuldt ud opfylder kravene til beskyttelse 
af personoplysninger og andre grundlæggende rettigheder. 

- Som tidligere angivet skal medlemsstater, der agter at anvende disse nye teknologier inden 
for EU-rettens anvendelsesområde, overholde EU's grundlæggende rettigheder som fastsat 
i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention og foretage behandlingen af personoplysninger på et 
korrekt retsgrundlag. 

Med hensyn til andragerens fortolkning af det arbejde, der udføres i INDECT-projektet, skal 
følgende klarlægges/korrigeres:
- Hvad angår punkt 2 - har INDECT efter vores bedste overbevisning ingen planer om at 

inddrage telefonaflytning. 
- Hvad angår punkt 3 - såfremt systemet i fremtiden skal anvendes af nationale 

håndhævelsesmyndigheder, er det helt klart, at adgangen til de planlagte databaser og de 
personoplysninger, som databaserne indeholder, skal reguleres strengt gennem den 
nationale lovgivning og dermed være begrænset til de offentlige myndigheder, der har 
retligt grundlag for adgang til specifikke foruddefinerede formål.

- Hvad angår punkt 5 - vil der blive udviklet udstyr til politiet med henblik på 
gennemsøgning af personligt udstyr, men det er også i denne sammenhæng kun muligt 
inden for fastsatte retlige regler, hvortil der som oftest er brug for en retskendelse og 
udelukkende i forbindelse med kriminalsager (der er ingen forskning rettet mod 
systematisk fjernsøgning)

- Hvad angår erklæringen om, at personoplysninger om EU-borgere stilles til rådighed for 
alle, er det ikke korrekt og i strid med chartrets artikel 8, og det hører helt klart ikke under 
projektets mål/anvendelsesområde.

Konklusion

Kommissionen agter fortsat at støtte INDECT-projektet. Efter at have gennemgået de punkter, 
som giver anledning til bekymring for andrageren, konkluderer Kommissionen, at de vigtigste 
antagelser, der er anvendt som argumenter for at stoppe støtten til INDECT-projektet, ikke 
kan underbygges."


