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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος INDECT πραγματοποιείται 
μεταξύ άλλων έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογιών με στόχο την αναγνώριση «μη 
φυσιολογικών» συμπεριφορών στη σύγχρονη επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό 
χρησιμοποιούνται στοιχεία που συλλέγονται από κάμερες ασφαλείας με λειτουργίες 
αναγνώρισης προσώπου, από συστήματα εντοπισμού κινητών τηλεφώνων, σελίδες και 
κοινότητες στο Διαδίκτυο, και συγκεντρώνονται σε μία τράπεζα δεδομένων, η οποία στη 
συνέχεια μπορεί να κάνει αναζήτηση σε αυτά χρησιμοποιώντας μηχανή αναζήτησης. Επίσης, 
σύμφωνα με τον αναφέροντα, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται έρευνα για 
την κινητή παρακολούθηση ατόμων. Ο αναφέρων εκτιμά ότι εφόσον το πρόγραμμα έχει 
σχεδιαστεί αποκλειστικά για έρευνα και εφόσον τα αποτελέσματά του δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν, πρόκειται για κατασπατάληση εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται από 
χρήματα των φορολογουμένων. Εάν, από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα του 
προγράμματος INDECT χρησιμοποιούνται, τότε πρόκειται, σύμφωνα με τον αναφέροντα, για 
σαφή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, μεταξύ άλλων του άρθρου 12 της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου ορίζεται ότι «Κανείς δεν 
επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την 
κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψής του. Καθένας 
έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του
είδους». Ο αναφέρων εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι και στις δύο περιπτώσεις η χρηματοδότηση 
του προγράμματος INDECT πρέπει να τερματισθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Το πρόγραμμα INDECT, το οποίο ενισχύεται στο πλαίσιο του θεματικού τομέα «Ασφάλεια» 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη (ΠΠ7), προβλέπει την 
ανάπτυξη πλατφόρμας για την καταγραφή και ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων, 
περιλαμβανομένης της αναγνώρισης μη φυσιολογικών συμπεριφορών ή βίας, και τον 
σχεδιασμό του πρωτοτύπου ενός ολοκληρωμένου, δικτυοκεντρικού συστήματος για την 
υποστήριξη της επιχειρησιακής δραστηριότητας των αστυνομικών υπαλλήλων σε ενέργειες 
επιβολής του νόμου.

Το πρόγραμμα INDECT έχει υποβληθεί σε έλεγχο δεοντολογίας. Η επιτροπή ελέγχου 
δεοντολογίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μετά την υιοθέτηση των απαιτήσεων ελέγχου, οι 
σχετικές ερευνητικές εργασίες συμμορφώνονται πλήρως με τις νομικές διατάξεις και 
υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Μεταξύ άλλων, οι 
απαιτήσεις περιλαμβάνουν τη σύσταση Συμβουλίου Δεοντολογίας του προγράμματος το 
οποίο θα αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυχόν ακατάλληλη χρήση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας. Επιπλέον, όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΠΠ7, 
περιλαμβανομένου του INDECT, οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 
επίπεδο.

Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό του άρθρου 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, το οποίο παρέχει σε κάθε πρόσωπο το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων 
πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του 
ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο, ενώ πρέπει 
ειδικότερα να είναι αναγκαία και αναλογική. Επιπλέον, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει 
πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.
Η συμμόρφωση προς τους κανόνες αυτούς υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει επίσης ότι όλα τα προγράμματα έρευνας στον τομέα της 
ασφάλειας πρέπει να υπόκεινται σε δημόσιο διάλογο και έλεγχο. Παραδείγματος χάριν, με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, το πρόγραμμα INDECT κλήθηκε να παρουσιάσει τα ευρήματα 
στα οποία κατέληξε και να τα συζητήσει με εμπειρογνώμονες για θέματα προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων στο Συνέδριο για την Έρευνα στον τομέα της 
Ασφάλειας (SRC) που διεξήχθη στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2009 στη Στοκχόλμη. Οι πτυχές 
του προγράμματος INDECT που αφορούν την ασφάλεια συζητούνται επίσης από την ομάδα 
εργασίας του άρθρου 29, το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής για θέματα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι «εάν δεν εφαρμοστούν οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος INDECT, θα πρόκειται για κατασπατάληση χρημάτων», ενώ 
δηλώνει επίσης ότι «εάν εφαρμοστούν οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν, αυτό θα συνιστά 
παραβίαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων». Η δήλωση αυτή είναι υπερβολικά 
απλουστευτική και παρουσιάζει ένα εγγενές σφάλμα.
- Η δήλωση ότι η εφαρμογή ορισμένων αποτελεσμάτων έρευνας οδηγεί, αναπόδραστα, σε 

αντιδεοντολογικές ή παράνομες πρακτικές μοιάζει μάλλον υπεραπλουστευτική· δεν 
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συνάδει άλλωστε με τη θεμελιώδη αντίληψη περί ελευθερίας της έρευνας και ενδέχεται 
να οδηγήσει σε απαράδεκτη διακοπή της έρευνας για την εξεύρεση νέων λύσεων με 
σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας.

- Πράγματι, σκοπός των ερευνητικών προγραμμάτων του ΠΠ7 στον τομέα της ασφάλειας 
είναι η προώθηση της διαθεσιμότητας καινοτόμων τεχνογνωσιών και τεχνολογιών για την 
ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας προς όφελος του πολίτη. Είναι σαφές ότι ο σχεδιασμός 
τέτοιων δραστηριοτήτων τεχνολογικής ανάπτυξης από το ΠΠ7 πρέπει να γίνεται κατά 
τρόπον ώστε να μεγιστοποιείται η πρακτική χρησιμότητα σε επιχειρησιακό πλαίσιο. Η 
συμμετοχή των «τελικών χρηστών», όπως στην περίπτωση του INDECT, θεωρείται 
επομένως σημαντικό πλεονέκτημα.

- Η απόφαση για την ανάπτυξη και χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας μπορεί να 
στηρίζεται μόνον σε νόμιμη βάση. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται από το πρόγραμμα 
INDECT προορίζονται για χρήση από την αστυνομία και άλλες αρχές επιβολής του 
νόμου. Ωστόσο, η δυνατότητα χρήσης αυτών των νέων τεχνολογιών παραμένει ευθύνη 
των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη το δικαίωμα κάθε 
πολίτη στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, και 
κυρίως την αρχή της αναλογικότητας (όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ). Η Επιτροπή αναμένει ότι τα κράτη μέλη θα σταθμίσουν κάθε δυνατή 
πτυχή της χρήσης αυτών των τεχνολογιών κατά τρόπο που να σέβεται πλήρως την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

- Όπως έχει προαναφερθεί, εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 
νέες τεχνολογίες εντός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, υποχρεούνται να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ καθώς και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, και να προβαίνουν στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ενδεδειγμένη νομική βάση.

Σχετικά με την ερμηνεία που δίνει ο αναφέρων στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος INDECT, πρέπει να διευκρινιστούν/διορθωθούν τα εξής:
- Όσον αφορά το σημείο 2 – Βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, το 

INDECT δεν προβλέπει κανενός είδους παρακολούθηση τηλεφώνων. 
- Όσον αφορά το σημείο 3 – Εάν το σύστημα αυτό εφαρμοστεί στο μέλλον από τις εθνικές 

αρχές επιβολής του νόμου, είναι σαφές ότι η πρόσβαση στις σχεδιαζόμενες βάσεις 
δεδομένων και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνονται σε αυτές 
πρέπει να ρυθμίζεται με αυστηρό τρόπο από το εθνικό δίκαιο και ως εκ τούτου να 
περιορίζεται σε εκείνες τις δημόσιες αρχές που δικαιούνται διά νόμου τέτοιου είδους 
πρόσβαση για συγκεκριμένους και προκαθορισμένους σκοπούς.

- Όσον αφορά το σημείο 5 – Θα αναπτυχθεί μια συσκευή που θα επιτρέπει στην αστυνομία 
να ελέγχει προσωπικά αντικείμενα, και αυτό όμως θα είναι δυνατόν μόνον εντός των 
καθορισμένων νομικών ορίων, δεδομένου ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται 
δικαστική απόφαση και η έρευνα επιτρέπεται μόνον κατά τη διερεύνηση εγκληματικής 
πράξης (δεν έχει προβλεφθεί καμία ερευνητική εργασία με σκοπό την ανάπτυξη 
μηχανισμού για συστηματική εξ αποστάσεως έρευνα).

- Επιπλέον, όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι «επιτρέπεται η πρόσβαση οποιουδήποτε στα 
προσωπικά δεδομένα κάθε πολίτη της ΕΕ», αυτό δεν είναι ακριβές, θα συνιστούσε 
παράβαση του άρθρου 8 του Χάρτη και οπωσδήποτε δεν περιλαμβάνεται στους στόχους ή 
το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος.



PE441.107 4/4 CM\814443EL.doc

EL

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα INDECT. Μετά την 
ανάλυση των ανησυχιών τις οποίες διατυπώνει ο αναφέρων, η Επιτροπή καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι τα κύρια επιχειρήματα που προβάλλονται υπέρ της διακοπής της 
χρηματοδότησης του προγράμματος INDECT δεν είναι βάσιμα.


