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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy az INDECT-projektben többek között olyan technológiák 
kifejlesztését vizsgálják, amelyekkel felismerhetők a modern kommunikációban megjelenő 
„abnormális” viselkedési minták. Ennek keretein belül az arcfelismerő funkcióval rendelkező 
térfigyelő kamerák, a mobiltelefon segítségével történő lokalizálás, az internetes oldalak és 
fórumok adatait használják és gyűjtik össze egy adatbankban, amelyben ezután egy kereső 
segítségével lehet keresni. A petíció benyújtója szerint a projektben a mobil személyi védelem 
lehetőségeit is vizsgálják. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ha a projektet kizárólag azért 
indították, hogy kutatásokat végezzenek, de az eredményeket nem használják fel, milliókat 
pazarolnak el közpénzekből. Ha viszont az INDECT-projekt eredményeit mégis felhasználják, 
a petíció benyújtója szerint egyértelműen az emberi jogok, többek között az emberi jogok 
egyetemes nyilatkozatának 12. cikkének megsértéséről beszélhetünk, amely kimondja, hogy 
„senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem 
szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. 
Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény 
védelméhez.” A petíció benyújtója szerint ezért az INDECT-projekt finanszírozását mindkét 
esetben be kell szüntetni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

Az INDECT-projekt – amely a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram (FP7) biztonsági 
témájának keretében részesül támogatásban – egy működési adatok nyilvántartására és 
cseréjére szolgáló platform létrehozására irányul, ideértve az abnormális viselkedés vagy az 
erőszak felismerését is, valamint egy integrált, hálózatközpontú rendszer prototípusának 
kidolgozására, amely a rendőrség operatív tevékenységeit támogatja bűnüldözési munkája 
során. 

Az INDECT-projektet etikai felülvizsgálatnak vetették alá. Az etikai felülvizsgálati testület 
arra a következtetésre jutott, hogy a felülvizsgálati követelmények elfogadását követően a 
kutatási munka teljes mértékben megfelel az EU és tagállamai által betartandó jogi 
szabályoknak és kötelezettségeknek. A követelmények egyebek mellett a projekttel 
foglalkozó etikai bizottság létrehozását is magukban foglalják, amely a Bizottságnak tesz 
jelentést a kutatási eredmények esetlegesen helytelen felhasználásáról. Továbbá az FP7 
keretében támogatott valamennyi projektnek – az INDECT-et is ideértve – teljes mértékben 
meg kell felelnie a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós és nemzeti szintű 
jogszabályoknak. 
Ez többek között megköveteli az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének tiszteletben 
tartását, amely minden személyt felruház az őt érintő személyes adatok védelmének jogával. 
Amennyiben a személyes adatokat feldogozzák, azt tisztességesen kell elvégezni, konkrét 
céllal, valamint az érintett személy hozzájárulása, illetve egyéb, jogszabályban foglalt legitim 
indok alapján, és annak mindenekelőtt szükségesnek és arányosnak kell lennie. Továbbá 
mindenkinek joga van a róla gyűjtött adatokhoz való hozzáféréshez és az adatok 
helyesbítéséhez. Az említett szabályok tiszteletben tartását egy független hatóság ellenőrzi. 

A Bizottság arra is rá kíván mutatni, hogy a biztonsági kutatás területén megvalósuló 
valamennyi projektet egyben nyilvános vitának és ellenőrzésnek is alá kell vetni. Példának 
okáért a Bizottság kezdeményezésére felkérték az INDECT-projekt képviselőit, hogy 
ismertessék a projekt eredményeit, valamint vitassák meg azokat a magánélet és a személyes 
adatok védelmével foglalkozó szakértőkkel a 2009. szeptember végén Stockholmban 
megrendezett biztonságkutatási konferencia keretében. Az INDECT-projekt adatvédelmi 
szempontjainak megvitatása a 29. cikk szerinti munkacsoportban is jelenleg folyik, amely a 
Bizottság független tanácsadó testülete a személyes adatok védelmét érintő kérdésekben.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az „INDECT pénzpazarlás, ha az ily módon kifejlesztett 
technológiákat nem alkalmazzák”, miközben kijelenti, hogy „amennyiben a kifejlesztett 
technológiákat alkalmazzák, azzal megsértik az Alapjogi Chartát.” Ez az állítás túlontúl 
leegyszerűsíti a kérdést, és hibás feltételezéseken alapul.
- Az a kijelentés, miszerint bizonyos kutatási eredmények alkalmazása óhatatlanul etikátlan 

vagy jogellenes gyakorlatokhoz vezet, a kérdés túlzott leegyszerűsítésének tűnik, továbbá 
ellentétes a kutatás szabadságának alapvető elképzelésével, és a jobb közbiztonságot 
teremtő új megoldások feltárásának elfogadhatatlan hátráltatását eredményezheti.    

- Az FP7 biztonságkutatási projekt célja csakugyan az új know-how és a polgárok 
közbiztonságának javítására szolgáló technológiák hozzáférhetőségének előmozdítása.  
Egyértelmű, hogy az FP7 keretében megvalósuló, ilyen jellegű technológiafejlesztési 
tevékenységek megtervezését oly módon kell kivitelezni, hogy maximalizálják 
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alkalmazásuk gyakorlati hasznosságát. Következésképpen a „végfelhasználók” részvétele 
– ahogy az INDECT esetében is – értékes eszköznek bizonyul. 

- A fejlesztésre és a kutatási eredmények felhasználására vonatkozó döntést kizárólag 
törvényes indokokra alapozhatják. Az INDECT keretében kifejlesztett technológiákat a 
rendőrség és egyéb bűnüldözési hatóságok részére szánják. Ugyanakkor továbbra is a 
tagállamok hatóságainak feladata a szóban forgó új technológiák alkalmazása, 
természetesen figyelembe véve minden polgár személyes adatainak védelméhez való 
jogát, különös tekintettel az arányosság elvére (az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 16. cikkében foglaltak szerint). A Bizottság elvárja, hogy a tagállamok 
mérlegeljék az ilyen technológiák oly módon történő alkalmazásának minden lehetséges 
vonatkozását, amely teljes mértékben tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét és 
egyéb alapvető jogokat. 

- Amint azt már korábban is kifejtettük, amennyiben a tagállamok az uniós jog alkalmazási 
körén belül kívánnak ilyen új technológiákat alkalmazni, kötelesek tiszteletben tartani az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában és az emberi jogokról szóló európai egyezményben 
rögzített uniós alapvető jogokat, valamint megfelelő jogalap alapján foglalkozni a 
személyes adatok feldolgozásának kérdésével. 

Ami a petíció benyújtójának az INDECT-projekt keretében zajló munkára vonatkozó 
értelmezését illeti, az alábbi pontok szorulnak tisztázásra/kiigazításra: 
- A 2. pontot illetően – tudomásunk szerint az INDECT nem irányoz elő 

telefonlehallgatásokkal kapcsolatos tevékenységet. 
- A 3. pontot illetően – amennyiben az említett rendszert a jövőben bűnüldözési hatóságok 

alkalmazzák, egyértelmű, hogy a tervezett adatbázisokhoz és az azokban foglalt 
személyes adatokhoz való hozzáférést nyilvánvalóan szigorú nemzeti szabályozásnak kell 
alávetni, és következésképpen olyan hatóságokra kell korlátozni, amelyeket törvényileg 
hatalmaznak fel a hozzáférésre, előre meghatározott konkrét célok alapján.

- Az 5. pontot illetően – egy olyan eszköz kifejlesztésére kerül sor a rendőrség számára, 
amely a személyes tárgyak átvizsgálására szolgál, de hangsúlyozni kell, hogy ez csak 
meghatározott jogi szabályok keretében lehetséges, amelyhez az esetek többségében 
bírósági végzésre lesz szükség, és amely kizárólag bűnügyi esetekben alkalmazható (nem 
terveznek kutatásokat a módszeres távoli vizsgálatokra vonatkozóan).

- Továbbá ami az alábbi állítást illeti: „bármely uniós polgár személyes adataihoz való 
hozzáférésének lehetővé tétele bárki számára” – ez az állítás helytelen, maga a gyakorlat 
ellentétes lenne az Alapjogi Charta 8. cikkével, és minden bizonnyal a projekt 
célkitűzésein/alkalmazási körén kívül esik.

Következtetés

A Bizottság folytatni kívánja az INDECT-projekt finanszírozását. A petíció benyújtója által 
ismertetett aggályok elemzését követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az 
INDECT-projekt finanszírozásának megszüntetését szorgalmazó legfőbb é rvek  nem 
megalapozottak.


