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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad įgyvendinant INDECT projektą buvo tiriama, kaip 
tobulinamos technologijos „nenormaliems“ moderniosios komunikacijos modeliams atpažinti. 
Tam naudojami, pavyzdžiui, duomenys, gaunami iš stebėjimo kamerų su veidų atpažinimo 
funkcijomis, sekant mobiliojo ryšio telefonus, taip pat iš interneto puslapių ir interneto 
forumų gaunami duomenys, kaupiami duomenų banke, kuriame galima atlikti automatinę 
paiešką. Anot peticijos pateikėjo, įgyvendinant projektą atliktas mobilaus asmenų stebėjimo 
tyrimas. Jis mano, kad jei projektu siekiama vien atlikti tyrimus, o rezultatai nepritaikomi, 
švaistomos milijoninės mokesčių mokėtojų lėšos. Kai, kita vertus, INDECT projekto 
rezultatai vis dėlto panaudojami, taip, pasak peticijos pateikėjo, aiškiai pažeidžiamos žmogaus 
teisės, taip pat Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 12 straipsnis, kuriame nustatyta, kad 
„niekas neturi patirti savavališko kišimosi į jo privatumą, šeimos gyvenimą, buitį ar 
susirašinėjimą arba kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją. Kiekvienas turi teisę į įstatymo 
apsaugą nuo tokio kišimosi arba kėsinimosi“. Todėl peticijos pateikėjas mano, kad abiem 
atvejais turi būti nutrauktas INDECT projekto finansavimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„INDECT projektu, remiamu pagal Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės 
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plėtros programos (BP7) saugumo tyrimų temą, siekiama sukurti platformą, skirtą 
operatyvinių duomenų registravimui ir keitimuisi šiais duomenimis, įskaitant neįprastos 
elgsenos ar smurto atpažinimą, ir sukurti integruotos, į tinklą orientuotos sistemos, 
padedančios užtikrinti policijos pareigūnų operatyvinę veiklą teisėsaugos veiksmų metu, 
prototipą. 

INDECT projektas buvo peržiūrėtas dėl jo etiškumo. Etikos peržiūros grupė priėjo prie 
išvados, kad, priėmus peržiūros reikalavimus, moksliniai tyrimai visiškai atitinka bendras 
taisykles ir įsipareigojimus, kurių turi laikytis ES ir jos valstybės narės. Be kita ko, 
reikalavimuose nustatyta, kad turi būti įkurta projekto etikos taryba, kuri Komisijai teiktų 
ataskaitas apie galimus netinkamo mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimo atvejus. Be to, visi 
pagal BP7 finansuojami projektai, įskaitant ir INDECT, turi visiškai atitikti ES ir 
nacionalinius asmens duomenų apsaugos teisės aktus. 
Tai reiškia, inter alia, kad turi būti laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
8 straipsnio, kuriuo kiekvienam suteikiama teisė į savo asmens duomenų apsaugą. Jei asmens 
duomenys yra tvarkomi, jie turi būti tvarkomi tinkamai, atsižvelgiant į apibrėžtus tikslus ir 
remiantis suinteresuotojo asmens sutikimu ar kitu teisėtu pagrindu, ir visų pirma turi būti 
būtini ir proporcingi. Be to, kiekvienas turi teisę susipažinti su surinktais jo asmens 
duomenimis ir į tai, kad jie būtų tikslinami. Nepriklausoma institucija prižiūri, kaip laikomasi 
šių taisyklių. 

Komisija taip pat norėtų pabrėžti, kad visi saugumo tyrimų srities projektai turi būti aptariami 
su visuomene ir atidžiai išnagrinėjami. Pavyzdžiui, Komisijos iniciatyva buvo prašoma, kad 
INDECT rezultatai būtų pristatyti ir aptarti su privatumo ir duomenų apsaugos ekspertais 
2009 m. rugsėjo pabaigoje Stokholme surengtoje saugumo mokslinių tyrimų konferencijoje. 
INDECT projekto duomenų apsaugos aspektai taip pat aptariami pagal 29 straipsnį įkurtoje
darbo grupėje – nepriklausomoje patariamojoje Komisijos įstaigoje asmens duomenų 
apsaugos klausimais. 

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad „INDECT yra pinigų švaistymas, jei projekto metu sukurtos 
technologijos nėra panaudojamos“, tačiau tuo pat metu jis teigia, kad „jei sukurtos 
technologijos bus panaudotos, tai bus Pagrindinių teisių chartijos pažeidimas“. Šis teiginys 
yra pernelyg supaprastintas ir jame padaryta esminė klaida. 
- Panašu, kad teiginys, jog tam tikrų mokslinio tyrimo rezultatų įgyvendinimas 

neišvengiamai tampa neetiška arba neteisėta praktika, yra iš dalies perdėtas 
supaprastinimas; tai taip pat prieštarauja mokslinių tyrimų laisvės pagrindinei idėjai ir gali 
nepageidautinai sustabdyti naujų sprendimų ieškojimą, siekiant užtikrinti geresnį 
visuomenės saugumą. 

- Iš tikrųjų BP7 saugumo mokslinių tyrimų projektų tikslas yra skatinti naujos mokslinės 
patirties ir technologijų prieinamumą, siekiant stiprinti piliečių viešąjį saugumą. 
Neabejotinai tokios technologijų kūrimo veiklos planavimas pagal BP7 turi būti atliktas 
taip, kad būtų kuo labiau padidinta jos praktinė nauda veiklai. Todėl „galutinių naudotojų“ 
dalyvavimas, kaip yra INDECT atveju, yra laikomas vertingu dalyku. 

- Sprendimas dėl mokslinių tyrimų rezultatų kūrimo ir panaudojimo gali būti pagrįstas tik 
teisėtu pagrindu. INDECT projekte sukurtos technologijos yra skirtos policijai ir kitoms 
teisėsaugos institucijoms. Tačiau šių technologijų panaudojimas yra valstybių narių 
institucijų atsakomybė, kurios, žinoma, turi atsižvelgti į kiekvieno piliečio teisę į asmens 
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duomenų apsaugą, visų pirma į proporcingumo principą (kaip nustatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje). Komisija tikisi, kad valstybės narės įvertins 
visus galimus tokių technologijų panaudojimo aspektus taip, kad būtų visiškai laikomasi 
asmens duomenų apsaugos ir kitų pagrindinių teisių. 

- Kaip teigiama pirmiau, jei valstybės narės ketintų panaudoti šias naujas technologijas 
atsižvelgdamos į Europos Sąjungos teisę, jos privalo laikytis ES pagrindinių teisių, kurios
saugomos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir Europos žmogaus teisių 
konvencija, ir tvarkyti asmens duomenis remdamosi tinkamu teisiniu pagrindu. 

Remiantis peticijos pateikėjo aiškinimu, kaip atliekamas darbas INDECT projekte, reikia 
išaiškinti ir (arba) ištaisyti šiuos dalykus:
- Dėl 2 punkto: mūsų žiniomis, INDECT projekte telefono pokalbių įrašinėti nenumatoma. 
- Dėl 3 punkto: jei šią sistemą ateityje naudotų nacionalinės teisėsaugos institucijos, aišku, 

kad prieiga prie planuojamų duomenų bazių ir jose sukauptų asmens duomenų 
neabejotinai turės būti griežtai kontroliuojama nacionaliniais įstatymais ir tokiu būdu 
prieiga bus suteikta tik toms valdžios institucijoms, kurios pagal įstatymus turi teisę gauti 
tokią prieigą konkretiems iš anksto apibrėžtiems tikslams. 

- Dėl 5 punkto: bus sukurtas prietaisas, kuriuo policija galės ieškoti asmeninės įrangos, 
tačiau tai yra įmanoma tik laikantis nustatytų bendrų taisyklių, tam daugeliu atvejų 
reikalingas teismo sprendimas ir tik nusikaltimų atvejais (jokie moksliniai tyrimai, susiję 
su sistemine nuotoline paieška, nėra planuojami).

- Be to, teiginys „bet kam suteikiant prieigą prie bet kurio ES piliečio asmens duomenų“ yra 
neteisingas, tai pažeistų Chartijos 8 straipsnį ir tai neabejotinai nėra projekto tikslas 
ir (arba) taikymo sritis. 

Išvada

Komisija ketina ir toliau finansuoti INDECT projektą. Išanalizavusi peticijos pateikėjo 
pareikštas abejones, Komisija padarė išvadą, kad pagrindinės prielaidos, išdėstytos siekiant, 
kad būtų nutrauktas INDECT projekto finansavimas, yra nepagrįstos.“


