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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1388/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jens Cunow, 
par INDECT projekta finansējumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka INDECT projekts ietver pētījumus par tehnoloģijām, kas 
paredzētas anormālas uzvedības modeļa atklāšanai modernajos sakaru līdzekļos. Tas ietver no 
novērošanas kamerām ar seju atpazīšanas funkcijām iegūto datu, GSM izsekoto datu un 
tīmekļa lappušu un ziņojumu dēļu datu izmantošanu un to salīdzināšana datu bankā, kur tos 
var rūpīgi pārbaudīt, izmantojot meklētājprogrammu. Viņš arī norāda, ka periods ietver 
mobilo personāla novērošanas tehniku izpēti. Viņš apgalvo, ka, no vienas puses, ja projekts ir 
paredzēts tikai pētījumiem un neparedz rezultātu izmantošanu, tā ir miljonu eiro nodokļu 
ieņēmumu izšķiešana un ja, no otras puses, tā rezultāti tiek izmantoti, tas ir acīmredzams 
cilvēktiesību, tajā skaitā Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 12. panta pārkāpums, kas 
izteikts šādi: „nedrīkst patvaļīgi iejaukties neviena privātajā un ģimenes dzīvē, patvaļīgi 
apdraudēt viņa dzīvokļa neaizskaramību vai viņa korespondences noslēpumu vai nelikumīgi 
apdraudēt viņa godu un reputāciju. Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret 
šādu iejaukšanos vai šādiem apdraudējumiem.” Tādēļ viņš uzskata, ka INDECT projekta 
finansēšana ir jāpārtrauc jebkurā gadījumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„INDECT projekta, kas tiek finansēts no Septītās pamatprogrammas pētniecības un 
tehnoloģiju attīstībai (7. PP) Drošības tēmas, īstenošanas gaitā ir jāizveido platforma 
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operatīvo datu reģistrācijai un apmaiņai, tostarp arī anormālas uzvedības vai vardarbības 
atklāšanai, un jāizstrādā tādas integrētas sistēmas prototips, kuras centrālais elements ir tīkla 
veidošana un kura atbalsta policijas darbinieku operatīvās darbības tiesībaizsardzības 
pasākumos. 

INDECT projektam tika veikta ētikas pārbaude. Ētikas komiteja secināja, ka pēc pārbaudes 
prasību pieņemšanas pētniecības darbs pilnībā atbilst tiesiskajiem noteikumiem un saistībām, 
kas jāievēro ES un tās dalībvalstīm. Prasības cita starpā nosaka, ka ir jāizveido projekta Ētikas 
padome, kas informētu Komisiju par pētījumu rezultātu iespējami nepareizu izmantošanu. 
Turklāt visiem 7. PP finansētajiem projektiem, tostarp arī INDECT, ir pilnībā jāatbilst ES un 
valstu tiesību aktiem attiecībā uz personas datu aizsardzību. 
Tas cita starpā nozīmē arī to, ka ir jāievēro ES Pamattiesību hartas 8. panta noteikumi, kas 
ikvienam nodrošina tiesības uz personas datu aizsardzību. Gadījumā, ja personas dati tiek 
apstrādāti, tie jāapstrādā godprātīgi, noteiktiem mērķiem un ar attiecīgās personas piekrišanu 
vai ar citu likumīgu pamatojumu, kas paredzēts tiesību aktos, un šai apstrādei jābūt 
nepieciešamai un samērīgai. Turklāt ikvienam ir pieejas tiesības datiem, kas par viņu savākti, 
un tiesības ieviest labojumus šajos datos. Atbilstību šiem noteikumiem kontrolē neatkarīga 
iestāde.

Komisija vēlētos arī norādīt, ka attiecībā uz visiem drošības pētniecības jomā īstenotajiem 
projektiem jānotiek sabiedriskajai apspriešanai un tie rūpīgi jāpārbauda. Piemēram, pēc 
Komisijas iniciatīvas INDECT projekta pārstāvji tika uzaicināti uz Drošības pētījumu 
konferenci Stokholmā 2009. gada septembrī, lai informētu par izdarītajiem secinājumiem un 
tos apspriestu ar privātuma un datu aizsardzības ekspertiem. INDECT projekta datu 
aizsardzības aspektus apspriež arī 29. panta darba grupa, kura ir neatkarīga Komisijas 
padomdevēja institūcija, kas izskata jautājumus par personas datu aizsardzību.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka „gadījumā, ja INDECT projektā izstrādātās tehnoloģijas 
netiek izmantotas, tad šis projekts ir naudas izšķiešana”, tajā pašā laikā norādot, ka, „ja 
izstrādātās tehnoloģijas tiek izmantotas, tad tas ir Pamattiesību hartas pārkāpums”. Šis 
apgalvojums ir pārāk vienkāršots, un tam ir būtiski trūkumi.
- Apgalvojums, ka noteiktu pētījumu rezultātu izmantošana nenovēršami noved pie 

neētiskām vai nelikumīgām darbībām, šķiet pārāk vienkāršots; tas ir arī pretrunā 
pētniecības brīvības pamatidejai un gala rezultātā var novest pie tā, ka tiek nepamatoti 
bremzēta tādu jaunu risinājumu meklēšana, kas nodrošina labāku sabiedrisko drošību.

- 7. PP drošības pētniecības projektu mērķis patiesi ir veicināt jaunāko tehnoloģiju un 
zinātības pieejamību, lai tādējādi uzlabotu pilsoņu sabiedrisko drošību. Skaidrs, ka šādu 
tehnoloģiju izstrādes darbību plānošanai atbilstoši 7. PP jānotiek tādā veidā, lai maksimāli 
palielinātu to praktisko lietderību darbības kontekstā. Tādēļ „gala lietotāju” līdzdalība, kā 
tas ir INDECT gadījumā, tiek uzskatīta par īpaši vērtīgu ieguldījumu.

- Lēmums par pētījumu rezultātu izstrādi un izmantošanu var tikt pieņemts, tikai 
pamatojoties uz likumīgiem apsvērumiem. INDECT projekta gaitā izstrādātās tehnoloģijas 
ir paredzētas policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm. Tomēr dalībvalstu iestādes ir 
tās, kas ir atbildīgas par šo jauno tehnoloģiju izmantošanu, protams, ņemot vērā ikviena 
pilsoņa tiesības uz personas datu aizsardzību un īpaši ņemot vērā samērīguma principu (kā 
tas norādīts Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā). Komisija sagaida, ka 
dalībvalstis apsvērs visus iespējamos aspektus, kas saistīti ar šādu tehnoloģiju 
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izmantošanu tā, ka tiek nodrošināta pilnīga personas datu aizsardzība un citu pamattiesību 
ievērošana. 

- Kā norādīts iepriekš, gadījumā, ja dalībvalstis plāno izmantot šādas jaunās tehnoloģijas 
atbilstoši Eiropas Savienības tiesību noteikumiem, tām ir jāievēro ES pamattiesības, kas 
paredzētas ES Pamattiesību hartā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencija, un personas 
datu apstrāde jāveic atbilstoši pienācīgam tiesiskajam regulējumam. 

Attiecībā uz INDECT projektā veiktā darba interpretāciju no lūgumraksta iesniedzēja puses, 
jāsniedz šādi skaidrojumi/labojumi:
- Attiecībā uz 2. punktu — cik mums zināms, INDECT projektā nav paredzēts nekāds darbs 

pie telefona sarunu noklausīšanās ierīcēm. 
- Attiecībā uz 3. punktu — gadījumā, ja valstu tiesībaizsardzības iestādes nākotnē izmantos 

šo sistēmu, ir skaidrs, ka piekļuve datu bāzēm un tajās esošajiem personas datiem noteikti 
būs stingri jāreglamentē valstu tiesību aktos un tādējādi jāpiešķir tikai tām valsts varas 
iestādēm, kurām šāda piekļuve atļauta konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem.

- Attiecībā uz 5. punktu — policijas vajadzībām tiks izstrādāta ierīce, kas paredzēta 
individuālo ierīču meklēšanai, kuras veikšanai vairumā gadījumu ir vajadzīgs tiesas 
lēmums un tā var notikt tikai nozieguma gadījumā, taču arī tad tas ir iespējams, tikai 
ievērojot pieņemtos tiesiskos noteikumus (nav plānots veikt nekādus pētījumus 
sistemātiskai meklēšanai paredzētu ierīču izstrādei).

- Turklāt, attiecībā uz apgalvojumu „dod iespēju ikvienam piekļūt jebkura ES pilsoņa 
personas datiem” jāsaka, ka tas ir nepareizs, un šāda situācija būtu Hartas 8. panta 
noteikumu pārkāpums, un tāds noteikti nav projekta mērķis / darbības joma.

Secinājumi

Komisija plāno turpināt finansēt INDECT projektu. Pēc lūgumraksta iesniedzēja izteikto 
aizdomu izskatīšanas Komisija secina, ka galvenie pieņēmumi, kas tika izmantoti par 
argumentiem INDECT projekta finansēšanas pārtraukšanai, nav pamatoti.”


