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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1388/2009, którą złożył Jens Cunow (Niemcy) w sprawie finansowania 
projektu INDECT

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że projekt INDECT obejmuje badania nad rozwojem 
technologii służących wykrywaniu „anormalnych” wzorów zachowań we współczesnej 
komunikacji. Wiąże się to z wykorzystywaniem danych z kamer nadzoru wyposażonych
w funkcję rozpoznawania twarzy, danych śledczych GSM oraz danych ze stron internetowych
i forów dyskusyjnych. Przechowywane są one w bazie danych, gdzie można je dokładnie 
analizować przy użyciu wyszukiwarki. Składający petycję zaznacza też, że projekt ten 
obejmuje badania nad technikami mobilnego nadzoru osób. Przekonuje on, że z jednej strony 
jeśli przedsięwzięcie to służy jedynie celom naukowym bez żadnego wykorzystania jego 
wyników, oznacza stratę milionów euro pochodzących z przychodów z podatków, z drugiej 
zaś jeżeli jego wyniki mają znaleźć zastosowanie, stanowić to będzie oczywiste naruszenie 
praw człowieka, w tym art. 12 Powszechnej deklaracji praw człowieka, który stanowi: „Nie 
wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego 
korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma 
prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu”. Dlatego składający 
petycję uważa, że należy zakończyć finansowanie projektu INDECT.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Projekt INDECT, wspierany w kontekście tematu „Bezpieczeństwo” siódmego programu 
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ramowego w zakresie badań i rozwoju (7PR), ma na celu stworzenie platformy dla rejestracji
i wymiany danych operacyjnych, w tym rozpoznawania zachowań anormalnych czy 
przemocy, oraz opracowanie prototypu zintegrowanego, sieciocentrycznego systemu 
wspierającego działania operacyjne funkcjonariuszy policji w zakresie egzekwowania prawa. 

Projekt INDECT był przedmiotem przeglądu etycznego. Panel ds. przeglądu etycznego 
stwierdził, że po przyjęciu wymogów dotyczących przeglądu badania naukowe są w pełni 
zgodne z przepisami prawnymi i zobowiązaniami, jakie muszą być przestrzegane przez UE
i jej państwa członkowskie. Wymogi te obejmują między innymi powołanie rady etycznej 
projektu, która będzie przekazywać Komisji informacje na temat ewentualnego 
niewłaściwego wykorzystywania wyników badań. Ponadto wszystkie projekty finansowane
w oparciu o 7PR, w tym INDECT, muszą być zgodne z przyjętym na szczeblu unijnym
i krajowym prawodawstwem w sprawie ochrony danych osobowych. 
Wymaga to między innymi przestrzegania art. 8 Karty praw podstawowych UE, który daje 
każdemu prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. Jeżeli dane osobowe są 
przetwarzane, musi się to odbywać rzetelnie, w określonych celach i za zgodą osoby 
zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą, a szczególności 
musi być konieczne i proporcjonalne. Ponadto każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, 
które go dotyczą i prawo do ich poprawiania. Przestrzeganie tych przepisów podlega kontroli 
niezależnego organu. 

Komisja pragnie również zaznaczyć, że wszystkie projekty w dziedzinie badań naukowych 
nad bezpieczeństwem powinny być też przedmiotem publicznej debaty i nadzoru. Na 
przykład, z inicjatywy Komisji, wezwano do przedstawienia ustaleń poczynionych w ramach 
projektu INDECT i omówienia ich z ekspertami do spraw ochrony prywatności i danych
w trakcie konferencji na temat badań naukowych nad bezpieczeństwem pod koniec września 
2009 r. w Sztokholmie. Aspekty projektu INDECT związane z ochroną danych były też 
omawiane przez grupę roboczą art. 29, niezależny organ doradczy Komisji do spraw ochrony 
danych osobowych.

Składający petycję twierdzi, że „jeżeli opracowane technologie nie są wdrażane, projekt 
INDECT to strata pieniędzy”, choć uważa też, że „jeżeli opracowane technologie będą 
wdrażane, naruszy to kartę praw podstawowych”. Twierdzenie to jest znacząco uproszczone
i zawiera wewnętrzny błąd.
- Stwierdzenie, iż wdrażanie niektórych wyników badań prowadzi w nieunikniony sposób 

do nieetycznych i niezgodnych z prawem praktyk, wydaje się zbytnim uproszczeniem; 
jest ono też sprzeczne z podstawową ideą swobody badań naukowych i mogłoby 
spowodować niedopuszczalne przerwanie poszukiwań nowych rozwiązań zapewniających 
lepsze bezpieczeństwo publiczne.

- W rzeczywistości celem projektów badań naukowych 7PR w dziedzinie bezpieczeństwa 
jest propagowanie dostępności nowatorskiej wiedzy fachowej i technologii 
zwiększających bezpieczeństwo publiczne obywatela. Niewątpliwie działania w zakresie 
rozwoju technologii w ramach 7PR należy planować tak, aby maksymalizować 
użyteczność praktyczną w kontekście operacyjnym. Udział „użytkowników końcowych”, 
tak jak w przypadku INDECT, jest zatem uznawany za istotną wartość.

- Decyzja o prowadzeniu badań naukowych i korzystaniu z ich wyników może opierać się 
tylko na zgodnych z prawem przesłankach. Technologie opracowywane w ramach
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INDECT są przeznaczone dla policji i innych organów egzekwujących prawo. Jednak to
w gestii władz państw członkowskich pozostaje stosowanie tych nowych technologii, 
oczywiście przy uwzględnieniu prawa każdego obywatela do ochrony danych osobowych,
a w szczególności zasady proporcjonalności (jak stwierdza się w art. 16 Traktatu
o funkcjonowaniu UE). Komisja oczekuje, że państwa członkowskie rozważą wszystkie 
możliwe aspekty stosowania takich technologii przy pełnym przestrzeganiu zasad ochrony 
danych osobowych i innych praw podstawowych. 

- Jak uprzednio stwierdzono, jeżeli państwa członkowskie zamierzają skorzystać z takich 
nowych technologii w ramach prawa unijnego, są one zobowiązane do przestrzegania 
praw podstawowych UE zapisanych w Karcie praw podstawowych UE, jak również
w europejskiej konwencji praw człowieka, oraz do przetwarzania danych osobowych na 
odpowiedniej podstawie prawnej. 

W odniesieniu do interpretacji składającego petycję dotyczącej pracy wykonanej w ramach 
projektu INDECT należy wyjaśnić/skorygować następujące kwestie.
- Odnośnie do punktu 2 – Zgodnie z naszą wiedzą w ramach projektu INDECT nie są 

przewidywane żadne prace nad podsłuchami telefonicznymi. 
- Odnośnie do punktu 3 – Jeżeli w przyszłości system ten miałby być wykorzystywany 

przez krajowe organy policyjne, oczywiste jest, że dostęp do planowanych baz danych 
oraz zapisanych w nich danych osobowych będzie musiał być ściśle regulowany przez 
prawo krajowe, a tym samym ograniczy się on do władz publicznych upoważnionych 
przez prawo do takiego dostępu w konkretnych i z góry określonych celach.

- Odnośnie do punktu 5 – Dla policji zostanie opracowane urządzenie do przeszukiwania 
sprzętu osobistego, jednak ponownie będzie to możliwe wyłącznie w ramach 
ustanowionych przepisów prawnych. W większości przypadków niezbędne okaże się tu 
postanowienie sądu i tyczyć się to będzie tylko spraw karnych (nie planuje się żadnych 
prac badawczych w zakresie systematycznego przeszukiwania zdalnego).

- Ponadto stwierdzenie „umożliwienie każdemu dostępu do danych osobowych wszystkich 
obywateli UE” nie jest prawdziwe, ponieważ byłoby to sprzeczne z art. 8 karty i 
z pewnością nie znajduje się wśród celów projektu, ani wchodzi w jego zakres.

Wniosek

Komisja zamierza nadal finansować projekt INDECT. Po przeanalizowaniu obaw 
składającego petycję Komisja stwierdza, że zasadnicze założenia, które przyjął, aby 
przekonać do zakończenia finansowania projektu INDECT, nie są zasadne.


