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Ref.: Petiţia nr. 1388/2009, adresată Jens Cunow, de cetăţenie germană, privind 
finanţarea proiectului INDECT

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul indică faptul că proiectul INDECT include, printre altele, cercetări privind 
dezvoltarea tehnologiilor destinate identificării modelelor „anormale” de comportament în 
comunicaţia modernă. Acest lucru presupune utilizarea informaţiilor provenite de la camerele 
de supraveghere cu funcţie de recunoaştere a feţei, localizarea mobilă a telefoanelor, utilizarea 
datelor de pe paginile de internet şi a forumurilor, precum şi colectarea acestora într-o bază de 
date care poate fi consultată cu ajutorul unui motor de căutare. De asemenea, potrivit 
petiţionarului, în cadrul proiectului se efectuează cercetări asupra tehnicilor de supraveghere 
mobilă a persoanelor. Petiţionarul susţine că, pe de o parte, în cazul în care proiectul 
urmăreşte exclusiv scopuri ştiinţifice şi rezultatele sale nu ar fi utilizate, s-ar pierde milioane 
de euro din banii contribuabililor. Dacă, pe de altă parte, rezultatele proiectului INDECT ar fi 
utilizate, s-ar produce o încălcare gravă a drepturilor omului, inclusiv a articolului 12 din 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: „Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în 
viaţa sa personală, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenţa sa, nici la atingeri 
aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor 
asemenea imixtiuni sau atingeri.” Petiţionarul este, prin urmare, de părere că finanţarea 
proiectului INDECT ar trebui, în orice caz, sistată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010
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Proiectul INDECT, integrat în capitolul dedicat securităţii din cadrul celui de al 7-lea 
Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare (FP7), constă în dezvoltarea unei platforme 
pentru înregistrarea şi schimbul de date operaţionale, inclusiv recunoaşterea 
comportamentului anormal sau a violenţei, precum şi în dezvoltarea unui prototip de sistem 
integrat, bazat pe reţea, care să sprijine activităţile operaţionale ale ofiţerilor de poliţie în 
acţiunile de aplicare a legii. 

Proiectul INDECT a fost supus unei evaluări etice. Comisia de evaluare etică a ajuns la 
concluzia că, în urma adoptării cerinţelor de examinare, activitatea de cercetare îndeplineşte 
integral normele şi obligaţiile juridice care trebuie respectate de UE şi de statele membre. 
Cerinţele includ, printre altele, stabilirea unui Comitet de etică a proiectului care va informa 
Comisia în cazul unei posibile utilizări neadecvate a rezultatelor cercetării. În plus, toate 
proiectele finanţate prin FP7, inclusiv INDECT, trebuie să respecte pe deplin legislaţia la 
nivelul UE şi la nivel naţional privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Acest lucru presupune, printre altele, respectarea articolului 8 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, care prevede dreptul oricărei persoane la protecţia datelor 
cu caracter personal. În cazul în care datele cu caracter personal sunt tratate, acest lucru 
trebuie realizat în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza consimţământului persoanei 
interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege şi acest lucru trebuie să fie, în 
special, necesar şi proporţional. În plus, orice persoană are dreptul de acces la datele colectate 
care o privesc, precum şi dreptul de a obţine rectificarea acestora. Îndeplinirea acestor norme 
este supusă controlului de către o autoritate independentă. 

Comisia ar dori să sublinieze, de asemenea, faptul că toate proiectele din domeniul cercetării 
privind securitatea ar trebui să fie supuse dezbaterii şi monitorizării publice. De exemplu, la 
iniţiativa Comisiei, responsabilii de proiectul INDECT au fost invitaţi să prezinte rezultatele 
obţinute şi să le dezbată cu experţii în materie de confidenţialitate şi protecţia datelor în cadrul
Conferinţei referitoare la cercetarea privind securitatea care va avea loc la sfârşitul lunii 
septembrie 2009 la Stockholm. Aspectele legate de protecţia datelor în cadrul proiectului 
INDECT sunt discutate, de asemenea, de către Grupul de lucru „Articolul 29”, un organism 
consultativ independent al Comisiei în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal.

Petiţionarul susţine că „INDECT” este o risipă de bani în cazul în care tehnologiile dezvoltate 
nu vor fi puse în aplicare, considerând, pe de altă parte, că „dacă tehnologiile dezvoltate vor fi 
puse în aplicare, va fi încălcată Carta Drepturilor Fundamentale”. Această afirmaţie este 
extrem de simplificată şi prezintă un neajuns intrinsec.
- Afirmaţia conform căreia punerea în aplicare a unor rezultate ale cercetării va conduce, în 

mod inevitabil, la practici care contravin eticii şi legii pare a fi într-o anumită măsură o 
simplificare exagerată; această afirmaţie contrazice, de asemenea, ideea de bază a libertăţii 
de cercetare şi ar putea avea drept consecinţă o frânare inacceptabilă a căutării de noi 
soluţii pentru a oferi o mai bună securitate publică.

- Într-adevăr, scopul proiectelor de cercetare privind securitatea în cadrul FP7 este acela de 
a promova disponibilitatea celor mai noi expertize şi tehnologii pentru a îmbunătăţi 
securitatea publică pentru cetăţeni. În mod clar, planificarea activităţilor de dezvoltare a 
unor astfel de tehnologii în cadrul FP7 trebuie să se realizeze astfel încât să fie maximizată 
utilitatea practică într-un context operaţional. Participarea „utilizatorilor finali”, precum în 
cazul INDECT, este aşadar considerată un avantaj preţios.
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- Decizia privind dezvoltarea şi utilizarea rezultatelor cercetării poate fi bazată exclusiv pe 
motive legitime. Tehnologiile dezvoltate în cadrul INDECT sunt destinate poliţiei şi altor 
autorităţi de aplicare a legii. Cu toate acestea, este responsabilitatea autorităţilor din statele 
membre să folosească aceste noi tehnologii, luând desigur în considerare dreptul fiecărui 
cetăţean la protecţia datelor cu caracter personal, în special principiul proporţionalităţii 
(conform articolului 16 din Tratatul privind funcţionarea UE). Comisia se aşteaptă ca 
statele membre să evalueze toate aspectele posibile ale folosirii unor astfel de tehnologii, 
astfel încât să se respecte pe deplin protecţia datelor cu caracter personal, precum şi alte 
drepturi fundamentale. 

- Conform celor afirmate anterior, dacă statele membre intenţionează să folosească noile 
tehnologii în sfera de aplicare a legislaţiei UE, atunci acestea sunt obligate să respecte 
drepturile fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
precum şi Convenţia europeană a drepturilor omului şi să proceseze datele personale în 
baza unui temei juridic adecvat. 

În ceea ce priveşte modul în care petiţionarul interpretează activitatea realizată în cadrul 
proiectului INDECT, sunt necesare următoarele clarificări/corectări:
- Referitor la punctul 2: din informaţiile pe care le deţinem, INDECT nu are în vedere nicio 

activitate care să implice ascultarea convorbirilor telefonice. 
- Referitor la punctul 3: dacă în viitor acest sistem va fi folosit de autorităţile de aplicare a 

lefii, este clar că accesul la bazele de date planificate şi la datele cu caracter personal 
incluse în acestea vor trebui reglementate în mod strict în legislaţia naţională, şi, prin 
urmare, doar autorităţile publice vor avea acces la aceste date în temeiul legii în scopuri 
specifice predefinite.

- Referitor la punctul 5: un dispozitiv va fi dezvoltat pentru ca poliţia să verifice 
echipamentele personale, însă din nou acest lucru va fi posibil în temeiul unor norme 
juridice pentru care, în majoritatea cazurilor este necesară o hotărâre judecătorească şi 
acest lucru doar într-un caz penal (nu este prevăzută cercetarea privind un sistem de 
verificare sistematică de la distanţă).

- Mai mult, afirmaţia „făcând posibil accesul la datele cu caracter personal ale fiecărui 
cetăţean UE de către oricine” nu este corectă, acest lucru ar contraveni articolului 8 din 
cartă şi în mod sigur nu se regăseşte printre obiectivele/sfera de aplicare a acestui proiect.

Concluzie

Comisia intenţionează să continue finanţarea proiectului INDECT. În urma analizării
preocupărilor petiţionarului, Comisia concluzionează că principalele ipoteze de argumentare 
în favoarea întreruperii finanţării proiectului INDECT nu sunt întemeiate.


