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Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen

Ehdotus asetukseksi (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

unionin kansalaisten henkilökorttien sekä 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
käyttäville unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettävien 
oleskeluasiakirjojen turvallisuuden 
lisäämisestä

unionin kansalaisten henkilökorttien sekä 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
käyttäville unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettävistä 
oleskeluasiakirjoista

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioiden myöntämien 
kansallisten henkilökorttien ja toisessa 
jäsenvaltiossa asuvien EU:n kansalaisten 
ja heidän perheenjäsentensä 
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oleskelulupien turvallisuustaso vaihtelee 
merkittävästi, mikä lisää väärentämisen ja 
asiakirjapetosten riskiä ja aiheuttaa 
kansalaisille käytännön ongelmia 
kansalaisten halutessa käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen. 
Asiakirjapetoksiin liittyvän 
eurooppalaisen riskianalyysiverkoston 
tilastot osoittavat, että vilpilliset 
eurooppalaiset henkilökortit ovat 
lisääntyneet ajan myötä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Komissio korosti antamassaan 
tiedonannossa ”Lisää turvallisuutta 
liikkuvuuden maailmassa: parannuksia 
tiedonvaihtoon terrorismin torjumiseksi ja 
vahvemmat ulkorajat” luotettavien 
matkustus- ja henkilöasiakirjojen 
tärkeyttä, kun on tarpeen varmistua 
henkilön henkilöllisyydestä. Se ilmoitti 
myös esittävänsä toimintasuunnitelman 
matkustusasiakirjapetosten torjumiseksi. 
Parannettu lähestymistapa perustuu 
vankkoihin järjestelmiin, joilla estetään 
väärinkäytökset ja asiakirjojen 
turvallisuuspuutteista johtuvat sisäisen 
turvallisuuden uhat.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Kolmessa neljäsosasta ulkorajoilla 
ja unionin alueella havaituista vilpillisistä 
asiakirjoista on jäljitelty jäsenvaltioiden ja 
Schengenin säännöstöön osallistuvien 
maiden myöntämiä henkilöasiakirjoja. 
Useimmin havaittuja vilpillisiä asiakirjoja 
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ovat alhaisen turvatason kansalliset 
henkilökortit. Frontexin mukaan 
asiakirjapetoksiin liittyvässä 
eurooppalaisessa riskianalyysiverkostossa 
havaittiin ja raportoitiin 40 682 vilpillistä 
eurooppalaista henkilökorttia ja 
13 512 vilpillistä eurooppalaista 
oleskelulupaa (kaikki tyypit) 
kaudella 2013–2018. Nämä luvut 
sisältävät havainnot EU:n ulkorajoilla 
sekä EU:n/Schengenin sisäistä edelleen 
liikkumista koskevat havainnot.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 d) Jäsenvaltioiden olisi 
henkilöllisyyspetosten estämiseksi 
varmistettava, että niiden kansallisessa 
lainsäädännössä rangaistaan 
asianmukaisesti henkilöasiakirjojen 
väärentämisestä sekä tällaisten 
väärennettyjen asiakirjojen käytöstä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Asiakirjojen turvallisuutta 
koskevassa vuoden 2016 
toimintasuunnitelmassa todettiin myös, 
että aitojen asiakirjojen saaminen väärien 
tunnistamisasiakirjojen (syntymä-, 
avioliitto- ja kuolintodistukset) perusteella 
on nousussa ja edelleen yksi suurimmista 
turvallisuusuhkista Euroopan unionissa, 
koska sitä on erittäin vaikeaa havaita.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 b) Asetuksessa vaaditaan jäsenvaltioita 
jatkamaan komission tuella työtä, joka 
koskee parhaita tapoja tehdä 
lähdeasiakirjoista vähemmän alttiita 
petoksille, erityisesti väärien 
lähdeasiakirjojen havaitsemista 
käsittelevän Europolin käsikirjan 
pohjalta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kasvokuvan ja kahden sormenjäljen 
(jäljempänä ’biometristen tietojen’) 
tallentaminen henkilöasiakirjoihin, mitä 
käytetään jo biometrisissä passeissa ja 
kolmansien maiden kansalaisten 
oleskeluluvissa, on asianmukaisin tapa 
yhdistää henkilöllisyyden luotettava 
tunnistaminen ja todentaminen 
alhaisempaan petosriskiin, jotta voidaan 
saavuttaa henkilöasiakirjojen 
turvallisuuden lisäämistä koskeva tavoite. 
Lisäksi Euroopan unionin tuomioistuin 
totesi biometrisiin passeihin liittyvässä 
päätöksessään (Schwarz)1 a, että 
”henkilöiden tunnistamiseen tarkoitetun 
kahden toimenpiteen samanaikaisuudella 
ei a priori sellaisenaan voida katsoa 
loukattavan perusoikeuskirjan 7 ja 
8 artiklassa tunnustettuja oikeuksia 
enemmän kuin niitä loukattaisiin, jos 
näitä toimenpiteitä tarkasteltaisiin 
toisistaan riippumatta”.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 b) Tässä asetuksessa säädetään, että 
biometrisiä tunnisteita kerää ainoastaan 
sellaisten kansallisten viranomaisten 
pätevä ja asianmukaisesti valtuutettu 
henkilöstö, jotka vastaavat 
henkilökorttien tai oleskelulupien 
myöntämisestä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Tällä asetuksella ei pitäisi luoda 
oikeusperustaa kansallisen tason 
tietokannan perustamiselle, koska se 
kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan. Asetuksella ei myöskään 
pitäisi luoda oikeusperustaa keskitetyn 
tietokannan perustamiselle unionin 
tasolla. Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja EU:n virastojen pätevän 
ja asianmukaisesti valtuutetun 
henkilöstön olisi käytettävä tätä asetusta 
varten kerättyjä biometrisiä tietoja 
ainoastaan asiakirjan aitouden ja haltijan 
henkilöllisyyden todentamiseen 
välittömästi saatavilla olevien verrattavien 
tunnisteiden avulla silloin, kun 
henkilökortti tai oleskeluasiakirja on lain 
mukaan laadittava.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 d) Tallennusvälineen ulkopuoliset 
biometriset tunnisteet olisi tallennettava 
erittäin turvallisella tavalla ja ainoastaan 
sen ajan, joka vaaditaan kansallisen 
henkilökortin tai oleskeluluvan 
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myöntämiseen, niitä ei saisi missään 
tapauksessa tallentaa yli kuukauden ajan 
keruupäivästä ja ne olisi viipymättä 
tuhottava heti kun ne on tallennettu 
tallennusvälineeseen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon Kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjan 9303 
(seitsemäs painos, 2015) eritelmät, jotka 
koskevat koneellisesti luettavia asiakirjoja 
ja joilla varmistetaan maailmanlaajuinen 
yhteentoimivuus, mukaan lukien 
koneellinen luettavuus ja visuaalinen 
tarkastus.

(10) Komission olisi teknisiä 
lisäeritelmiä laatiessaan otettava 
huomioon Kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjan 9303 
(seitsemäs painos, 2015) eritelmät, jotka 
koskevat koneellisesti luettavia asiakirjoja 
ja joilla varmistetaan maailmanlaajuinen 
yhteentoimivuus, mukaan lukien 
koneellinen luettavuus ja visuaalinen 
tarkastus.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kun jäsenvaltio sisällyttää 
asiakirjaan sukupuolta koskevan luokan, 
sen olisi ICAO:n suuntaviivojen mukaan 
sisällettävä vaihtoehdot <N>, <M> tai 
<X>.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa teknisten 
lisäeritelmien yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tätä 
valtaa olisi käytettävä Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20111 a mukaisesti.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sormenjälkien ja kasvokuvan 
ottamismenettelyssä olisi otettava 
huomioon lasten erityiset tarpeet, ja 
menettelyä olisi sovellettava niitä 
oikeusturvatakeita noudattaen, joista 
määrätään Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 24 artiklassa, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
ja Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksista tehdyssä sopimuksessa.

(11) Sormenjälkien ja kasvokuvan 
ottamismenettelyssä olisi noudatettava 
tiukasti rajattua tarkoitusta ja otettava 
huomioon lasten ja haavoittuvassa 
asemassa olevien henkilöiden erityiset 
tarpeet, ja se olisi toteutettava lapset ja 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavalla 
tavalla ja olisi huolehdittava siitä, että 
pätevä henkilöstö hoitaa toteutuksen 
komission ja valvontaviranomaisen 
säännöllisessä valvonnassa, ja menettelyä 
olisi sovellettava niitä oikeusturvatakeita 
noudattaen, joista määrätään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 24 artiklassa, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
ja Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksista tehdyssä sopimuksessa. 
Biometristen tunnisteiden keräämisestä 
vastaava pätevä henkilöstö olisi 
koulutettava tätä varten.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) On tärkeää varmistaa, että 
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henkilön, jonka biometrisiä tietoja 
kerätään, ihmisarvoa kunnioitetaan koko 
keräämismenettelyn ajan. Sen vuoksi olisi 
otettava huomioon sukupuoleen sekä 
lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden erityistarpeisiin liittyvät 
näkökohdat.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Henkilökorttien turvallisuutta ja 
muotoa koskevien vähimmäisvaatimusten 
käyttöönoton myötä jäsenvaltioiden olisi 
voitava luottaa näiden asiakirjojen 
aitouteen, kun EU:n kansalaiset käyttävät 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. 
Mahdollisuus säätää uusista kansallisista 
ominaisuuksista säilytetään, mutta olisi 
varmistettava, etteivät nämä ominaisuudet 
vähennä yhteisten turvaominaisuuksien 
tehokkuutta tai vaikuta kielteisesti 
henkilökorttien rajatylittävään 
yhteentoimivuuteen, kuten esimerkiksi 
siihen mahdollisuuteen, että henkilökortit 
voidaan lukea muiden kuin myöntävien 
jäsenvaltioiden käyttämillä laitteilla.

(12) Henkilökorttien turvallisuutta ja 
muotoa koskevien vähimmäisvaatimusten 
käyttöönoton myötä jäsenvaltioiden olisi 
voitava luottaa näiden asiakirjojen 
aitouteen, kun EU:n kansalaiset käyttävät 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Tässä 
asetuksessa säädetään, että 
jäsenvaltioiden myöntämät henkilökortit 
tunnustetaan vastavuoroisesti sekä 
henkilö- että matkustusasiakirjoiksi. 
Mahdollisuus säätää uusista kansallisista 
ominaisuuksista säilytetään, mutta olisi 
varmistettava, etteivät nämä ominaisuudet 
vähennä yhteisten turvaominaisuuksien 
tehokkuutta tai vaikuta kielteisesti 
henkilökorttien rajatylittävään 
yhteentoimivuuteen, kuten esimerkiksi 
siihen mahdollisuuteen, että henkilökortit 
voidaan lukea muiden kuin myöntävien 
jäsenvaltioiden käyttämillä laitteilla.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Käyttämällä hologrammeja 
ja/tai vesileimoja voidaan estää 
asiakirjaväärennöksiä ja varmistaa 
henkilökortin tai oleskeluasiakirjan 
aitouden todentaminen, ja siten edistää 
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tietojen minimointia.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Kansallisten henkilökorttien 
turvaominaisuuksien tunnustamisen 
edistämiseksi jäsenvaltioiden välillä 
jäsenvaltioiden olisi vaihdettava 
keskenään tällaisia digitaalisia 
varmenteita, joita tarvitaan turvalliseen 
tallennusvälineeseen sisältyvien tietojen 
todentamiseen, tarkastamiseen ja 
lukemiseen. Turvallisessa 
tallennusvälineessä käytettävien 
tiedostomuotojen olisi oltava 
yhteentoimivia, myös automatisoitujen 
rajanylityspaikkojen kanssa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c)Henkilöasiakirjojen vastavuoroinen 
tunnustaminen on olennainen tekijä 
unionin kansalaisten liikkuvuuden 
kannalta. Kun asiakirja katoaa, 
varastetaan tai uusitaan, jäsenvaltioiden 
myöntämiä tilapäisiä asiakirjoja ei 
tunnusteta eivätkä ne sen vuoksi enää 
mahdollista liikkuvuutta. Jäsenvaltioiden 
olisikin yhteistyössä komission kanssa 
pyrittävä näiden asiakirjojen laajempaan 
tunnustamiseen.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Asetuksessa on noudatettava 
velvoitteita, jotka on vahvistettu 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa, jonka kaikki 
jäsenvaltiot ja unioni ovat ratifioineet37. 
Sen vuoksi olisi kannustettava lisäämään 
sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät 
henkilökorteista helppokäyttöisempiä ja 
käyttäjäystävällisempiä vammaisille, kuten 
heikkonäköisille.

(13) Jäsenvaltioiden olisi tämän 
asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä 
noudatettava erityisesti velvoitteita, jotka 
on vahvistettu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 25 ja 26 artiklassa ja 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa, jonka kaikki 
jäsenvaltiot ja unioni ovat ratifioineet37. 
Sen vuoksi olisi kannustettava lisäämään 
sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät 
henkilökorteista helppokäyttöisempiä ja 
käyttäjäystävällisempiä vammaisille, kuten 
heikkonäköisille.

__________________ __________________
37 EUVL L 23, 26.11.2009. 37 EUVL L 23, 26.11.2009.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Henkilökortit ja unionin kansalaisen 
perheenjäsenen oleskelukortit, joiden 
turvavaatimukset ovat riittämättömät, olisi 
poistettava vaiheittain käytöstä siten, että 
huomioon otetaan sekä turvallisuusriski 
että jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset. 
Periaatteessa viiden vuoden ajanjakson 
pitäisi olla riittävä ja tasapainoinen 
ratkaisu, kun tarkastellaan sitä, kuinka 
usein asiakirjoja yleensä korvataan, ja sitä, 
että Euroopan unionissa nykyisin oleva 
turvallisuuspuute on korjattava. Kuitenkin 
sellaisten korttien osalta, joita ei voida 
lukea koneellisesti tai joissa ei ole muita 
tärkeitä ominaisuuksia, tarvitaan 
turvallisuussyistä lyhyempi kahden vuoden 
siirtymäaika.

(17) Henkilökortit ja unionin kansalaisen 
perheenjäsenen oleskelukortit, joiden 
turvavaatimukset ovat riittämättömät, olisi 
poistettava vaiheittain käytöstä siten, että 
huomioon otetaan sekä turvallisuusriski 
että jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset. 
Periaatteessa kahdeksan vuoden 
ajanjakson henkilökorttia varten pitäisi 
olla riittävä ja tasapainoinen ratkaisu, kun 
tarkastellaan sitä, kuinka usein asiakirjoja 
yleensä korvataan, ja sitä, että Euroopan 
unionissa nykyisin oleva turvallisuuspuute 
on korjattava. Kuitenkin sellaisten korttien 
osalta, joita ei voida lukea koneellisesti tai 
joissa ei ole muita tärkeitä ominaisuuksia, 
tarvitaan turvallisuussyistä lyhyempi viiden 
vuoden siirtymäaika.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen soveltamisen 
yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen 
osalta sovelletaan luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) 2016/67940 
(yleinen tietosuoja-asetus). On tarpeen 
täsmentää käsiteltyihin henkilötietoihin 
sovellettavat suojatoimet. Rekisteröidyt 
olisi saatava hyvin tietoisiksi siitä, että 
heidän asiakirjoissaan on tallennusväline, 
jossa on heidän biometrisiä tietojaan, ja 
myös siitä, että asiakirjaan on kontaktiton 
pääsy, ja kaikista tahoista, jotka käyttävät 
heidän henkilökortteihinsa ja 
oleskeluasiakirjoihinsa sisältyviä tietoja. 
Rekisteröidyillä olisi joka tapauksessa 
oltava pääsy henkilökorteissaan ja 
oleskeluasiakirjoissaan käsiteltyihin 
henkilötietoihin ja mahdollisuus oikaista 
ne.

(18) Tämän asetuksen soveltamisen 
yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen 
osalta sovelletaan luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) 2016/67940 
(yleinen tietosuoja-asetus). On tarpeen 
täsmentää käsiteltyihin henkilötietoihin ja 
erityisesti arkaluonteisiin tietoihin kuten 
biometrisiin tunnisteisiin sovellettavat 
suojatoimet. Rekisteröidyt olisi saatava 
hyvin tietoisiksi siitä, että heidän 
asiakirjoissaan on tallennusväline, jossa on 
heidän biometrisiä tietojaan, ja myös siitä, 
että asiakirjaan on kontaktiton pääsy, ja 
kaikista tahoista, jotka käyttävät heidän 
henkilökortteihinsa ja 
oleskeluasiakirjoihinsa sisältyviä tietoja. 
Rekisteröidyillä olisi joka tapauksessa 
oltava pääsy henkilökorteissaan ja 
oleskeluasiakirjoissaan käsiteltyihin 
henkilötietoihin ja mahdollisuus oikaista 
ne. Tallennusvälineen olisi oltava erittäin 
turvallinen ja suojattava siihen 
tallennettuja henkilötietoja luvattomalta 
pääsyltä.

__________________ __________________
40 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1. 40 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi 
vastattava biometristen tietojen 
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asianmukaisesta käsittelystä aina 
keräämisestä tietojen sisällyttämiseen 
erittäin turvalliseen tallennusvälineeseen 
asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Kun jäsenvaltiot tekevät 
ulkopuolisten toimeksisaajien kanssa 
yhteistyötä jossakin henkilöasiakirjoihin 
liittyvässä tehtävässä, niiden olisi 
seurattava tiiviisti toimeksisaajan toimia, 
jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen 
kaikkien säännösten, mukaan lukien 
turvallisuuteen, luottamuksellisuuteen ja 
tietosuojaan liittyvien säännösten, 
noudattaminen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa on tarpeen 
täsmentää perusta tietojen keräämiselle ja 
tallentamiselle henkilökorttien ja 
oleskeluasiakirjojen tallennusvälineeseen. 
Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädäntönsä tai unionin oikeuden 
mukaisesti tallentaa muita tietoja 
tallennusvälineeseen sähköisiä palveluja 
varten tai muihin henkilökorttiin tai 
oleskeluasiakirjaan liittyviin tarkoituksiin. 
Tällaisten tietojen käsittelyyn, mukaan 
luettuna niiden kerääminen ja niiden 
mahdolliset käyttötarkoitukset, olisi 
annettava lupa kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä. Kaikkien kansallisten 
tietojen olisi oltava fyysisesti tai loogisesti 
erillään tässä asetuksessa tarkoitetuista 

(19) Tässä asetuksessa on tarpeen 
täsmentää perusta tietojen keräämiselle ja 
tallentamiselle henkilökorttien ja 
oleskeluasiakirjojen tallennusvälineeseen. 
Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädäntönsä tai unionin oikeuden 
mukaisesti tallentaa muita tietoja 
tallennusvälineeseen sähköisiä palveluja 
varten tai muihin henkilökorttiin tai 
oleskeluasiakirjaan liittyviin tarkoituksiin. 
Tällaisten tietojen käsittelyyn, mukaan 
luettuna niiden kerääminen ja niiden 
mahdolliset käyttötarkoitukset, olisi 
annettava lupa kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä. Kaikkien kansallisten 
tietojen olisi oltava fyysisesti tai loogisesti 
erillään tässä asetuksessa tarkoitetuista 
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biometrisistä tiedoista. biometrisistä tiedoista. Kun jäsenvaltiot 
syöttävät ja tallentavat ylimääräisiä tietoja 
kansallisen lainsäädäntönsä tai unionin 
oikeuden mukaisesti, niiden olisi 
suoritettava ennalta perusteellinen 
tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi 
keskittyen henkilötietojen erityisluokkien 
käsittelyyn. Jäsenvaltioiden olisi 
nimenomaisesti ilmoitettava asiakirjojen 
hakijoille kirjallisen tyhjentävän luettelon 
muodossa kaikki mahdolliset ylimääräiset 
tallennettavat tiedot.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa on tarpeen 
täsmentää perusta tietojen keräämiselle ja 
tallentamiselle henkilökorttien ja 
oleskeluasiakirjojen tallennusvälineeseen. 
Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädäntönsä tai unionin oikeuden 
mukaisesti tallentaa muita tietoja 
tallennusvälineeseen sähköisiä palveluja 
varten tai muihin henkilökorttiin tai 
oleskeluasiakirjaan liittyviin tarkoituksiin. 
Tällaisten tietojen käsittelyyn, mukaan 
luettuna niiden kerääminen ja niiden 
mahdolliset käyttötarkoitukset, olisi 
annettava lupa kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä. Kaikkien kansallisten 
tietojen olisi oltava fyysisesti tai loogisesti 
erillään tässä asetuksessa tarkoitetuista 
biometrisistä tiedoista.

(19) Tässä asetuksessa on tarpeen 
täsmentää perusta tietojen keräämiselle ja 
tallentamiselle henkilökorttien ja 
oleskeluasiakirjojen tallennusvälineeseen. 
Jäsenvaltioiden olisi kansallisen 
lainsäädäntönsä tai unionin oikeuden 
mukaisesti sekä tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita noudattaen 
tallennettava vain haltijan tunnistamisen 
kannalta välttämättömiä tietoja 
tallennusvälineeseen sähköisiä palveluja 
varten tai muihin henkilökorttiin tai 
oleskeluasiakirjaan liittyviin tarkoituksiin. 
Tällaisten tietojen käsittelyyn, mukaan 
luettuna niiden kerääminen ja niiden 
mahdolliset käyttötarkoitukset, olisi 
annettava lupa kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä. Kaikkien kansallisten 
tietojen olisi oltava fyysisesti tai loogisesti 
erillään tässä asetuksessa tarkoitetuista 
biometrisistä tiedoista.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Kolmen vuoden kuluttua tämän 
asetuksen soveltamisen alkamispäivästä 
komissio antaa täytäntöönpanosta 
kertomuksen, jossa käsitellään myös 
turvallisuustason asianmukaisuutta. 
Parempaa lainsäädäntöä koskevan 
toimielinten välisen sopimuksen41 22 ja 23 
kohdan mukaisesti komission olisi tehtävä 
tätä asetusta koskeva arviointi erityisten 
seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen 
tietojen perusteella, jotta voidaan arvioida 
asetuksen todellisia vaikutuksia ja 
mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta.

(21) Komission olisi annettava kertomus 
asetuksen täytäntöönpanosta kolmen ja 
viiden vuoden kuluttua asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä. 
Kertomuksessa käsitellään myös 
turvallisuustason asianmukaisuutta, 
mahdollista vaikutusta perusoikeuksiin ja 
sitä, onko täytäntöönpano yhteensopivaa 
tietojenkeruutarkoitusten kanssa. 
Parempaa lainsäädäntöä koskevan 
toimielinten välisen sopimuksen41 22 ja 23 
kohdan mukaisesti komission olisi kuuden 
vuoden kuluttua asetuksen soveltamisen 
alkamispäivästä tehtävä tätä asetusta 
koskeva alustava arviointi erityisten 
seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen 
tietojen perusteella, jotta voidaan arvioida 
asetuksen todellisia vaikutuksia ja 
mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta, 
sekä tehtävä kymmenen vuoden kuluttua 
asetuksen soveltamisen alkamispäivästä 
lisäarviointi, jotta otetaan huomioon 
vaiheittaisen päättymisen ajanjakso. 
Arvioinneissa olisi keskityttävä erityisesti 
tämän asetuksen vaikutukseen 
perusoikeuksiin, unionin kansalaisten 
liikkuvuuden tehokkuuteen ja 
parantamiseen sekä turvallisuustasoon.

__________________ __________________
41 Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, 
s. 1-14).

41 Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, 
s. 1-14).

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

(23) Jäsenvaltioiden olisi tämän 
asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä 
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erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, 
kuten yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittaminen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

kunnioitettava perusoikeuksia ja otettava 
huomioon erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, 
kuten ihmisarvo, oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
kielto, oikeus yhdenvertaisuuteen lain 
edessä, syrjimättömyys, lasten ja 
vanhusten oikeudet, yksityis- ja perhe-
elämän kunnioittaminen, oikeus 
henkilötietojen suojaan, oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen sekä oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) EU:n perusoikeusvirastoa on 
kuultu.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Euroopan 
tietosuojavaltuutettua on kuultu 
asetuksen (EY) N:o 45/20011 a 28 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut 
lausunnon ...,
__________________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, 
s. 1).
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
turvavaatimuksia, joita sovelletaan 
henkilökortteihin, joita jäsenvaltiot 
myöntävät kansalaisilleen, ja 
oleskeluasiakirjoihin, joita jäsenvaltiot 
myöntävät unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen heidän käyttäessään 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
turvavaatimuksia, joita sovelletaan 
henkilökortteihin, joita jäsenvaltiot 
myöntävät kansalaisilleen, ja 
oleskeluasiakirjoihin, joita jäsenvaltiot 
myöntävät unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen helpottaakseen sitä, 
että he käyttävät oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen Euroopan unionissa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Jäsenvaltioiden unionin 
kansalaisille myöntämät kansalliset 
henkilökortit on tunnustettava sellaisiksi 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tällaisten 
korttien on toimittava sekä henkilö- että 
matkustusasiakirjoina, ja kaikkien 
jäsenvaltioiden on tunnustettava ne 
sellaisiksi.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden myöntämät 
henkilökortit on valmistettava ID-1-
muodossa, ja niiden on täytettävä ICAO:n 
asiakirjassa 9303 (seitsemäs painos, 2015) 
vahvistetut turvallisuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

(1) Kun jäsenvaltiot myöntävät 
henkilökortteja, joiden voimassaoloaika 
on yli kolme kuukautta, ne on 
valmistettava ID-1-muodossa ja niiden on 
sisällettävä toiminnallinen koneellisesti 
luettava alue (MRZ) ja täytettävä tämän 
asetuksen liitteen I mukaisessa mallissa 
vahvistetut vähimmäisvaatimukset. 
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Tekniset lisäeritelmät on laadittava 
kansainvälisten vaatimusten mukaisesti, 
mukaan lukien erityisesti kansainvälisen 
siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 
suositukset.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kortit on valmistettava kokonaan 
polykarbonaatista tai vastaavasta 
synteettisestä polymeeristä, ja niiden 
taustavärin on oltava sininen.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sukupuolta koskeva kenttä ei 
ole vähimmäisvaatimus.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Henkilökortissa on oltava kortin 
myöntävän jäsenvaltion 
kansallisuustunnus negatiivina sinisessä 
suorakulmiossa kahdentoista keltaisen 
tähden ympäröimänä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Henkilökortteihin on sisällyttävä 
erittäin turvallinen tallennusväline, jonka 
on sisällettävä kortin haltijan kasvokuva ja 
kaksi sormenjälkikuvaa yhteentoimivassa 
muodossa.

(3) Henkilökortteihin on sisällyttävä 
erittäin turvallinen tallennusväline, jonka 
on sisällettävä kyseisen jäsenvaltion 
asianomaisen viranomaisen 
reaaliaikaisesti ottama kortin haltijan 
kasvokuva ja, jos jäsenvaltio niin päättää, 
siinä voi olla myös pieniä yksityiskohtia 
tai kuvioita kahden painamalla otetun 
sormenjälkikuvan ominaisuuksista, jotka 
otetaan yhteentoimivassa muodossa 
yksinomaan tämän asetuksen 10 artiklan 
3 kohdassa vahvistettuihin tarkoituksiin.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Tallennusvälineellä on oltava 
riittävä kapasiteetti ja kyky varmistaa 
tietojen eheys, aitous ja 
luottamuksellisuus. Tallennettavien 
tietojen on oltava käytettävissä 
kontaktittomasti ja suojatusti siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1030/2002 2 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä komission 
täytäntöönpanopäätöksissä säädetään.

Poistetaan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jos jäsenvaltio päättää ottaa 
sormenjäljet, alle 12-vuotiaat lapset 
voidaan vapauttaa sormenjälkien 
antamista koskevasta vaatimuksesta.
Alle 6-vuotiaisiin lapsiin ei koskaan 
sovelleta sormenjälkien antamista 
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koskevaa vaatimusta.
Henkilöihin, joiden sormenjälkien 
ottaminen on fyysisesti mahdotonta, ei 
sovelleta sormenjälkien antamista 
koskevaa vaatimusta.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Seuraaviin henkilöihin ei sovelleta 
sormenjälkien antamista koskevaa 
vaatimusta:

Poistetaan.

(a) alle 12-vuotiaat lapset;
(b) henkilöt, jotka eivät fyysisten 
rajoitteiden vuoksi pysty antamaan 
sormenjälkiä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tallennusvälineellä on oltava 
riittävä kapasiteetti ja kyky varmistaa 
tietojen eheys, turvallisuus, aitous ja 
luottamuksellisuus. Tallennettavien 
tietojen on oltava käytettävissä 
kontaktittomasti ja suojatusti siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1030/2002 2 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä komission 
täytäntöönpanopäätöksissä säädetään. 
Jäsenvaltioiden on vaihdettava keskenään 
tällaisia digitaalisia varmenteita, joita 
tarvitaan turvalliseen 
tallennusvälineeseen sisältyvien tietojen 
todentamiseen, tarkastamiseen ja 
lukemiseen. Turvallisessa 
tallennusvälineessä käytettävien 
tiedostomuotojen on oltava 
yhteentoimivia, myös automatisoitujen 
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rajanylityspaikkojen osalta.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltiot voivat lisätä 
kansalliseen käyttöön tarkoitettuja tietoja ja 
huomautuksia, jotka ovat tarpeen niiden 
omien kansallisten säännösten johdosta.

(6) Jos tavoitteen saavuttamisen 
kannalta on tarpeen ja oikeasuhtaista, 
jäsenvaltiot voivat lisätä kansalliseen 
käyttöön tarkoitettuja tietoja ja 
huomautuksia, jotka ovat tarpeen niiden 
omien kansallisten säännösten johdosta. 
Turvallisuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten vaikuttavuus ja 
henkilökorttien rajatylittävä 
yhteentoimivuus eivät saa heikentyä 
tämän seurauksena.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Jos jäsenvaltiot lisäävät 
henkilökortteihin kansallisia 
turvaominaisuuksia, henkilökorttien 
rajatylittävää yhteentoimivuutta ja 
turvallisuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten tehokkuutta ei saa 
heikentää.

(9) Jos jäsenvaltiot lisäävät 
henkilökortteihin muita 
turvaominaisuuksia, henkilökorttien 
rajatylittävää yhteentoimivuutta ja 
turvallisuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten tehokkuutta ei saa 
heikentää.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä 1, 1 a ja 
2 a kohdassa tarkoitettujen teknisten 
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eritelmien vahvistamiseksi 12 b artiklassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Henkilökorttien voimassaoloaika on 
enintään 10 vuotta. Poikkeuksia voidaan 
myöntää tietyissä ikäryhmissä.

Poistetaan.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Voimassaoloaika

(1) Henkilökorttien voimassaoloaika on 
kymmenen vuotta.
(2) Jos jäsenvaltio päättää ottaa 
sormenjäljet, alaikäisille myönnetyt 
henkilötodistukset, jotka eivät sisällä 
sormenjälkiä, lakkaavat olemasta 
voimassa viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua siitä, kun kortin haltija on 
saavuttanut sormenjälkien ottamista 
edellyttävän iän. 
(3) Alaikäisille myönnettyjen 
henkilökorttien voimassaoloaika voi olla 
viisi vuotta.
(4) Jos sormenjälkien tai kasvokuvan 
ottaminen on tilapäisesti mahdotonta, 
henkilökorttien voimassaoloaika on 
enintään kolme kuukautta.
(5) Jäsenvaltiot voivat myöntää yli 75-
vuotiaille henkilöille yli kymmenen 
vuoden ajan voimassa olevia 
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henkilökortteja.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilökortit, jotka eivät täytä 3 artiklan 
vaatimuksia, lakkaavat olemasta voimassa 
niiden voimassaolon päättyessä tai viiden 
vuoden kuluttua [asetuksen 
soveltamispäivä] jälkeen sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi. Kuitenkin 
henkilökortit, jotka eivät sisällä ICAO:n 
asiakirjassa 9303 olevan 3 osan (seitsemäs 
painos, 2015) mukaisia toiminnallisia 
koneellisesti luettavia alueita (MRZ), 
lakkaavat olemasta voimassa niiden 
voimassaolon päättyessä tai kahden 
vuoden kuluttua [tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivä] jälkeen sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Henkilökortit, jotka eivät täytä 3 artiklan 
vaatimuksia, lakkaavat olemasta voimassa 
niiden voimassaolon päättyessä tai 
kahdeksan vuoden kuluttua [asetuksen 
soveltamispäivä] jälkeen sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi. Kuitenkin 
henkilökortit, jotka eivät sisällä ICAO:n 
asiakirjassa 9303 olevan 3 osan (seitsemäs 
painos, 2015) mukaisia toiminnallisia 
koneellisesti luettavia alueita (MRZ), 
lakkaavat olemasta voimassa niiden 
voimassaolon päättyessä tai viiden vuoden 
kuluttua [tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivä] jälkeen sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden unionin kansalaisille 
myöntämissä oleskeluasiakirjoissa on 
mainittava ainakin seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden unionin kansalaisille 
myöntämät oleskeluasiakirjat ovat 
väriltään sinisiä ja niissä on mainittava 
samassa järjestyksessä kuin tämän 
asetuksen liitteessä ainakin seuraavat 
tiedot:

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) asiakirjan nimi asianomaisen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai 
virallisilla kielillä ja vähintään yhdellä 
muulla unionin toimielinten virallisella 
kielellä;

(a) asiakirjan nimi, ”EU:n 
kansalainen”, myös käännettynä 
asianomaisen jäsenvaltion virallisella 
kielellä tai virallisilla kielillä;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) selkeä maininta siitä, että asiakirja on 
myönnetty direktiivin 2004/38/EY 
mukaisesti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) kortin myöntävän jäsenvaltion 
kansallisuustunnus negatiivina sinisessä 
suorakulmiossa kahdentoista keltaisen 
tähden ympäröimänä. Komissiolle 
annetaan valtuudet antaa 
täytäntöönpanosäädös, jossa määritellään 
tekniset eritelmät.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää ottaa sormenjäljet, 
alle 12-vuotiaat lapset voidaan vapauttaa 
sormenjälkien antamista koskevasta 
vaatimuksesta. Alle 6-vuotiaisiin lapsiin ei 
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sovelleta sormenjälkien antamista 
koskevaa vaatimusta. Henkilöihin, joiden 
sormenjälkien ottaminen on fyysisesti 
mahdotonta, ei sovelleta sormenjälkien 
antamista koskevaa vaatimusta.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Poiketen siitä, mitä direktiivissä 
2004/38/EY säädetään, kaikkien 
jäsenvaltioiden on tunnustettava sellaisten 
unionin kansalaisten perheenjäsenten 
uudet oleskelukortit, jotka eivät ole 
minkään jäsenvaltion kansalaisia. 
Tällaisten korttien on toimittava sekä 
henkilö- että matkustusasiakirjoina, ja 
kaikkien jäsenvaltioiden on tunnustettava 
ne sellaisiksi.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Biometristen tunnisteiden kerääminen

(1) Ainoastaan henkilökorttien tai 
oleskelulupien myöntämisestä vastaavien 
kansallisten viranomaisten nimeämä 
pätevä ja asianmukaisesti valtuutettu 
henkilöstö saa kerätä biometriset 
tunnisteet ja yksinomaan 3 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun erittäin 
turvalliseen tallennusvälineeseen 
sisällyttämiseksi.
(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
biometristen tunnisteiden keräämisessä 
käytetään asianmukaisia ja tehokkaita 
menettelyjä, joissa kunnioitetaan 
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oikeuksia ja periaatteita, jotka on 
määritelty Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
yleissopimuksessa ja YK:n 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista.
(3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon 
koko keräämismenettelyn ajan. Edellä 
1 kohdassa tarkoitetun pätevän 
henkilöstön on saatava asianmukainen 
koulutus lapsiystävällisistä käytännöistä 
biometristen tunnisteiden keräämistä 
varten.
(4) Väärien tunnistusten riskin 
estämiseksi sormenjälkiasiantuntijan on 
ehdottomasti tarkastettava manuaalisesti 
alle 14-vuotiaita tai yli 75-vuotiaita 
koskevat osumat, jotka on saatu yli viisi 
vuotta aiemmin otettujen biometristen 
tunnisteiden pohjalta ja jotka eivät 
vahvista asiakirjan aitoutta tai sen 
haltijan henkilöllisyyttä.
(5) Edellä 3 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun tallennusvälineen ulkopuoliset 
biometriset tunnisteet on tallennettava 
erittäin turvallisella tavalla ja ainoastaan 
sen ajan, joka vaaditaan kansallisen 
henkilökortin tai oleskeluvan 
myöntämiseen, niitä ei saa missään 
tapauksessa tallentaa yli kuukauden ajan 
keräyspäivästä ja ne on tuhottava ja 
hävitettävä heti kun ne tallennettu 
tallennusvälineeseen.
(6) Tämä asetus ei muodosta 
oikeusperustaa keskitetyn tietokannan 
perustamiselle unionin tasolla tai 
kansallisella tasolla.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
10 artikla
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Komission teksti Tarkistus

10 artikla 10 artikla

Henkilötietojen suoja Perusoikeudet ja henkilötietojen suoja

(1) Rajoittamatta asetuksen (EU) 
2016/679 soveltamista henkilöillä, joille 
on myönnetty henkilökortti tai 
oleskeluasiakirja, on oikeus tarkistaa 
asiakirjan sisältämät henkilötiedot ja 
tarvittaessa pyytää tietojen korjaamista tai 
poistamista.

(1 a) Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä 
kunnioitettava perusoikeuksia ja otettava 
huomioon erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
periaatteet.
(1 b) Tämän asetuksen mukaisesti 
toteutettavaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan asetusta (EU) 2016/679.
(1 c) Vastuussa olevan viranomaisen on 
henkilötietojen keruuhetkellä annettava 
asianomaiselle henkilölle asetuksen (EU) 
2016/679 12–14 artiklan mukaisesti 
vaaditut tiedot kyseisten säännösten 
edellyttämällä tavalla.
(1 d) Henkilön, jonka tietoja asiakirjoissa 
on, oikeutta tutustua asiakirjoihin ja 
korjata, täydentää ja poistaa tietoja sekä 
oikeutta rajoittaa niiden käsittelyä on 
käytettävä asetuksen (EU) 2016/679 III 
luvun mukaisesti asiakirjojen 
myöntämisestä vastaavan kansallisen 
viranomaisen osalta. Henkilöillä, joille on 
myönnetty henkilökortti tai 
oleskeluasiakirja, on oikeus tarkistaa 
asiakirjojen sisältämät henkilötiedot ja 
tarvittaessa pyytää virheellisten tietojen 
korjaamista tai tietojen poistamista ja 
saada uusi asiakirja. Jäsenvaltioiden on 
otettava käyttöön erityisiä menettelyjä, 
joilla helpotetaan näiden oikeuksien 
käyttämistä.

(2) Koneellisesti luettavassa muodossa 
olevat tiedot on sisällytettävä ainoastaan 
tämän asetuksen tai myöntävän 

(2) Koneellisesti luettavassa muodossa 
olevat tiedot saa sisällyttää henkilökorttiin 
tai oleskeluasiakirjaan ainoastaan tämän 
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jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaiseen henkilökorttiin tai 
oleskeluasiakirjaan.

asetuksen tai myöntävän jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(3) Henkilökorttien ja 
oleskeluasiakirjojen tallennusvälineeseen 
kerättyjä ja tallennettuja biometrisiä tietoja 
saa käyttää ainoastaan unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti

(3) Henkilökorttien ja 
oleskeluasiakirjojen tallennusvälineeseen 
tallennettuja biometrisiä tietoja saa käyttää 
ainoastaan toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja EU:n virastojen 
asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö 
unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti ja yksinomaan

(a) henkilökortin tai oleskeluasiakirjan 
aitouden todentamiseen;

(a) henkilökortin tai oleskeluasiakirjan 
aitouden todentamiseen;

(b) asiakirjan haltijan henkilöllisyyden 
todentamiseen vertaamalla biometrisiä 
tunnisteita suoraan saatavilla oleviin 
tunnisteisiin tilanteessa, jossa henkilökortti 
tai oleskeluasiakirja on lain mukaan 
esitettävä.

(b) asiakirjan haltijan henkilöllisyyden 
todentamiseen vertaamalla biometrisiä 
tunnisteita suoraan saatavilla oleviin 
tunnisteisiin tilanteessa, jossa henkilökortti 
tai oleskeluasiakirja on lain mukaan 
esitettävä.

(3 a) Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
rekisteriä toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on pääsy 3 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun välineeseen tallennettuihin 
biometrisiin tietoihin, ja toimitettava 
tällainen rekisteri komissiolle, joka pitää 
yllä ajan tasalla olevaa verkkorekisteriä ja 
julkaisee vuosittain koosteen kansallisista 
rekistereistä.
(3 b) Turvavaatimusten käyttöönotto 
henkilökorteissa ja sellaisten 
perheenjäsenten oleskelukorteissa, jotka 
eivät ole jäsenvaltion kansalaisia, ei saa 
johtaa EU:n tai kolmansien maiden 
kansalaisille aiheutuvien maksujen 
kohtuuttomaan nousuun.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
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Vastuu, turvavaatimukset ja valvonta
(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava 
myöntämiensä korttien ja asiakirjojen 
yhdenmukaisuus 3, 6 ja 7 artiklassa 
kuvattujen turvavaatimusten, kaavan ja 
eritelmien kanssa.
(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tämän asetuksen soveltamista varten 
kerättyjen ja tallennettujen tietojen 
turvallisuus, eheys, aitous ja 
luottamuksellisuus.
(3) Jäsenvaltioiden on työskenneltävä 
komission kanssa lisätäkseen 
ominaisuuksia, jotka tekevät 
henkilökorteista helppokäyttöisempiä ja 
käyttäjäystävällisempiä vammaisille 
henkilöille.
(4) Jäsenvaltioiden on annettava 
asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille 
valvontaviranomaisille pääsy 
lokitietoihinsa sekä pääsy milloin tahansa 
kaikkiin toimitiloihin, joita käytetään 
yhteentoimivuustarkoituksissa.
(5) Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, jos 
näitä velvoitteita ei noudateta. Jos 
henkilölle aiheutuu aineellista tai 
aineetonta vahinkoa toimesta, joka ei ole 
yhteensopiva tämän asetuksen kanssa, 
hänellä on oikeus saada asiakirjan 
myöntävältä jäsenvaltiolta korvaus 
aiheutuneesta vahingosta.

Tarkistus 58

Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset: 63

Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla
Lähdeasiakirjat ja väliaikaiset asiakirjat
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(1) Jäsenvaltioiden on työskenneltävä 
komission kanssa vaihtaakseen parhaita 
käytäntöjä asiakirjan hakemisen tai 
uusimisen yhteydessä käytettävistä 
lähdeasiakirjoista.
(2) Jäsenvaltioiden on tehtävä komission 
kanssa yhteistyötä niiden väliaikaisten 
asiakirjojen vastavuoroiseen 
tunnustamiseen tarvittavista 
vähimmäisturvaominaisuuksista, jotka 
myönnetään henkilöasiakirjan 
varkauden, katoamisen tai uusimisen 
yhteydessä tai silloin kun on tilapäisesti 
mahdotonta ottaa sormenjälkiä tai 
kasvokuvaa.
(3) Komissio ehdottaa viimeistään 
(EUVL: kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen soveltamispäivästä) 
suuntaviivoja lähdeasiakirjoja ja 
väliaikaisten asiakirjojen yhteisiä 
ominaisuuksia varten ja esittää 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
kertomuksen, jossa arvioidaan tarvetta 
ottaa käyttöön yhteisiä ominaisuuksia 
väliaikaisten asiakirjojen osalta.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii tämän asetuksen tuotosten, 
tulosten ja vaikutusten yksityiskohtaisen 
seurantaohjelman viimeistään 12 
kuukauden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta.

Komissio laatii tämän asetuksen tuotosten, 
tulosten ja vaikutusten yksityiskohtaisen 
seurantaohjelman viimeistään 
12 kuukauden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta siten, että se kattaa myös 
asetuksen vaikutuksen perusoikeuksiin.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antaa neljän vuoden 
kuluttua tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivästä Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen asetuksen 
täytäntöönpanosta.

(1) Komissio antaa kolmen vuoden 
kuluttua tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivästä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen asetuksen 
täytäntöönpanosta ja etenkin sen 
yhteensopivuudesta perusoikeuksien ja 
10 artiklan 2 ja 3 kohdassa lueteltujen 
tiedonkeruutarkoitusten kanssa ja siitä, 
onko turvallisuustaso asianmukainen. 
Komissio antaa neljän vuoden kuluttua 
tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivästä Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen asetuksen 
täytäntöönpanosta.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio arvioi tätä asetusta 
aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua 
soveltamisen alkamispäivästä ja esittää 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen tärkeimmistä havainnoista. 
Arviointi toteutetaan paremmasta 
sääntelystä annettujen komission 
suuntaviivojen mukaisesti.

(2) Komissio arvioi tätä asetusta kuuden 
ja kymmenen vuoden kuluttua 
soveltamisen alkamispäivästä ja esittää 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen tärkeimmistä havainnoista ja 
etenkin asetuksen vaikutuksesta 
perusoikeuksiin, unionin kansalaisten 
liikkuvuuden tehokkuuteen ja 
parantamiseen sekä 
matkustusasiakirjojen turvallisuuden 
varmistavan biometrisen teknologian 
turvallisuustasoon ja vaikuttavuuteen. 
Arviointi toteutetaan paremmasta 
sääntelystä annettujen komission 
suuntaviivojen mukaisesti.
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kertomusten laatimista varten 
tarvittavat tiedot.

(3) Jäsenvaltioiden ja asianomaisten 
EU:n virastojen on toimitettava 
komissiolle kertomusten laatimista varten 
tarvittavat tiedot.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Tekniset lisäeritelmät

Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
tarkoitetut henkilökortit ja 
oleskeluasiakirjat noudattavat tulevia 
turvallisuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, jotka hyväksytään 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 
nojalla, sellaisina kuin ne on pantu 
täytäntöön komission päätöksellä 
C(2002)3069, sellaisena kuin se on 
viimeksi muutettuna komission 
päätöksellä C(2013)6178, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
teknisiä lisäeritelmiä, jotka koskevat 
seuraavia:
(a) turvallisuutta koskevat 
lisäominaisuudet ja -vaatimukset, 
mukaan lukien tehostetut vaatimukset 
väärentämisen estämiseksi;
(b) tekniset eritelmät biometristen 
tunnisteiden tallennusvälinettä ja näiden 
tunnisteiden turvallisuutta varten, 
mukaan lukien luvattoman pääsyn 
estäminen ja helpotettu todentaminen;
(c) kasvokuvaa ja sormenjälkiä koskevat 
laatuvaatimukset ja yhteiset tekniset 
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vaatimukset.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 12 b artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Asetuksen (EY) N:o 1683/95 6 artiklalla 
perustettu komitea voi 12 b artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
päättää, että tässä artiklassa tarkoitetut 
eritelmät ovat salaisia eikä niitä julkaista. 
Tällöin ne ovat ainoastaan 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun 
yhteysviranomaisen saatavilla.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Komiteamenettely

(1) Komissiota avustaa asetuksen (EY) 
N:o 1683/95 6 artiklalla perustettu 
komitea. Tämä komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
(2) Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite I (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

LIITE I
KANSALLISEN HENKILÖKORTIN MALLI*

ETUPUOLI:
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Kuvateksti:
01 Myöntävä valtio tai organisaatio (VR) 
02 Asiakirjatyyppi Alue I 13 Kasvokuva Alue V
03 Nimi – ensisijainen tunniste (VR)
04 Nimi – toissijainen tunniste (VR)
05 Sukupuoli (3)
06 Kansallisuus (3)
07 Syntymäaika (15)
08 Valinnaiset henkilötiedot (VR) Alue II
09 Asiakirjan numero (VR)
10 Viimeinen voimassaolopäivä (15)
11 Valinnaiset asiakirjaa koskevat tiedot (VR) Alue III
12 Haltijan allekirjoitus Alue IV

MROTD:n etupuolella alueella I ilmoitetaan myöntävä valtio tai organisaatio sekä 
asiakirja.
Tietoelementit on esitettävä vakiojärjestyksessä alueella II ja III. Alueet II ja III sisältävät 
kumpikin kentän, johon voidaan sisällyttää valinnaisia tietoja. Valinnaista kenttää alueella 
II käytetään henkilötietoja koskeviin tietoelementteihin ja valinnaista kenttää alueella III 
asiakirjaan liittyviin tietoelementteihin. Jos myöntävä valtio tai organisaatio ei käytä 
valinnaisia kenttiä alueilla II ja III, niille ei tarvitse varata tilaa TD1:ssä.
Alueella IV on haltijan allekirjoitus tai puumerkki. Myöntävä jäsenvaltio tai järjestö 
päättää haltijan puumerkin hyväksyttävyydestä.
Alue V sisältää henkilökohtaiset tunnistetiedot, joihin kuuluu aina haltijan valokuva. 
Alueen II nimikentät ja haltijan allekirjoitus tai puumerkki alueella IV voivat myöntävän 
valtion tai organisaation harkinnan mukaan peittää aluetta V edellyttäen, että tämä ei estä 
tietojen tunnistamista millään kolmesta alueesta.
KÄÄNTÖPUOLI:
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Kuvateksti:
Koneellisesti luettava alue
Keskiviiva
Painatusalue
Ylempi koodiviiva
Keskikoodiviiva
Alempi koodiviiva
Mitat millimetreinä (tuumamitat suluissa)
Ei mittakaavassa __________________
Ote ICAO:n asiakirjassa 9303 olevasta 5 osasta (seitsemäs painos, 2015).


