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POPRAWKI 001-065 
Poprawki złożyła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdanie
Gérard Deprez A8-0436/2018
Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych 
wydawanych obywatelom Unii

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa 
dokumentów tożsamości obywateli Unii 
i dokumentów pobytowych wydawanych 
obywatelom Unii i członkom ich rodzin 
korzystającym z prawa do swobodnego 
przemieszczania się

w sprawie dokumentów tożsamości 
obywateli Unii i dokumentów pobytowych 
wydawanych obywatelom Unii i członkom 
ich rodzin korzystającym z prawa do 
swobodnego przemieszczania się

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Istnieją duże różnice w poziomie 
zabezpieczeń krajowych dokumentów 
tożsamości wydawanych przez państwa 
członkowskie oraz dokumentów 
pobytowych wydawanych obywatelom UE 
zamieszkującym w innym państwie 
członkowskim, jak również członkom ich 
rodzin, co zwiększa ryzyko fałszowania 
dokumentów oraz ryzyko przestępstw 
przeciwko wiarygodności dokumentów. 
Przysparza to również obywatelom 
trudności praktycznych, gdy pragną 
korzystać z przysługującego im prawa do 
swobodnego przemieszczania się. 
Statystyki sieci analiz ryzyka w sprawie 
przestępstw przeciwko wiarygodności 
europejskich dokumentów pokazują, że 
liczba przypadków fałszowania 
europejskich dokumentów tożsamości 
wzrosła.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W swoim komunikacie 
zatytułowanym „Zwiększanie 
bezpieczeństwa w mobilnym świecie: 
ulepszona wymiana informacji na rzecz 
walki z terroryzmem i wzmocnionych 
granic zewnętrznych” Komisja podkreśliła 
kluczowe znaczenie bezpiecznych 
dokumentów podróży i tożsamości 
niezbędnych do niepodważalnego 
ustalenia tożsamości danej osoby i 
ogłosiła, że przedstawi plan działania na 
rzecz zwalczania przestępstw przeciwko 
wiarygodności dokumentów podróży. 
Ulepszone podejście ma opierać się na 
solidnych systemach zapobiegania 
nadużyciom i zagrożeniom dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
wynikającym z luk w zabezpieczeniach 
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dokumentów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Trzy czwarte podrobionych 
dokumentów wykrytych na granicach 
zewnętrznych i na terytorium Unii imituje 
dokumenty tożsamości wydawane przez 
państwa członkowskie i państwa 
stowarzyszone w ramach Schengen. Jako 
podrobione wykrywa się najczęściej 
krajowe dokumenty tożsamości o niższym 
stopniu zabezpieczenia. Według danych 
Frontexu między 2013 r. a 2018 r. w 
ramach sieci analiz ryzyka w sprawie 
przestępstw przeciwko wiarygodności 
europejskich dokumentów wykryto i 
zgłoszono 40 682 podrobionych 
europejskich dokumentów tożsamości i 13 
512 podrobionych unijnych dokumentów 
pobytowych (wszystkich rodzajów). Liczby 
te obejmują wykrycie fałszywych 
dokumentów na granicach zewnętrznych 
UE, a także wykrycie wynikające z 
wtórnych przepływów wewnątrz UE / 
strefy Schengen.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) W celu odstraszenia od popełniania 
oszustw dotyczących tożsamości państwa 
członkowskie powinny dołożyć starań, by 
fałszowanie i podrabianie dokumentów 
tożsamości oraz korzystanie z takich 
sfałszowanych lub podrobionych 
dokumentów było odpowiednio karane w 
ich prawie krajowym.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W planie działania w zakresie 
bezpieczeństwa dokumentów z 2016 r. 
zauważono także, że coraz częstszym 
zjawiskiem i jednym z największych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa w Unii 
Europejskiej jest uzyskiwanie 
autentycznych dokumentów na podstawie 
fałszywych dokumentów umożliwiających 
ustalenie tożsamości (takich jak akt 
urodzenia, akt małżeństwa czy akt zgonu), 
ponieważ tego typu oszustwa są bardzo 
trudne do wykrycia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Niniejsze rozporządzenie wzywa 
państwa członkowskie, by przy wsparciu 
ze strony Komisji nadal pracowały nad 
najlepszymi sposobami zabezpieczania 
dokumentów źródłowych przed 
fałszowaniem, w szczególności z 
uwzględnieniem podręcznika Europolu 
dotyczącego wykrywania fałszywych 
dokumentów źródłowych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zamieszczanie wizerunku twarzy i 
dwóch odcisków palców (zwanych dalej 



PE637.678/ 5

PL

„danymi biometrycznymi”) w 
dokumentach tożsamości, przewidziane 
już w odniesieniu do paszportów 
biometrycznych i dokumentów 
pobytowych wystawianych obywatelom 
państw trzecich, stanowi odpowiednią 
metodę łączenia wiarygodnej identyfikacji 
i ustalania autentyczności ze 
zmniejszonym ryzykiem oszustwa w celu 
poprawy bezpieczeństwa dokumentów 
tożsamości. Ponadto Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
wyroku w sprawie „Schwarz” z 2013 r. 
odnoszącym się do paszportów 
biometrycznych orzekł, że „zsumowanie 
dwóch operacji służących identyfikacji 
osób nie może a priori zostać 
potraktowane jako zdarzenie samo w sobie 
powodujące poważniejsze naruszenie 
praw uznanych w art. 7 i 8 karty niż każda 
z tych operacji rozpatrywana odrębnie”. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Niniejsze rozporządzenie przewiduje 
gromadzenie identyfikatorów 
biometrycznych wyłącznie przez 
wykwalifikowanych i odpowiednio 
upoważnionych pracowników krajowych 
organów odpowiedzialnych za wydawanie 
dokumentów tożsamości lub dokumentów 
pobytowych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Rozporządzenie nie ustanawia 
podstawy prawnej do utworzenia bazy 
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danych na szczeblu krajowym, gdyż 
pozostaje to w wyłącznej kompetencji 
państw członkowskich. Rozporządzenie 
nie ustanawia także podstawy prawnej do 
utworzenia scentralizowanej bazy danych 
na szczeblu unijnym. Dane biometryczne 
zgromadzone do celów niniejszego 
rozporządzenia powinny być 
wykorzystywane wyłącznie przez 
wykwalifikowanych i odpowiednio 
upoważnionych pracowników właściwych 
organów krajowych i agencji UE do 
weryfikacji autentyczności dokumentu i 
tożsamości jego posiadacza za pomocą 
bezpośrednio dostępnych 
porównywalnych cech w przypadku, gdy 
prawo wymaga okazania dokumentu 
tożsamości lub dokumentu pobytowego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9d) Identyfikatory biometryczne 
przechowywane poza nośnikiem danych 
powinny być przechowywane z 
zachowaniem wysokiego poziomu 
zabezpieczenia tylko przez okres 
wymagany do wystawienia krajowego 
dowodu tożsamości lub dokumentu 
pobytowego i w żadnym wypadku nie 
dłużej niż miesiąc od daty pobrania oraz 
powinny zostać natychmiast usunięte po 
ich umieszczeniu na nośniku danych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na użytek niniejszego 
rozporządzenia należy uwzględnić 

(10) Przy sporządzaniu dodatkowych 
specyfikacji technicznych Komisja 
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specyfikacje określone w dokumencie 
9303 Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO) (wydanie 
siódme z 2015 r.) dotyczące dokumentów 
przeznaczonych do odczytu maszynowego, 
które zapewniają globalną 
interoperacyjność, w tym w odniesieniu do 
odczytu maszynowego i stosowania 
kontroli wizualnej.

powinna uwzględnić specyfikacje 
określone w dokumencie 9303 Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO) (wydanie siódme z 2015 r.) 
dotyczące dokumentów przeznaczonych do 
odczytu maszynowego, które zapewniają 
globalną interoperacyjność, w tym w 
odniesieniu do odczytu maszynowego i 
stosowania kontroli wizualnej.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Jeżeli państwo członkowskie 
uwzględnia kategorię „płeć” w 
dokumencie, dokument powinien 
zawierać opcje <F>, <M> lub <X> 
zgodnie z wytycznymi ICAO.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania dodatkowych 
specyfikacji technicznych uprawnienia 
wykonawcze należy powierzyć Komisji. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111a.
__________________
1a  Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Procedura pobierania odcisków 
palców oraz wykonywania zdjęcia 
wizerunku twarzy powinna uwzględniać 
szczególne potrzeby dzieci i być stosowana 
zgodnie z gwarancjami ustanowionymi 
w art. 24 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz w Konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka.

(11) Procedura pobierania odcisków 
palców oraz wykonywania zdjęcia 
wizerunku twarzy powinna służyć ściśle 
ograniczonym celom, uwzględniać 
szczególne potrzeby dzieci i osób 
wymagających szczególnego traktowania, 
przebiegać w sposób dostosowany do 
dziecka i płci, być stosowana przez 
wykwalifikowanych pracowników, przy 
regularnej kontroli ze strony Komisji, a 
także organu nadzoru oraz być stosowana 
zgodnie z gwarancjami ustanowionymi 
w art. 24 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz w Konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka. 
Wykwalifikowani pracownicy 
odpowiedzialni za pobieranie 
identyfikatorów biometrycznych powinni 
zostać odpowiednio przeszkoleni w tym 
względzie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Ważne jest zapewnienie 
poszanowania godności osoby, której dane 
biometryczne są pobierane, w trakcie całej 
procedury pobierania danych. Należy 
zatem wziąć pod uwagę specyficzne 
względy związane z płcią i szczególnymi 
potrzebami dzieci i osób wymagających 
szczególnego traktowania.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzenie minimalnych norm 
dotyczących zabezpieczeń i wzorów 
dokumentów tożsamości powinno 
umożliwić państwom członkowskim 
poleganie na autentyczności tych 
dokumentów, gdy obywatele UE 
korzystają z prawa do swobodnego 
przemieszczania się. Chociaż utrzymuje się 
możliwość zastosowania dodatkowych 
elementów krajowych, należy zapewnić, 
aby nie obniżały one skuteczności 
wspólnych zabezpieczeń ani nie miały 
negatywnego wpływu na transgraniczną 
interoperacyjność dokumentów 
tożsamości, jak na przykład możliwość ich 
odczytu przy użyciu urządzeń używanych 
przez państwa członkowskie inne niż te, 
które wydały dany dokument.

(12) Wprowadzenie minimalnych norm 
dotyczących zabezpieczeń i wzorów 
dokumentów tożsamości powinno 
umożliwić państwom członkowskim 
poleganie na autentyczności tych 
dokumentów, gdy obywatele UE 
korzystają z prawa do swobodnego 
przemieszczania się. Niniejsze 
rozporządzenie stanowi, że dokumenty 
tożsamości wydawane przez państwa 
członkowskie są wzajemnie uznawane 
zarówno jako dokumenty tożsamości, jak i 
dokumenty podróży. Chociaż utrzymuje się 
możliwość zastosowania dodatkowych 
elementów krajowych, należy zapewnić, 
aby nie obniżały one skuteczności 
wspólnych zabezpieczeń ani nie miały 
negatywnego wpływu na transgraniczną 
interoperacyjność dokumentów 
tożsamości, jak na przykład możliwość ich 
odczytu przy użyciu urządzeń używanych 
przez państwa członkowskie inne niż te, 
które wydały dany dokument.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wykorzystanie hologramów lub 
znaków wodnych pozwala zapobiec 
fałszowaniu dokumentów i zapewnia 
weryfikację autentyczności dokumentów 
tożsamości lub dokumentów pobytowych, 
a zatem może przyczynić się do 
minimalizacji danych;
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Aby propagować uznawanie między 
państwami członkowskimi zabezpieczeń 
krajowych dokumentów tożsamości, 
państwa członkowskie powinny wymieniać 
między sobą takie certyfikaty cyfrowe, 
jakie są wymagane celem poświadczania, 
sprawdzania i odczytywania informacji 
zapisanych na bezpiecznym nośniku 
danych. Formaty wykorzystane na 
zabezpieczonym nośniku danych powinny 
być interoperacyjne, w tym pod względem 
zautomatyzowanych przejść granicznych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Wzajemne uznawanie dokumentów 
tożsamości jest istotnym elementem 
mobilności obywateli Unii. W przypadku 
utraty, kradzieży lub odnowienia, 
dokumenty tymczasowe wystawione przez 
państwa członkowskie nie są uznawane i 
w związku z tym nie ułatwiają już 
mobilności. Z tej przyczyny państwa 
członkowskie powinny – we współpracy z 
Komisją – dążyć do poprawy uznawania 
tych dokumentów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Rozporządzenie powinno zapewniać 
poszanowanie zobowiązań określonych 

(13) Wdrażając niniejsze rozporządzenie, 
państwa członkowskie powinny w 
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w Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez 
wszystkie państwa członkowskie i Unię37. 
Z tego względu należy zachęcać do 
włączenia dodatkowych elementów, które 
sprawiają, że dokumenty tożsamości stają 
się bardziej dostępne i łatwiejsze w użyciu 
dla osób niepełnosprawnych, np. osób 
słabowidzących.

szczególności wywiązywać się ze 
zobowiązań określonych w art. 25 i 26 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz w Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych ratyfikowanej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
Unię37. Z tego względu należy zachęcać do 
włączenia dodatkowych elementów, które 
sprawiają, że dokumenty tożsamości stają 
się bardziej dostępne i łatwiejsze w użyciu 
dla osób niepełnosprawnych, np. osób 
słabowidzących.

__________________ __________________
37 Dz.U. L 23 z 26.11.2009. 37 Dz.U. L 23 z 26.11.2009.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dokumenty tożsamości oraz karty 
pobytowe członka rodziny obywatela Unii, 
których zabezpieczenia nie są 
wystarczające, powinny być wycofywane, 
biorąc pod uwagę zarówno ryzyko 
związane z bezpieczeństwem, jak i koszty 
ponoszone przez państwa członkowskie. 
Zasadniczo okres pięciu lat powinien być 
wystarczający do zapewnienia równowagi 
między częstotliwością, z jaką zwykle 
dokonuje się wymiany dokumentów, 
a potrzebą wypełnienia istniejącej luki 
w zakresie bezpieczeństwa na terytorium 
Unii Europejskiej. Jednak w przypadku 
dokumentów, które nie są wyposażone 
w istotne elementy, w szczególności 
umożliwiające odczyt maszynowy, ze 
względów bezpieczeństwa konieczne jest, 
aby okres ten był krótszy i wynosił dwa 
lata.

(17) Dokumenty tożsamości oraz karty 
pobytowe członka rodziny obywatela Unii, 
których zabezpieczenia nie są 
wystarczające, powinny być wycofywane, 
biorąc pod uwagę zarówno ryzyko 
związane z bezpieczeństwem, jak i koszty 
ponoszone przez państwa członkowskie. 
Zasadniczo okres ośmiu lat w przypadku 
dokumentu tożsamości powinien być 
wystarczający do zapewnienia równowagi 
między częstotliwością, z jaką zwykle 
dokonuje się wymiany dokumentów, 
a potrzebą wypełnienia istniejącej luki 
w zakresie bezpieczeństwa na terytorium 
Unii Europejskiej. Jednak w przypadku 
dokumentów, które nie są wyposażone 
w istotne elementy, w szczególności 
umożliwiające odczyt maszynowy, ze 
względów bezpieczeństwa konieczne jest, 
aby okres ten był krótszy i wynosił pięć lat.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W odniesieniu do danych 
osobowych, które mają być przetwarzane 
w związku ze stosowaniem niniejszego 
rozporządzenia, zastosowanie ma 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)40. 
Należy doprecyzować gwarancje mające 
zastosowanie do przetwarzanych danych 
osobowych. Osoby, których dane dotyczą, 
powinny być dobrze poinformowane 
o istnieniu w ich dokumentach nośnika 
danych biometrycznych, w tym o ich 
dostępności zbliżeniowej, a także 
o wszystkich przypadkach wykorzystania 
danych zawartych w ich dokumentach 
tożsamości i dokumentach pobytowych. 
W każdym przypadku osoby, których dane 
dotyczą, powinny mieć dostęp do danych 
osobowych przetwarzanych w ich 
dokumentach tożsamości i dokumentach 
pobytowych, a także do sprostowania tych 
danych.

(18) W odniesieniu do danych 
osobowych, które mają być przetwarzane 
w związku ze stosowaniem niniejszego 
rozporządzenia, zastosowanie ma 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)40. 
Należy doprecyzować gwarancje mające 
zastosowanie do przetwarzanych danych 
osobowych, a w szczególności danych 
wrażliwych, takich jak identyfikatory 
biometryczne. Osoby, których dane 
dotyczą, powinny być dobrze 
poinformowane o istnieniu w ich 
dokumentach nośnika danych 
biometrycznych, w tym o ich dostępności 
zbliżeniowej, a także o wszystkich 
przypadkach wykorzystania danych 
zawartych w ich dokumentach tożsamości 
i dokumentach pobytowych. W każdym 
przypadku osoby, których dane dotyczą, 
powinny mieć dostęp do danych 
osobowych przetwarzanych w ich 
dokumentach tożsamości i dokumentach 
pobytowych, a także do sprostowania tych 
danych. Nośnik danych powinien 
zapewniać wysoki poziom zabezpieczenia i 
chronić przechowywane na nim dane 
osobowe przed nieuprawnionym 
dostępem.

__________________ __________________
40 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1. 40 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za prawidłowe 
przetwarzanie danych biometrycznych, od 
ich pobrania do umieszczenia na 
bezpiecznym nośniku, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) W przypadku gdy państwa 
członkowskie współpracują z 
zewnętrznymi wykonawcami w ramach 
dowolnego zadania związanego z 
dokumentami tożsamości, powinny ściśle 
monitorować działania wykonawcy w celu 
zapewnienia zgodności z wszystkimi 
przepisami niniejszego rozporządzenia, a 
w szczególności w sprawie bezpieczeństwa, 
poufności i ochrony danych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
określić podstawę gromadzenia 
i przechowywania danych znajdujących się 
na nośniku danych w dokumentach 
tożsamości i dokumentach pobytowych. 
Zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
prawem Unii państwa członkowskie mogą 
przechowywać na nośniku danych inne 
dane na potrzeby usług elektronicznych lub 
w innych celach związanych 
z dokumentem tożsamości lub 
dokumentem pobytowym. Zasady 
przetwarzania takich danych, w tym zasady 

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
określić podstawę gromadzenia 
i przechowywania danych znajdujących się 
na nośniku danych w dokumentach 
tożsamości i dokumentach pobytowych. 
Zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
prawem Unii państwa członkowskie mogą 
przechowywać na nośniku danych inne 
dane na potrzeby usług elektronicznych lub 
w innych celach związanych 
z dokumentem tożsamości lub 
dokumentem pobytowym. Zasady 
przetwarzania takich danych, w tym zasady 
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ich gromadzenia, oraz cele, do jakich dane 
mogą być wykorzystywane, powinny być 
określone przepisami prawa krajowego lub 
prawa Unii. Wszystkie dane krajowe 
powinny być pod względem logicznym 
i fizycznym oddzielone od danych 
biometrycznych, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu.

ich gromadzenia, oraz cele, do jakich dane 
mogą być wykorzystywane, powinny być 
określone przepisami prawa krajowego lub 
prawa Unii. Wszystkie dane krajowe 
powinny być pod względem logicznym 
i fizycznym oddzielone od danych 
biometrycznych, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu. Przed 
wprowadzeniem i przechowywaniem 
dodatkowych danych zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym lub prawem 
Unii państwa członkowskie powinny 
dokonać dogłębnej oceny skutków 
ochrony danych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przetwarzania 
szczególnych kategorii danych 
osobowych. Państwa członkowskie 
powinny wyraźnie informować 
wnioskodawców – na piśmie i z 
wyczerpującym wykazem – o wszelkich 
możliwych dodatkowych 
przechowywanych danych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
określić podstawę gromadzenia 
i przechowywania danych znajdujących się 
na nośniku danych w dokumentach 
tożsamości i dokumentach pobytowych. 
Zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
prawem Unii państwa członkowskie mogą 
przechowywać na nośniku danych inne 
dane na potrzeby usług elektronicznych lub 
w innych celach związanych 
z dokumentem tożsamości lub 
dokumentem pobytowym. Zasady 
przetwarzania takich danych, w tym zasady 
ich gromadzenia, oraz cele, do jakich dane 
mogą być wykorzystywane, powinny być 
określone przepisami prawa krajowego lub 
prawa Unii. Wszystkie dane krajowe 
powinny być pod względem logicznym 
i fizycznym oddzielone od danych 

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
określić podstawę gromadzenia 
i przechowywania danych znajdujących się 
na nośniku danych w dokumentach 
tożsamości i dokumentach pobytowych. 
Zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
prawem Unii oraz w poszanowaniu zasad 
konieczności i proporcjonalności państwa 
członkowskie powinny przechowywać na 
nośniku danych jedynie te dane, które są 
niezbędne do identyfikacji posiadacza na 
potrzeby usług elektronicznych lub 
w innych celach związanych 
z dokumentem tożsamości lub 
dokumentem pobytowym. Zasady 
przetwarzania takich danych, w tym zasady 
ich gromadzenia, oraz cele, do jakich dane 
mogą być wykorzystywane, powinny być 
określone przepisami prawa krajowego lub 
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biometrycznych, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu.

prawa Unii. Wszystkie dane krajowe 
powinny być pod względem logicznym 
i fizycznym oddzielone od danych 
biometrycznych, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Komisja powinna złożyć 
sprawozdanie z wykonania niniejszego 
rozporządzenia po upływie trzech lat od 
daty rozpoczęcia jego stosowania, 
uwzględniając kwestię tego, czy poziom 
zabezpieczeń jest właściwy. Zgodnie 
z pkt. 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa41 Komisja 
powinna przeprowadzić ocenę niniejszego 
rozporządzenia na podstawie informacji 
zgromadzonych dzięki szczególnym 
uzgodnieniom w zakresie monitorowania, 
aby ocenić faktyczny wpływ 
rozporządzenia oraz potrzebę podjęcia 
dalszych działań.

(21) Komisja powinna złożyć 
sprawozdanie z wykonania niniejszego 
rozporządzenia po upływie trzech i pięciu 
lat od daty rozpoczęcia jego stosowania, 
uwzględniając kwestię tego, czy poziom 
zabezpieczeń jest właściwy, kwestię 
ewentualnego wpływu na prawa 
podstawowe oraz tego, czy wdrażanie jest 
zgodne z celami gromadzenia danych. 
Zgodnie z pkt. 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa41 Komisja 
powinna – po upływie sześciu lat od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia – przeprowadzić wstępną 
ocenę niniejszego rozporządzenia na 
podstawie informacji zgromadzonych 
dzięki szczególnym uzgodnieniom w 
zakresie monitorowania, aby ocenić 
faktyczny wpływ rozporządzenia oraz 
potrzebę podjęcia dalszych działań, oraz 
kolejną ocenę po upływie dziesięciu lat od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, aby uwzględnić okres 
stopniowego wycofywania. Oceny te 
powinny koncentrować się w 
szczególności na wpływie niniejszego 
rozporządzenia na prawa podstawowe, 
skuteczność i poprawę mobilności 
obywateli Unii oraz na poziom 
bezpieczeństwa.

__________________ __________________
41 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską w 

41 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską w 
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sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 
12.5.2016, s. 1–14.

sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 
12.5.2016, s. 1–14.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych oraz jest 
zgodne z zasadami uznanymi 
w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej 
obejmującymi prawo do poszanowania 
życia prywatnego i rodzinnego, prawo do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
swobodnego przemieszczania się oraz 
prawo do skutecznego środka prawnego,

(23) Wdrażając niniejsze rozporządzenie, 
państwa członkowskie powinny 
przestrzegać praw podstawowych i zasad 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej 
obejmujących poszanowanie godności 
ludzkiej, prawo do integralności cielesnej, 
zakaz nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania, prawo do równości wobec 
prawa, prawo do niedyskryminacji, prawa 
dzieci, prawa osób starszych, 
poszanowanie życia prywatnego i 
rodzinnego, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do swobodnego 
przemieszczania się oraz prawo do 
skutecznego środka prawnego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Przeprowadzono konsultacje z 
Agencją Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Zgodnie z art. 28 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 45/20011a 
przeprowadzono konsultacje z 
Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych, który wydał opinię w dniu ... r.,
__________________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 
12.1.2001, s. 1).

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
surowsze normy dotyczące zabezpieczeń 
mające zastosowanie do dokumentów 
tożsamości wydawanych przez państwa 
członkowskie swoim obywatelom oraz do 
dokumentów pobytowych wydawanych 
przez państwa członkowskie obywatelom 
Unii i członkom ich rodzin, kiedy 
korzystają oni z prawa do swobodnego 
przemieszczania się.

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
surowsze normy dotyczące zabezpieczeń 
mające zastosowanie do dokumentów 
tożsamości wydawanych przez państwa 
członkowskie swoim obywatelom oraz do 
dokumentów pobytowych wydawanych 
przez państwa członkowskie obywatelom 
Unii i członkom ich rodzin, aby ułatwiać 
korzystanie przez nich z prawa do 
swobodnego przemieszczania się na 
terytorium Unii Europejskiej.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) Krajowe dokumenty tożsamości 
wydawane przez państwa członkowskie 
obywatelom Unii są uznawane jako takie 
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przez wszystkie państwa członkowskie. 
Tego rodzaju dokumenty pełnią zarówno 
funkcję dokumentów tożsamości, jak i 
dokumentów podróży i są uznawane za 
takie przez wszystkie państwa 
członkowskie.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3– punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dokumenty tożsamości wydawane 
przez państwa członkowskie są 
wytwarzane w formacie ID-1 i spełniają 
minimalne normy dotyczące zabezpieczeń 
określone w dokumencie ICAO nr 9303 
(wydanie siódme z 2015 r.).

1) Kiedy państwa członkowskie wydają 
dokumenty tożsamości o terminie 
ważności ponad 3 miesięcy, dokumenty te 
są wytwarzane w formacie ID-1, zawierają 
funkcjonalne pole przeznaczone do 
odczytu maszynowego i spełniają 
minimalne normy ustalone w modelu 
określonym w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia. Dodatkowe specyfikacje 
techniczne sporządza się zgodnie z 
międzynarodowymi normami, w tym w 
szczególności z zaleceniami Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO).

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Dokumenty te są w całości 
wykonane z poliwęglanu lub 
równoważnego polimeru syntetycznego, a 
kolor ich tła jest niebieski.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
pole „płeć” nie jest normą minimalną.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Dokument tożsamości zawiera znak 
wyróżniający wydającego go państwa 
członkowskiego drukowany w negatywie 
w niebieskim prostokącie otoczonym 12 
żółtymi gwiazdkami.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Dokumenty tożsamości są 
wyposażone w nośnik danych o wysokim 
stopniu zabezpieczenia, który zawiera 
wizerunek twarzy posiadacza dokumentu 
i dwa odciski palców w interoperacyjnych 
formatach.

3) Dokumenty tożsamości są 
wyposażone w nośnik danych o wysokim 
stopniu zabezpieczenia, który zawiera 
wizerunek twarzy posiadacza dokumentu 
pobrany bezpośrednio przez właściwy 
organ w państwie członkowskim, w razie 
gdy tak postanowi państwo członkowskie, 
może również zawierać podzbiór cech, 
mianowicie minucje lub wzorce, 
pochodzących z dwóch płaskich odcisków 
palców w interoperacyjnych formatach 
wyłącznie do celów określonych w art. 10 
ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3– punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Nośnik danych ma wystarczającą 
pojemność i wydajność, aby 
zagwarantować integralność, 
autentyczność i poufność tych danych. 
Przechowywane dane muszą być dostępne 
na zasadzie zbliżeniowej i zabezpieczone, 
jak przewidziano w decyzjach 
wykonawczych Komisji przyjętych zgodnie 
z art. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1030/2002.

skreśla się

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) W przypadku gdy państwo 
członkowskie podejmie decyzję o 
pobieraniu odcisków palców, dzieci 
poniżej 12 roku życia mogą zostać 
zwolnione z obowiązku złożenia odcisków 
palców.
We wszystkich przypadkach z obowiązku 
złożenia odcisków palców zwolnione są 
dzieci poniżej 6 roku życia.
Z obowiązku złożenia odcisków palców 
zwolnione są osoby, w przypadku których 
pobranie takich odcisków jest fizycznie 
niemożliwe.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3– punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Z obowiązku złożenia odcisków 
palców zwolnione są następujące 
kategorie osób:

skreśla się

a) dzieci poniżej 12 roku życia;
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b) osoby, od których pobranie 
odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) Nośnik danych ma wystarczającą 
pojemność i wydajność, aby 
zagwarantować integralność, 
bezpieczeństwo, autentyczność i poufność 
tych danych. Przechowywane dane muszą 
być dostępne w formie bezstykowej 
i zabezpieczone, jak przewidziano 
w decyzjach wykonawczych Komisji 
przyjętych zgodnie z art. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1030/2002. Państwa 
członkowskie wymieniają się takimi 
certyfikatami cyfrowymi wymaganymi 
celem poświadczania, sprawdzania i 
odczytywania informacji zapisanych na 
bezpiecznym nośniku danych. Formaty 
wykorzystane na zabezpieczonym nośniku 
danych są interoperacyjne, w tym ze 
zautomatyzowanymi przejściami 
granicznymi.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3– punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Państwa członkowskie mogą 
zamieszczać dane szczegółowe i adnotacje 
do użytku krajowego, zgodnie 
z wymogami przepisów ich prawa 
krajowego.

6) Jeżeli będzie to konieczne i 
proporcjonalne do zamierzonego celu, 
państwa członkowskie mogą zamieszczać 
dane szczegółowe i adnotacje do użytku 
krajowego, zgodnie z wymogami 
przepisów ich prawa krajowego. W wyniku 
tego nie obniża się efektywności 
minimalnych norm bezpieczeństwa oraz 
interoperacyjności transgranicznej 
dokumentów tożsamości.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3– punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) W przypadku gdy państwa 
członkowskie wprowadzają do 
dokumentów tożsamości zabezpieczenia 
krajowe, nie obniża to poziomu 
interoperacyjności transgranicznej 
dokumentów tożsamości ani skuteczności 
minimalnych norm dotyczących 
zabezpieczeń.

9) W przypadku gdy państwa 
członkowskie wprowadzają do 
dokumentów tożsamości dalsze 
zabezpieczenia, nie obniża to poziomu 
interoperacyjności transgranicznej 
dokumentów tożsamości ani skuteczności 
minimalnych norm dotyczących 
zabezpieczeń.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające specyfikacje techniczne, o 
których mowa w ust. 1, 1a i 2a, zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 12b.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3– punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Maksymalny okres ważności 
dokumentów tożsamości wynosi 10 lat. 
Odstępstwa mogą być przewidziane dla 
określonych grup wiekowych.

skreśla się

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Okres ważności

1) Maksymalny okres ważności 
dokumentów tożsamości powinien 
wynosić 10 lat.
2) W przypadku gdy państwo 
członkowskie podejmuje decyzję o 
pobieraniu odcisków palców, dokumenty 
tożsamości wydawane osobom 
niepełnoletnim niezawierające odcisków 
palców tracą ważność najpóźniej sześć 
miesięcy po osiągnięciu przez ich 
posiadacza wieku wymaganego do 
złożenia odcisków palców. 
3) Maksymalny okres ważności 
dokumentów tożsamości wydawanych 
osobom niepełnoletnim może wynosić 5 
lat.
4) W przypadku gdy chwilowo niemożliwe 
jest pobranie odcisków palców lub 
wizerunku twarzy, okres ważności 
dokumentów tożsamości wynosi 
maksymalnie 3 miesiące.
5) Państwa członkowskie mogą ustanowić 
okres ważności przekraczający 10 lat w 
przypadku dokumentów tożsamości 
wydawanych osobom w wieku powyżej 75 
lat.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5– akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty tożsamości, które nie spełniają 
wymogów art. 3, tracą ważność 
w oznaczonym dniu upływu ważności lub 
najpóźniej pięć lat od dnia [data 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej. Natomiast dokumenty 

Dokumenty tożsamości, które nie spełniają 
wymogów art. 3, tracą ważność 
w oznaczonym dniu upływu ważności lub 
najpóźniej osiem lat od dnia [data 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej. Natomiast dokumenty 
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tożsamości, które nie zawierają 
funkcjonalnego pola przeznaczonego do 
odczytu maszynowego zgodnego z częścią 
3 dokumentu ICAO nr 9303 (wydanie 
siódme z 2015 r.), tracą ważność 
w oznaczonym dniu upływu ważności lub 
najpóźniej dwa lata od dnia [data 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej.

tożsamości, które nie zawierają 
funkcjonalnego pola przeznaczonego do 
odczytu maszynowego zgodnego z częścią 
3 dokumentu ICAO nr 9303 (wydanie 
siódme z 2015 r.), tracą ważność w 
oznaczonym dniu upływu ważności lub 
najpóźniej pięć lat od dnia [data 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty pobytowe wydawane przez 
państwa członkowskie obywatelom Unii 
zawierają przynajmniej następujące 
informacje:

Dokumenty pobytowe wydawane przez 
państwa członkowskie obywatelom Unii są 
koloru niebieskiego i zawierają – w 
kolejności określonej w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia – przynajmniej 
następujące informacje:

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tytuł dokumentu w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
danego państwa członkowskiego oraz w co 
najmniej jednym innym języku 
urzędowym instytucji Unii,

a) tytuł dokumentu, „obywatel UE”, 
przetłumaczony również na język 
urzędowy lub języki urzędowe danego 
państwa członkowskiego,

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyraźną informację, że dokument b) wyraźne stwierdzenie, że dokument 
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jest wydawany zgodnie z dyrektywą 
2004/38/WE,

jest wydawany zgodnie z dyrektywą 
2004/38/WE,

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) wyróżniający znak państwa 
członkowskiego wydającego dokument, 
drukowany w negatywie w niebieskim 
prostokącie, otoczony 12 żółtymi 
gwiazdkami. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktu wykonawczego 
określającego specyfikacje techniczne.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwo członkowskie 
podejmie decyzję o pobieraniu odcisków 
palców, dzieci poniżej 12 roku życia mogą 
zostać zwolnione z obowiązku złożenia 
odcisków palców. Z obowiązku złożenia 
odcisków palców zwolnione są dzieci 
poniżej 6 roku życia. Z obowiązku 
złożenia odcisków palców zwolnione są 
osoby, w przypadku których pobranie 
takich odcisków jest fizycznie niemożliwe.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Na zasadzie odstępstwa od 
dyrektywy 2004/38/WE nowe karty 
pobytowe dla członków rodzin obywateli 
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Unii niebędących obywatelami danego 
państwa członkowskiego są uznawane za 
takie przez wszystkie państwa 
członkowskie. Tego rodzaju dokumenty 
pełnią zarówno funkcję dokumentów 
tożsamości, jak i dokumentów podróży i są 
uznawane za takie przez wszystkie 
państwa członkowskie.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Pobieranie identyfikatorów 

biometrycznych
1) Identyfikatory biometryczne 
gromadzone są wyłącznie przez 
wykwalifikowanych i odpowiednio 
upoważnionych pracowników, 
wyznaczonych przez krajowe organy 
odpowiedzialne za wydawanie dowodów 
tożsamości lub dokumentów pobytowych, 
wyłącznie w celu umieszczenia ich na 
bezpiecznym nośniku, o którym mowa w 
art. 3 ust. 3.
2) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wprowadzono właściwe i efektywne 
procedury pobierania identyfikatorów 
biometrycznych w zgodzie z prawami i 
zasadami określonymi w Karcie praw 
podstawowych, Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz Konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka.
3) Przez cały czas trwania procedury 
pobierania danych państwa członkowskie 
dopilnowują, aby uwzględniano przede 
wszystkim dobro dziecka. W tym celu 
wykwalifikowani pracownicy, o których 
mowa w ust. 1, przechodzą odpowiednie 
szkolenie dotyczące przyjaznych dzieciom 
praktyk pobierania identyfikatorów 
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biometrycznych.
4) Aby uniknąć ryzyka błędnej 
identyfikacji, wszelkie przypadki 
identyfikacji dzieci poniżej 14 roku życia 
lub osób w wieku powyżej 75 roku życia 
dokonywanej przy użyciu identyfikatorów 
biometrycznych pobranych wcześniej niż 
pięć lat przed identyfikacją i 
niepotwierdzających autentyczności 
dokumentu lub tożsamości jego 
posiadacza poddaje się obowiązkowej 
kontroli ręcznej przez eksperta 
daktyloskopii.
5) Identyfikatory biometryczne 
przechowywane poza nośnikiem danych, o 
którym mowa w art. 3 ust. 3, są 
przechowywane z zachowaniem wysokiego 
poziomu zabezpieczenia tylko przez okres 
wymagany do wystawienia krajowego 
dokumentu tożsamości lub dokumentu 
pobytowego i w żadnym wypadku nie 
dłużej niż miesiąc od daty pobrania oraz 
zostają natychmiast usunięte i zniszczone 
po ich umieszczeniu na nośniku danych.
6) Niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
podstawy prawnej do utworzenia 
scentralizowanej bazy danych na szczeblu 
unijnym lub krajowym.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 Artykuł 10

Ochrona danych osobowych Prawa podstawowe i ochrona danych 
osobowych

1) Bez uszczerbku dla stosowania 
rozporządzenia (UE) 2016/679 osoby, 
którym wydano dokument tożsamości lub 
dokument pobytowy, mają prawo do 
weryfikacji danych osobowych zawartych 
w tych dokumentach oraz, w stosownych 
przypadkach, do żądania ich sprostowania 
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lub usunięcia.
1a) Wdrażając niniejsze rozporządzenie, 
państwa członkowskie przestrzegają praw 
podstawowych i zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
1b) Do przetwarzania danych 
osobowych na mocy niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie ma 
rozporządzenie (UE) 2016/679.
1c) W czasie gromadzenia danych 
osobowych organ odpowiedzialny 
przekazuje zainteresowanej osobie 
informacje wymagane na podstawie art. 
12, 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 
w sposób wymagany przez te przepisy.
1d) Prawa do dostępu do danych, ich 
sprostowania, uzupełnienia, usunięcia i 
ograniczenia ich przetwarzania 
przysługujące osobom, których dane 
zawarte są w dokumentach, wykonuje się 
zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia 
(UE) 2016/679 przed organem krajowym 
odpowiedzialnym za wydawanie 
dokumentów. Osoby, którym wydano 
dokument tożsamości lub dokument 
pobytowy, mają prawo do weryfikacji 
danych osobowych zawartych w tych 
dokumentach oraz, w stosownych 
przypadkach, do żądania sprostowania lub 
usunięcia nieprawidłowych danych oraz 
do otrzymania nowego dokumentu. 
Państwa członkowskie ustanawiają 
specjalne procedury umożliwiające 
wykonywanie tych praw.

2) Informacje w formie nadającej się do 
odczytu maszynowego umieszcza się na 
dokumencie tożsamości lub dokumencie 
pobytowym wyłącznie zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem lub 
ustawodawstwem krajowym wydającego 
państwa członkowskiego.

2) Informacje w formie nadającej się do 
odczytu maszynowego umieszcza się na 
dokumencie tożsamości lub dokumencie 
pobytowym wyłącznie zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem lub 
ustawodawstwem krajowym wydającego 
państwa członkowskiego.

3) Dane biometryczne gromadzone 
i przechowywane na nośniku danych 
dokumentów tożsamości i dokumentów 
pobytowych wykorzystuje się wyłącznie 
zgodnie z prawem unijnym i krajowym do 

3) Dane biometryczne  przechowywane 
na nośniku danych dokumentów 
tożsamości i dokumentów pobytowych 
wykorzystuje się wyłącznie zgodnie 
z prawem unijnym i krajowym przez 
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celów weryfikacji: odpowiednio upoważnionych 
pracowników właściwych organów 
krajowych i agencji UE wyłącznie do 
celów weryfikacji:

a) autentyczności dokumentu 
tożsamości lub dokumentu pobytowego;

a) autentyczności dokumentu 
tożsamości lub dokumentu pobytowego;

b) tożsamości jego posiadacza za 
pomocą bezpośrednio dostępnych 
porównywalnych cech w przypadkach gdy 
okazanie dokumentu tożsamości lub 
dokumentu pobytowego jest wymagane 
przepisami.

b) tożsamości jego posiadacza za 
pomocą bezpośrednio dostępnych 
porównywalnych cech w przypadkach gdy 
okazanie dokumentu tożsamości lub 
dokumentu pobytowego jest wymagane 
przepisami.

3a) Państwa członkowskie prowadzą 
rejestr właściwych organów posiadających 
dostęp do danych biometrycznych 
przechowywanych na elektronicznym 
chipie, o którym mowa w art. 3 ust. 3, i 
udostępniają ten rejestr Komisji, która 
prowadzi zaktualizowany rejestr on-line i 
każdego roku publikuje zestawienie 
rejestrów krajowych.
3b) Wprowadzenie norm dotyczących 
zabezpieczeń do dokumentów tożsamości i 
kart pobytowych członków rodziny, którzy 
nie są obywatelami danego państwa 
członkowskiego, nie prowadzi do 
nadmiernego wzrostu opłat 
obowiązujących obywateli Unii lub 
obywateli państw trzecich.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Odpowiedzialność, normy bezpieczeństwa 

i nadzór
1) Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność dokumentów, które wydają, z 
normami bezpieczeństwa, formatem i 
specyfikacjami określonymi w art. 3, 6 i 7.
2) Państwa członkowskie zapewniając 
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bezpieczeństwo, integralność, 
autentyczność i poufność danych 
gromadzonych i przechowywanych do 
celów niniejszego rozporządzenia.
3) Państwa członkowskie pracują z 
Komisją nad włączeniem dodatkowych 
elementów, które zwiększają dostępność 
dokumentów tożsamości i sprawiają, że 
dokumenty te stają się łatwiejsze w użyciu 
dla osób z niepełnosprawnościami.
4) Państwa członkowskie udzielają 
organom nadzorczym, o których mowa w 
art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
2016/679, dostępu do swoich rejestrów 
oraz zapewniają w dowolnym momencie 
taki dostęp do wszystkich pomieszczeń 
wykorzystywanych do celów 
interoperacyjności.
5) Państwa członkowskie ponoszą 
odpowiedzialność za przypadki 
niewypełniania tych zobowiązań. Każda 
osoba, która poniosła szkody materialne 
lub niematerialne w wyniku działania 
niezgodnego z niniejszym 
rozporządzeniem, ma prawo otrzymać od 
wydającego państwa członkowskiego 
odszkodowanie za poniesione szkody.

Poprawka 58

Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki: 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b
Dokumenty źródłowe i dokumenty 

tymczasowe
1) Państwa członkowskie pracują z 
Komisją w celu wymiany najlepszych 
praktyk w zakresie dokumentów 
źródłowych wykorzystywanych przy 
składaniu wniosków o wydanie 
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dokumentu lub jego odnowienie.
2) Państwa członkowskie współpracują z 
Komisją w zakresie minimalnych 
zabezpieczeń niezbędnych do wzajemnego 
uznawania dokumentów tymczasowych 
wydawanych w przypadku kradzieży, 
utraty lub odnowienia dokumentu 
tożsamości lub gdy chwilowo niemożliwe 
jest pobranie odcisków palców lub 
wizerunku twarzy.
3) Nie później niż (Dz.U.: dwa lata od 
dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia) Komisja zaproponuje 
wytyczne dotyczące dokumentów 
źródłowych i wspólne ustalenia dotyczące 
dokumentów tymczasowych oraz 
przedstawi Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie oceniające 
potrzebę wprowadzenia wspólnych ustaleń 
dotyczących dokumentów tymczasowych.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11– akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej po upływie 12 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja ustala 
szczegółowy program monitorowania 
produktów, rezultatów i skutków 
niniejszego rozporządzenia.

Najpóźniej po upływie 12 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja ustala 
szczegółowy program monitorowania 
produktów, rezultatów i skutków 
niniejszego rozporządzenia, w tym jego 
wpływu na prawa podstawowe.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12– punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Po upływie czterech lat od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 

1) Trzy lata od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia, a 
następnie co pięć lat Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
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i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
z jego wdrożenia.

i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
z jego wdrożenia, w szczególności w 
sprawie jego zgodności z prawami 
podstawowymi, celów gromadzenia 
danych wymienionych w art. 10 ust. 2 i 3 
oraz stosowności poziomu ochrony. Po 
upływie czterech lat od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie z jego wdrożenia.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12– punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Nie wcześniej niż sześć lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje jego 
oceny i przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie z głównymi ustaleniami. 
Ocena zostaje przeprowadzona zgodnie 
z wytycznymi Komisji dotyczącymi 
lepszego stanowienia prawa.

2) Odpowiednio sześć i dziesięć lat po 
dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje jego 
oceny i przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie w sprawie głównych 
ustaleń, a w szczególności w sprawie jego 
wpływu na prawa podstawowe, 
skuteczność i poprawę mobilności 
obywateli Unii i poziom bezpieczeństwa 
oraz w sprawie skuteczności technologii 
biometrycznej w zapewnianiu 
bezpieczeństwa dokumentów podróży. 
Ocena zostaje przeprowadzona zgodnie 
z wytycznymi Komisji dotyczącymi 
lepszego stanowienia prawa.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12– punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Państwa członkowskie przekazują 3) Państwa członkowskie i właściwe 
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Komisji informacje niezbędne do 
przygotowania sprawozdań.

agencje UE przekazują Komisji informacje 
niezbędne do przygotowania sprawozdań.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Dalsze specyfikacje techniczne

Aby zapewnić, w stosownych 
przypadkach, zgodność dokumentów 
tożsamości i dokumentów pobytowych, o 
których mowa w art. 1, z przyszłymi 
minimalnymi standardami bezpieczeństwa 
przyjętymi zgodnie z rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1030/2002 wdrożonym na mocy 
decyzji Komisji C(2002)3069, ostatnio 
zmienionej decyzją Komisji C(2013)6178, 
Komisja ustanawia w drodze aktów 
wykonawczych dodatkowe specyfikacje 
techniczne dotyczące:
a) dodatkowych zabezpieczeń i wymagań, 
łącznie z normami dotyczącymi 
wzmocnionej ochrony przed podrabianiem 
i fałszowaniem;
b) specyfikacji technicznych nośnika 
identyfikatorów biometrycznych i ich 
zabezpieczenia, w tym uniemożliwienia 
nieuprawnionego dostępu i łatwiejszego 
zatwierdzania;
c) wymagań dotyczących jakości i 
wspólnych norm technicznych wizerunku 
twarzy i odcisków palców.
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
tą procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 12b. Zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 12b, komitet ustanowiony na 
mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
1683/95 może zdecydować, że 
specyfikacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, są tajne i nie są 
publikowane. W takim przypadku 
udostępnia się je tylko punktom 
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kontaktowym, o których mowa w art. 9 
ust. 1.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
Procedura komitetowa

1) Komisję wspomaga komitet powołany 
na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
1683/95. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.
2) W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK I
WZÓR KRAJOWYCH DOKUMENTOW TOŻSAMOŚCI*

AWERS:
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Objaśnienia grafiki: 01 Państwo wydające lub organizacja wydająca (VR); 02 Rodzaj 
dokumentu; Pole I; 13 Wizerunek; Pole V; 03 Nazwisko – pierwszy identyfikator (VR); 04 
Nazwisko – drugi identyfikator (VR); 05 Płeć (3); 06 Obywatelstwo (3); 07 Data urodzenia 
(15); 08 Fakultatywne elementy związane z danymi osobowymi (VR); Pole II; 09 Numer 
dokumentu (VR); 10 Data ważności (15);11 Fakultatywne elementy związane z danymi 
dotyczącymi dokumentu (VR); Pole III; 12 Podpis posiadacza; Pole IV;

W polu I na awersie MROTD umieszcza się państwo wydające lub organizację wydającą 
oraz nazwę dokumentu.
Elementy związane z danymi umieszcza się w standardowej sekwencji w polach II i III. 
Zarówno pole II, jak i pole III zawierają miejsce, w którym można umieścić fakultatywne 
elementy związane z danymi. Fakultatywne miejsce w polu II można wykorzystać do 
umieszczenia elementów związanych z danymi osobowymi, a fakultatywne miejsce w polu 
III – do umieszczenia elementów danych związanych z dokumentem. Jeżeli państwo 
wydające lub organizacja wydająca nie korzysta z dodatkowych miejsc w polach II i III, nie 
ma potrzeby rezerwowania dla nich miejsca w TD1.
W polu IV umieszcza się podpis posiadacza lub zazwyczaj używany przez niego znak. 
Państwo wydające lub organizacja wydająca podejmują decyzję o dopuszczalności 
zazwyczaj używanego znaku posiadacza.
W polu V umieszcza się element(y) identyfikacji osoby obejmujący(e) wizerunek samego 
posiadacza. Państwo wydające lub organizacja wydająca decydują, czy pola przeznaczone 
na nazwisko w polu II oraz podpis posiadacza lub zazwyczaj używany przez niego znak w 
polu IV mogą nachodzić na pole V, pod warunkiem że nie utrudnia to rozpoznawania 
danych w którymkolwiek z trzech pól.
REWERS:
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Objaśnienia grafiki: Pole przeznaczone do odczytu maszynowego; Oś odniesienia; Pole 
zadrukowania; Górna linia kodu; Środkowa linia kodu; Dolna linia kodu; Wymiary nominalne 
w milimetrach; (wymiary w calach w nawiasie); Bez zachowania odpowiedniej skali

__________________
* Fragment dokumentu ICAO nr 9303, część 5 (wydanie siódme z 2015 r.)
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