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Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości obywateli Unii oraz dokumentów 
pobytowych wydawanych obywatelom Unii
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 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 
i może także zawierać dwa odciski palców 
posiadacza w interoperacyjnych 
formatach.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na zasady konieczności i proporcjonalności oraz zapewniając skuteczne 
zabezpieczenia alternatywne, państwa członkowskie nie muszą pobierać odcisków palców od 
swoich obywateli, zatem gromadzenie i przechowywanie tych danych biometrycznych 
powinno być fakultatywne i nieobowiązkowe.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Identyfikatory biometryczne są 
pobierane przez wykwalifikowanych 
i należycie upoważnionych pracowników 
wyznaczonych przez organy krajowe 
odpowiedzialne za wydawanie 
dokumentów tożsamości.

1. Identyfikatory biometryczne są 
pobierane przez wykwalifikowanych i 
należycie upoważnionych pracowników 
wyznaczonych przez organy krajowe 
odpowiedzialne za wydawanie 
dokumentów tożsamości, również wówczas 
gdy pobierane są w ambasadach lub 
konsulatach państw członkowskich. 
Danych biometrycznych zgromadzonych 
na potrzeby niniejszego rozporządzenia 
nie przechowuje się w żadnej istniejącej 
ani nowej unijnej bazie danych i nie 
przetwarza się ich dalej do celów innych 
niż cele określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment has a dual purpose and, if carried, changes will be necessary throughout the 
text. Firstly, it seeks to delete the last sentence ("except ..State") of the Article 10 (1) of the 
text as agreed during the interinstitutional negotiations, which allows for the following 
derogation"... fingerprints shall be collected solely by qualified and duly authorised staff of 
such authorities, except in the case of applications submitted to the diplomatic and consular 
authorities of the Member State". Most importantly, also following relevant recommendations 
of the FRA and the EDPS, the amendment aims to ensure that the biometrics collected under 
this Regulation are only to be used for its specific purposes excluding, thus, their possible use 
for other purposes, especially for future EU databases. Therefore, if the amendment is carried 
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it shall, consequently, delete the first phrase ("Other... national law") of the Article 10(3) of 
the agreed text which could lead to allowing the data processing for other purposes. Article 
10(3) of the agreed text states " Other than where required for the purpose of processing in 
accordance with Union and national law, biometric identifiers stored for the purpose of 
personalisation of identity cards or residence documents shall be kept in a highly secure 
manner and only until the date of collection of the document and in any case, no longer than 
90 days from the date of issue. After this period, these biometric identifiers shall be 
immediately er ased or destroyed.”


