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ΙΙ. Προστασία δεδομένων και προβλήματα διαχείρισης

Η χρήση των βιομετρικών πληροφοριών παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. 
Πέραν των συνήθων ανησυχιών σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων, 
η χρήση των βιομετρικών πληροφοριών εισέρχεται στην προσωπική σφαίρα και 
εισβάλλει στην ανωνυμία των πολιτών κατά ιδιαίτερα οξύ τρόπο. Χρειάζονται 
αυστηρές διασφαλίσεις κατά των διαρροών, της χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβασης και 
γενικευμένης επιτήρησης, καθώς και σαφείς ρυθμίσεις όσον αφορά τις διορθωτικές 
κινήσεις. Είναι δυνατόν να υπάρξουν αβάσιμες προσδοκίες όσον αφορά τις δυνατότητες 
των βιομετρικών πληροφοριών και ένα εσφαλμένο αίσθημα ασφάλειας όσον αφορά την 
αξιοπιστία του. Οι εμπειρογνώμονες όμως επισημαίνουν επίσης το ότι τα βιομετρικά 
στοιχεία έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον ιδιωτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι 
είναι δυνατόν να επαληθευθεί η γνησιότητα χωρίς κατ’ ανάγκην να αποκαλυφθεί η 
ταυτότητα του ατόμου.

ΙΙ.1 Βιομετρικά στοιχεία στο VΙS

Η Επιτροπή πρότεινε τα αλφαριθμητικά στοιχεία (όνομα, ημερομηνία γέννησης κλπ.) 
να είναι έτοιμα για εφαρμογή έως το Δεκέμβριο του 2006 και τα 2 βιομετρικά 
(δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες προσώπου) να είναι έτοιμα για εφαρμογή 
έως το Δεκέμβριο του 2007. Ωστόσο, συνεπεία ενός προβλήματος «σύγκρουσης» για 
τις βιομετρικές βίζες, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
αποφάσισε να ορίσει την ενσωμάτωση των βιομετρικών στοιχείων στο ίδιο το VΙS το 
20061.

Ζητούνται απόψεις σχετικά με τη χρήση και την πιθανή κατάχρηση των βιομετρικών 
στοιχείων σε πλαίσιο VΙS, και το εάν απαιτούνται δύο στοιχεία εντοπισμού και τι 
τύπου, π.χ. 2 ή 10 δακτυλικά αποτυπώματα2; Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να 
επισημάνει τις διάφορες επικείμενες εκθέσεις για τα βιομετρικά στοιχεία από το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής από το οποίο η Επιτροπή Ελευθεριών ζήτησε μια 
περαιτέρω έκθεση για το VΙS και τα βιομετρικά από την ομάδα εργασίας του άρθρου 
29 και μια από τον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ.

ΙΙ.2 Παρακράτηση δεδομένων (άρθρο 20)

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2004 αναφέρουν το στόχο 
διατήρησης των δεδομένων για πέντε τουλάχιστον έτη, η πρόταση της Επιτροπής όμως 
καθιστά τα «πέντε έτη» γενικό κανόνα. Εξηγεί την ανάγκη πενταετούς διατήρησης των 
δεδομένων βασιζόμενη στο ότι «σε έκτακτες περιπτώσεις οι βίζες βραχείας διαρκείας 
μπορούν να ισχύουν έως πέντε έτη»3. Η Επιτροπή όμως προβλέπει επίσης χρονικό 
διάστημα διατήρησης των δεδομένων για τουλάχιστον πέντε έτη όταν η βίζα δεν 
χορηγείται4.

  
1 Σύνοδος του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 24.2.2005
2 Μελέτη για Εκτεταμένη Αξιολόγηση Επιπτώσεων του VΙS (EPEC Τελική Έκθεση, Δεκέμβριο 2004, σελ. 76
3 Κοινή Προξενική Εγκύκλιος (ΚΠΕ), μέρος V, σημείο 2.1· ΕΕ C 310 της 19.12.2003, σελ. 1
4 ΚΠΕ, μέρος VΙΙ, σημείο 2
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Ωστόσο, στη γνωμοδότησή της τον Αύγουστο του 2004 σχετικά με το VΙS, η ομάδα 
εργασίας του άρθρου 29 ετάχθη υπέρ της αρχής της αναλογικότητας αναφέροντας ότι η 
πενταετής περίοδος διατήρησης των δεδομένων θα έπρεπε να είναι η μέγιστη και όχι η 
ελάχιστη. Πρότεινε να προσδιοριστούν λεπτομερέστερα κριτήρια για τις διάφορες 
καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη, όπως ένα ειδικό κριτήριο 
για τους συχνά ταξιδεύοντες που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία 
εφαρμογής1. Ζητούνται απόψεις σχετικά με το κατά πόσον η προτεινόμενη ημερομηνία 
διατήρησης των δεδομένων είναι η δέουσα. Θα ήταν σκοπιμότερο να υπάρχει 
διαφοροποιημένη και όχι συνολική προσέγγιση στις περιόδους παρακράτησης των 
στοιχείων; Η εισηγήτρια θα λάβει υπόψη στο σχέδιο έκθεσής της τη δεύτερη 
γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 που αναμένεται στα μέσα Απριλίου.

ΙΙ.3 Διαχείριση και έδρα του VΙS (άρθρο 23)

Η πρόταση της Επιτροπής είναι ασαφής ως προς το ποιος θα αναλάβει τη στρατηγική 
διαχείριση των συστημάτων ευρείας κλίμακας ΙΤ όπως το VΙS. Το θέμα αυτό 
συζητήθηκε και τρεις πιθανές επιλογές προέκυψαν στο πλαίσιο της συζήτησης για την 
ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SΙS ΙΙ)2 που περιλαμβάνει:

α) διαχείριση Συμβουλίου
β) διαχείριση Επιτροπής (π.χ. στο πλαίσιο της Μονάδας Συστημάτων Πληροφοριών 

Ευρείας Κλίμακας στην ΓΔ JLS)
γ) ανεξάρτητο οργανισμό

καθώς και τη δυνατότητα που προέκυψε στην πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά 
τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-20133 της

δ) διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαχείρισης των Συνόρων.

Η ανάπτυξη του SΙS ΙΙ συνδέεται επίσης με το θέμα αυτό, υπό το πρίσμα του στόχου 
του Συμβουλίου να αναπτυχθούν αμφότερα σε μια κοινή τεχνική βάση, πράγμα που 
σημαίνει ότι πρέπει να έχουν την ίδια έδρα. Όσον αφορά το SΙS ΙΙ, το Συμβούλιο 
πιστεύει ότι θα έπρεπε να παραμείνει στο Στρασβούργο4. Ζητούνται απόψεις σχετικά με 
το ποιος θα διαχειριστεί την κεντρική μονάδα και ποια θα είναι η έδρα της.

ΙΙΙ: Ευρύτερες ανησυχίες

ΙΙΙ.1 Προβλήματα λειτουργίας

Πρόβλημα λειτουργίας συνίσταται στη χρήση των δεδομένων για σκοπούς διάφορους 
των αρχικά προβλεπομένων. Όπως υπογραμμίστηκε παραπάνω, τα δεδομένα που 
κρατούνται για κάποιο σκοπό θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για 
άλλους σκοπούς και στη συγκεκριμένη περίπτωση για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας5. Η σταδιακή αυτή προσέγγιση θα μπορούσε να 
σημαίνει ότι το VΙS θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα «γενικό εργαλείο μυστικών 
υπηρεσιών». Είναι τούτο επιθυμητό; Ποιες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει στην 

  
1 Γνωμοδότηση ομάδας εργασίας άρθρου 29 7/2004, Αύγουστος 2004
2 CΟΜ(2003)771
3 CΟΜ(2004)487, σελ. 20
4 Σύνοδος Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 29.4.2004
5 Έγγραφο του Συμβουλίου 6075/05, σελ. 1
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εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και κράτους;

Η πρακτική της διόγκωσης λειτουργίας μπορεί επίσης να επισημανθεί στις υφιστάμενες 
τράπεζες δεδομένων της ΕΕ. Ένα έγγραφο της Προεδρίας προς την Ομάδα Εργασίας 
SΙS αναφέρει:

«Όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκε το SΙS, μοναδικός σκοπός του ήταν να αποτελέσει 
αντισταθμιστικό μέτρο για το άνοιγμα των συνόρων. Από τότε και όχι μόνον επειδή το SΙS 
απεδείχθη ότι είναι ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό μέσον, αναγνωρίζεται όλο και 
περισσότερο ότι οι δυνατότητες του SΙS θα μπορούσαν να μεγιστοποιηθούν, κυρίως στο 
πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας.

Τα σαφέστερα παραδείγματα τούτου είναι οι απαιτήσεις εκείνες που στόχο έχουν να 
επεκταθεί η πρόσβαση στα δεδομένα SΙS σε άλλες αρχές σε σχέση με τις αρχικά 
προβλεπόμενες. Πρόκειται ως επί το πλείστον για αρχές [...] για τις οποίες οι 
πληροφορίες σχετικά με ένα πρόσωπο που έχει ενταχθεί στο SΙS μπορούν να βοηθήσουν 
στο έργο τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Οπωσδήποτε, η 
πρόσβαση αυτή θα έπρεπε να εξετασθεί προσεκτικά, όχι μόνο για καταφανείς λόγους 
προστασίας των δεδομένων αλλά και προκειμένου να αποφευχθεί επίσης η υπερβολικά 
ευρεία πρόσβαση στο SΙS με συνέπεια τα δεδομένα του SΙS να καταστούν λιγότερα 
αξιόλογα και το σύστημα λιγότερο αποτελεσματικό. Ωστόσο, η ιδέα χρησιμοποίησης των 
δεδομένων του SΙS για σκοπούς διάφορους των αρχικά προβλεπομένων και ιδίως για 
ενημέρωση της αστυνομίας σε μια ευρεία έννοια, τυγχάνει σήμερα ευρείας αποδοχής, 
ακόμη δε και περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου μετά τα γεγονότα της 
11ης Σεπτεμβρίου 2001»1.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, σημείωση της γερμανικής αντιπροσωπείας σχετικά με την 
Eurodac αναφέρει:

«(ε) Μελλοντική χρήση των δεδομένων που έχουν αποθηκευθεί στην κεντρική τράπεζα 
δεδομένων Eurodac για αστυνομικούς σκοπούς.

Η ενσωμάτωση των δεδομένων που έχουν αποθηκευθεί στην τράπεζα δεδομένων 
Eurodac θα μπορούσε να καταστήσει δυνατό το συνδυασμό των ευρημάτων της 
αστυνομίας με τα δακτυλικά αποτυπώματα προσώπων που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη 
ως αιτούντες άσυλο. Τούτο θα μπορούσε να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την δίωξη του 
εγκλήματος και να καταστήσει δυνατό τον εντοπισμό και την αποφυγή κινδύνων όσον 
αφορά την ασφάλεια έγκαιρα. Η οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων για σκοπούς 
ποινικού δικαίου έχουν ρυθμισθεί, δεδομένου ότι ο κανονισμός Eurodac συνδέεται στενά 
με τη Σύμβαση του Δουβλίνου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν απλώς προκειμένου 
να καθορισθεί ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας χορήγησης ασύλου. Η Επιτροπή θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις 
τροποποίησης το συντομότερο δυνατόν»2.

Στην περίπτωση που υπάρξουν σήμερα ρυθμίσεις εις τρόπον ώστε να προβλέπεται στο 
μέλλον πρόσβαση στα δεδομένα των αρχών στις οποίες η πρόσβαση αυτή δεν 

  
1 Έγγραφο του Συμβουλίου 5968/02, σελ. 2.1
2 Έγγραφο του Συμβουλίου 8784/02, σελ. 3 (ε)
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επιτρέπεται σήμερα, θα είναι δύσκολο να μην γίνει δεκτή η πρόσβαση αυτή στο μέλλον 
δεδομένου ότι υπάρχουν πάντοτε πρακτικές αιτιολογήσεις για το σκοπό αυτό. Ως εκ 
τούτου, θα επιλέξουμε αυθαίρετα την τεχνολογία ή νομικές διασφαλίσεις σήμερα εις 
τρόπον ώστε να προληφθεί η διόγκωση της λειτουργίας αύριο; Δέον να σημειωθεί στο 
πλαίσιο αυτό ότι η αντιπαράθεση δακτυλικών αποτυπωμάτων για το Eurodac είναι η 
ίδια με αυτήν που χρησιμοποιεί η Ιντερπόλ και οι εθνικές αστυνομικές αρχές1.

III.2 Κοινή Τεχνική Βάση και Διαλειτουργικότητα

Μια παρόμοια θεώρηση φέρνει στην επιφάνεια τις ανησυχίες σχετικά με τις κοινές 
τεχνικές βάσεις, τη διαλειτουργικότητα και τις επιπτώσεις της «Αρχής της 
διαθεσιμότητας» για τα συστήματα ΙΤ2.

Μια κοινή τεχνική βάση προβλέπεται μεταξύ του SΙS ΙΙ και του VΙS. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αποφάσισε να συγχωνεύσει τις συμβάσεις του SΙS ΙΙ και VΙS για τον τεχνικό 
του σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή και ανέθεσε τούτο σε έναν όμιλο του 
οποίου ηγούνται οι Steria Γαλλίας και Hewlett Packard Βελγίου με προϋπολογισμό 40 
εκατομμυρίων ευρώ. Το σύστημα τελεί ήδη υπό εξέλιξη, με ποιον όμως τρόπο θα 
ολοκληρωθεί όταν δεν υφίσταται ακριβές πλαίσιο ως προς το τι τελικά θα 
περιλαμβάνει; Οι πιθανότητες είναι να περιλαμβάνει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
δεδομένων εις τρόπον ώστε η πιθανότητα που δεν θα χρησιμοποιηθεί αρχικά να είναι 
διαθέσιμη για μεταγενέστερη χρήση.

Αυτό ακριβώς αναφέρουν τα έγγραφα του Συμβουλίου. Το πρόγραμμα της Χάγης 
αναφέρει μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών που θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της 
νέας τεχνολογίας και που θα πρέπει να προσαρμοσθούν σε κάθε τύπο πληροφορίας 
όπου χρειάζεται, με αμοιβαία πρόσβαση ή διαλειτουργικότητα των εθνικών τραπεζών 
δεδομένων, ή άμεση (on line) πρόσβαση ακόμη και τις Europol στις κεντρικές τράπεζες 
δεδομένων της ΕΕ όπως το SΙS3. Αφότου διετυπώθησαν τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου το Φεβρουάριο του 2004, η ιδέα της αμοιβαίας πρόσβασης στα συστήματα 
ΙΤ παραμένει επί τάπητος. Η μελέτη δυνατότητας σύνδεσης του SΙS ΙΙ και του VΙS, και 
η μελλοντική ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα συνηγορούν στην 
άποψη ότι όλες οι τράπεζες δεδομένων τελικά θα συγχωνευθούν (SΙS, VΙS, Europol, 
διαβατήρια, δεδομένα ΡΝR, άδειες οδήγησης, δελτία ταυτότητας) και τα υπάρχοντα 
δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για νέους σκοπούς.

ΙV. Επισκόπηση του όλου σχεδιαζομένου πλαισίου

Η εισηγήτρια προτείνει ως εκ τούτου να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια πλήρη 
εικόνα προτού αποφασίσει αποκλειστικά για την πρόταση VΙS. Η ουσιαστική του 
λειτουργία εξαρτάται από μια πολύπλοκη δέσμη μέτρων επί των οποίων αναμένονται 

  
1 Eurodac - Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 407/2002 της 28ης Φεβρουαρίου 2002, ΕΕ L 062, 
05/03/2002, σελ. 1-5 Interpol -
http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/RefDoc/default.asp
http://www.interpol.int/Public/ICPO/GeneralAssembly/Agn66/Resolutions/AGN66RES8.asp
2 Το πρόγραμμα της Χάγης αναφέρει ότι βάσει της «αρχής της διαθεσιμότητας» τα δεδομένα που διατηρούνται 
σε ένα κράτος μέλος μπορούν να κοινοποιηθούν σε υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου σε άλλα κράτη μέλη από 
1ης Ιανουαρίου 2008.
3 Πρόγραμμα Χάγης τμήμα 2.1
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προτάσεις της Επιτροπής:

(i) αναφέρονται στις προτάσεις της Επιτροπής ως αναγκαία συμπληρώματα στο VΙS:
▪ τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές 

και τις διαδικασίες λήψης των βιομετρικών στοιχείων, περιλαμβανομένης της 
καταγραφής τους.

▪ ανάπτυξη ενός συμπληρωματικού μηχανισμού για την ανταλλαγή δεδομένων με 
την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο VΙS)

▪ πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ανταλλαγή στοιχείων όσον αφορά τις 
βίζες μακράς διαρκείας

(ii) ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα που αναμένεται το 
Δεκέμβριο του 2005

(iii) το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει
▪ μια πρόταση τρίτου πυλώνα σχετικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και
▪ μια πρόταση τρίτου πυλώνα σχετικά με την πρόσβαση των αστυνομικών αρχών1.

Είναι οπωσδήποτε ουσιώδους σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που 
συναποφασίζει επί της πρότασης, να έχει πλήρη κατανόηση του τι σημαίνουν τα 6 αυτά 
άλλα μέτρα (και το οποιοδήποτε άλλο) για τη λειτουργία του VΙS, ιδίως όσον αφορά τη 
διαλειτουργικότητα2.

Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι κάποιος προηγούμενος εισηγητής ανέφερε ότι δεν ήταν 
σε θέση να εγκρίνει τις προτάσεις για τα βιομετρικά στοιχεία στις βίζες δεδομένου ότι 
«δεν πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις για μια τεκμηριωμένη λήψη απόφασης» 
δεδομένης της έλλειψης ενημέρωσης (επί θεμάτων όπως ορισμένες πλαστές βίζες, 
κόστος και ποσοστό λάθους) που χρειάζεται για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι 
στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν κατά τον δέοντα και πλέον διακριτικό τρόπο3.

Ουδεμία υπάρχουσα εφαρμογή των βιομετρικών τεχνολογιών, ακόμη και εκείνων που 
θεωρούνται ευρείας κλίμακας όπως η τράπεζα δακτυλικών αποτυπωμάτων του FΒΙ στις 
ΗΠΑ, προσεγγίζει σε μέγεθος τα προτεινόμενα ή προβλεπόμενα καθεστώτα για τα 
διαβατήρια και θεωρήσεις της ΕΕ. Είναι σημαντικό να υπάρξει η σωστή αντιμετώπιση.

  
1 Έγγραφο του Συμβουλίου 6810/05
2 http://europa.eu.int/comm/off/πρόγραμμα_εργασίας/κατάλογος_2005_01_27.pdf, σελ. 70
3 Σχέδιο έκθεσης του Ole Sørensen της 10.3.2004, επί της πρότασης της Επιτροπής για την έγκριση κανονισμού 
του Συμβουλίου που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου 
τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών CΟΜ(2003)558 - C5-0467/2003 - 2003/0218(CΝS)) και επί της 
πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1683/95 για την 
καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου CΟΜ(2003)558 - C5-0466/2003 - 2003/0217(CΝS)) (ΡΕ 329.955)
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