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I. Úvod

Tento pracovní dokument zpracovaný zpravodajkou se zabývá hlavními otázkami a problémy, které 
se týkají návrhu nařízení Komise o změně Společné konzulární instrukce k vízům (CCI) 
pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně 
ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza. 

II. Krátká prezentace a status návrhu

Tento návrh je nezbytný pro provádění systému VIS, a jeho cíl je dvojí. Na jedné straně vytváří 
právní základ pro sběr biometrických údajů a stanoví standardy jeho sběru. Na straně druhé 
poskytuje právní rámec pro organizaci konzulárních úřadů členských států, který jim pomůže čelit 
nárůstu pracovní zátěže související se sběrem biometrických údajů od žadatelů a snižovat náklady. 

Obecná revize CCI bude zahrnovat tento návrh (KOM (2006)403, zpravodaj Henrik Lax).1
Vzhledem k tomu, že bylo potvrzeno, že tato revize bude trvat delší dobu, se Komise rozhodla, že 
předloží samostatný právní nástroj, aby tak urychlila postup v problematice týkající se systému VIS. 

Zpravodajka zdůrazňuje skutečnost, že ve chvíli, kdy byl současný návrh Komisí předložen byla 
jednání o nařízeních systému VIS již ve velmi pokročilém stadiu. Skutečnost, že tyto úzce 
propojené návrhy nebyly projednávány souběžně, by mohla být problematická, vzhledem k tomu, 
že jak již bylo řečeno, některé body, například výjimky z uplatňování biometrických znaků by měly 
být upraveny spíše v rámci systému VIS než jako součást současného návrhu. 

Průhlednější a praktičtější by bylo přezkoumat nejdříve celý kodex o vízech včetně sběru 
biometrických údajů a teprve poté navrhnout systém VIS, který by zajišťoval provádění pravidla 
kodexu o vízech. Vzhledem k tomu, že se takto nepostupovalo, vzniká nebezpečí, že poté, co bude 
kodex o vízech přijat, bude muset být nařízení o systému VIS celkově přezkoumáno tak, aby  pokud 
jde o společnou vízovou politiku bylo v souladu s acquis. Tento postup se zpravodajce zdá velmi 
nevhodný a proto by ráda podpořila výzvy zpravodaje kodexu o vízech (H. Laxe), aby se zajistila 
důslednost a soulad mezi oběmi zprávami.

III. Klíčové body

Klíčové body tohoto návrhu jsou: 

1. Biometrické znaky (sběr, standardy, věkové hranice, použití, četnost sběru atd); 
2. Mechanismy spolupráce mezi členskými státy při vyřizování žádostí o víza a zvláště outsourcing, 
ale také praktická proveditelnost jiných forem spolupráce navržené Komisí.

  
1 Nyní známý pod novým jménem „kodex o vízech“.
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1. Biometrické znaky

1a. Sběr a standardy 

Členské státy budou muset sbírat biometrické identifikátory včetně podoby obličeje a deseti otisků 
prstů od každého žadatele, který se za účelem podání první žádosti o vízum bude muset dostavit 
osobně.  Technické požadavky musí být v souladu s mezinárodními standardy stanovenými v 6. 
vydání dokumentu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) č. 9303 v části I (pasy). 
Tento dokument uváděla Komise ve svém návrhu ještě před tím, než získal status oficiálně přijatého 
dokumentu, jehož kopii zpravodajka stále ještě od Komise neobdržela. 

Byly vyjádřeny obavy týkající se rozhodnutí ICAO o biometrických standardech1. Je vskutku 
nezbytné položit si otázky týkající se její úlohy při stanovení standardů, účasti EU a o nedostatku 
průhlednosti a demokratické odpovědnosti Zhodnotilo se, jak spolehlivé, vyhovující a přizpůsobené 
kontextu systému VIS tyto standardy ICAO jsou? 
Biometrické znaky je nutno sbírat v zabezpečeném prostředí. Měla by být stanovena jednotná 
pravidla pro bezpečnost a ochranu údajů, která budou platit kdekoliv, kde budou údaje sbírány?  

1b. Věkové hranice a použití

Otisky prstů

Komise navrhuje snímat otisky prstů dětí počínaje šestým rokem věku dítěte. Nebyla navržena 
žádná horní hranice . Komise je toho názoru, že starší osoby, kterým nebude možno sejmout otisky, 
budou zařazeny do kategorie „osob, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné“. 

Pokud jde o hranici 6 let věku, vysvětluje Komise ve své důvodové zprávě, že otisky prstů dětí ve 
věku 6–12 let jsou užitečné pouze pro srovnávání dvou otisků (tj. pouze pro účely ověření). Text 
však takové ustanovení neobsahuje. Není zřejmé, zda je vskutku cílem Komise povolit užití otisků 
prstů dětí ve věku mezi 6 a 12 lety jen pro účely ověření, a pokud tomu tak je, proč nebylo toto 
ustanovení zahrnuto do samotného právního textu. Zpravodajka se domnívá, že dokument, ve 
kterém je třeba stanovit užívání otisků prstů, je nařízení systému VIS (které se zabývá způsobem 
použití, zatímco toto nařízení se zabývá sběrem). 

Zvláště pozoruhodné je to, že návrh týkající se věkové hranice navazuje na rozpravu, kterou 
Komise vedla s členským státy už v rámci pracovní skupiny pro víza a strategický výbor (Scifa)2, 
což vyvolává dojem, že dochází k pokusu zabránit demokratickému zapojení Evropského 
parlamentu v rámci procesu spolurozhodování. Zpravodajka vyjadřuje politování nad přijetím tak 
zásadního rozhodnutí, které má zásadní vliv na soukromí jednotlivce, bez demokratické rozpravy, a 
doufá, že názory Evropského parlamentu budou v plnosti vyslyšeny v rámci postupu 
spolurozhodování. 

Neexistují žádné přesvědčivé odborné studie týkající se spolehlivosti technologie snímání otisků 
prstů dětí a starších osob. Systémy Eurodac a US-Visit jsou zřejmě zatím jediné, které zahrnují 

  
1 Viz například „otevřený dopis adresovaný ICAO – druhá zpráva o ‚trendech v oblasti mezinárodní infrastruktury pro 
dohled nad pohybem osob‘”, 30. březen, 2004.
2 Viz vysvětlivky na straně 9.
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rozsáhlou část populace, a oba tyto systémy uchovávají otisky prstů osob od 14 let. Pokud jde o 
horní hranici jsou v rámci programu US-VISIT osoby, kterým je více než 79 let, osvobozeny od 
snímání otisků prstů. Důvodem je, že tyto osoby již nejsou považovány za nebezpečné a kvalita 
otisků prstů se s věkem zhoršuje.  Další důvodem může také být, že pro starší osoby je obtížnější 
nechat si odejmout otisky prstů, například z důvodu chatrného zdraví nebo třesu.  

Předběžná zpráva1 BIODEV došla k závěru, že ačkoliv je nadále potřeba pokračovat ve studiích a 
experimentech, v praxi je snímání otisků dětí od věku 7 let bez problému proveditelné a že i u dětí 
mladších sedmi let by to s pomocí výkonnějšího systému mělo být možné. 

Nastavení nové věkové hranice vyžaduje zvláště pečlivé přezkoumání, a zpravodajka by zatím dala 
přednost stanovení věkové hranice mezi 14 a 79 lety, protože nejvíce vyhovuje cílům systému, 
avšak bude pečlivě zvažovat argumenty, které se vztahují k boji proti obchodování s dětmi. Tímto 
by se také předešlo nutnosti volit mezi ověřováním anebo zjišťováním totožnosti a pomohlo by 
vyřešit otázku četnosti předávání biometrických údajů dětí v závislosti na jejich růstu.

Fotografie

Komise rozlišuje mezi naskenovanými fotografiemi a fotografiemi zhotovenými v době žádosti, ale 
důvody pro toto rozlišení nejsou jasné.

Nepředpokládá nastavení věkové hranice u fotografií.  Nicméně je smysluplné uchovávat 
v centrální databázi pouze údaje určité kvality, které mohou být spolehlivě použity, což zřejmě není 
případ fotografií novorozenců.  Mimoto děti, kterým je méně než 6 let, a které jsou tudíž 
osvobozeny od snímání otisků prstů, se podle návrhu Komise nemusí dostavit osobně na konzulát. 
Je zbytečné, aby byli žadatelé nuceni dostavit se za účelem odevzdání fotografií osobně.. Bylo by 
možné stanovit, aby byly pro děti pod určitou věkovou hranicí používány pouze naskenované 
fotografie?

Pokud je nutné nastavit věkovou hranici, jaká by měla být? Měla by být věková hranice pro 
fotografie shodná s věkovou hranicí pro snímání otisků prstů? 

Pokud jde o používání fotografií bylo během meziinstitučních jednání o nařízení systému VIS 
dohodnuto, že fotografie by měly být používány pouze pro účely ověřování vzhledem k tomu, že 
jak ukázaly odborné studie, technologie pro rozpoznávání rysů tváře není ještě dostatečně pokročilá 
pro to, aby poskytovala spolehlivé výsledky v procesu identifikace. 

1c. Soulad s cíly systému VIS

Problematika stanovení věkových hranic pro snímání otisků prstů a fotografií není jen záležitostí 
technické proveditelnosti a spolehlivosti užití, ale je také otázkou, jaký skutečný prospěch by 
přinesly uskutečňování cílů VIS. Za účelem respektování zásad nezbytnosti a proporcionality 
ochrany údajů by měly být výjimky z biometrických požadavků posuzovány s ohledem na tyto cíle. 
Politické rozhodnutí přijaté v tomto kontextu by tedy mělo být založeno nejen na technických 
faktech, ale mělo by také vzít v úvahu kritéria týkající se narušování soukromí. 

  
1 Biodev, 21. listopadu 2005, Průběžná zpráva předložená Evropské komisi ("Rapport intermédiaire à la Commission 
européenne")
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Posoudila Komise navrhovanou hranici věku a celkově problematiku výjimek z biometrických 
požadavků s ohledem na cíle systému VIS tak, aby byly splněny zásady nezbytnosti a 
proporcionality?

1d. Četnost sběru biometrických údajů

Komise navrhla, aby se každý žadatel dostavil k předložení první žádosti o udělení víza osobně. 
Biometrické identifikátory se pro účely jakékoli další žádosti, kvůli níž se žadatel již nemusí 
dostavit osobně, zkopírují z první žádosti za předpokladu, že poslední záznam není starší 48 měsíců. 
A to s ohledem na pětiletou lhůtu pro uchovávání údajů stanovenou v návrhu nařízení o systému 
VIS Vzhledem k tomu, že výraz „poslední záznam“ není použit v nařízení o systému VIS, by se 
mělo vysvětlit, co přesně tento výraz znamená. 

Zpravodajka se domnívá, že tento přístup je v zásadě vyvážený a bude důležitým přínosem pro 
často cestující osoby bona fides, kteří často cestují. Ochrana práv žadatele bude zabezpečena tím, že 
se při žádosti o vízum bude muset osobně dostavit jen jednou za čtyři roky. Dlouhé časové období, 
během kterého mohou být biometrické údaje využívány, by zároveň zvýšilo uživatelskou 
přátelskost a snížilo by pracovní vytížení konzulárních úřadů. 

Jsou zde však některé problematické body. Biometrické identifikátory dětí se mění rychle, což je 
zvláštně důležité vzhledem k nízké věkové hranici pro snímání otisků prstů navržené Komisí, 
protože může být ovlivněna přesnost shody. Zvolení vyšší věkové hranice by proto v zásadě 
pomohlo vyhnutí se podobným problémům vzhledem k tomu, že otisky prstů už budou dostatečně 
vyvinuté. Pro všechny ostatní žadatele je nutné pečlivě posoudit problémy, které mohou nastat 
v praxi (zvláště při hraničních kontrolách), pokud může být přesnost shody jakýmkoliv způsobem 
ovlivněna. Je třeba pečlivě posoudit možnost "odcizené identity/podoby“ musí být pečlivě 
posouzen. 
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