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I. Indledning

Arbejdsdokumentet omfatter ordførerens væsentligste spørgsmål og bekymringer vedrørende 
Kommissionens forslag til forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de 
diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske 
identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af 
visumansøgninger.

II. Kort gennemgang og status for forslaget

Dette forslag er nødvendigt for gennemførelsen af VIS, og der er to formål dermed. På den ene side 
skaber det retsgrundlaget for indsamling af biometriske data og fastsætter standarder for denne 
indsamling. På den anden side tilvejebringer det en retlig ramme for organiseringen af 
medlemsstaternes konsulære repræsentationer for at gøre det muligt for dem at håndtere 
arbejdsbyrden med indsamling af biometriske identifikatorer og reducere omkostningerne.

Den generelle omarbejdning af de fælles konsulære instrukser (KOM (2006)0403), som Henrik Lax 
er ordfører for)1 vil omfatte dette forslag. Eftersom det er blevet bekendtgjort, at denne 
omarbejdning vil tage længere tid, har Kommissionen valgt at sende et særskilt retsakt for hurtigere 
at kunne gøre fremskridt med hensyn til spørgsmålene vedrørende VIS.

Ordføreren understreger, at forhandlingerne om VIS-forordningen allerede var fremskredne, da 
Kommissionen fremlagde det nuværende forslag. Det kan være problematisk, at disse nært 
forbundne forslag ikke er blevet forhandlet parallelt, eftersom det er blevet hævdet, at aspekter som 
undtagelser fra biometriske identifikatorer bør reguleres inden for rammerne af VIS og ikke inden 
for det nuværende forslag.

En mere gennemsigtig og mere fornuftig tilgang ville være først og fremmest at revidere hele 
visumkodeksen, herunder indsamling af biometriske identifikatorer og først derefter foreslå det 
VIS, som skal gennemføre visumkodeksens regler. Konsekvenserne heraf er, at der er en risiko for, 
at VIS-forordningen efter vedtagelsen af visumkodeksen skal revideres fuldstændigt for at være i 
overensstemmelse med regelværket for den fælles visumpolitik. Dette er meget uheldigt, og 
ordføreren vil derfor gerne støtte ordførerens opfordringer med hensyn til visumkodeksen (Lax) i 
forhold til behovet for overensstemmelse og samordning mellem betænkningerne.

III. Vigtige spørgsmål

De vigtigste spørgsmål i dette forslag er:

1. Biometriske identifikatorer (indsamling, standarder, aldersgrænser, anvendelse, 
indsamlingsfrekvens osv.).
2. Samarbejdsmekanismer mellem medlemsstater til behandling af visumansøgninger og navnlig 
udlicitering, men også den praktiske gennemførlighed af andre former for samarbejde, som 
Kommissionen har foreslået.

  
1 Vil herefter blive kaldt ved det nye navn, visakodeksen.
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1. Biometriske identifikatorer

1a. Indsamling og standarder

Medlemsstaterne skal indsamle biometriske identifikatorer, herunder ansigtsbilledet og ti 
fingeraftryk, fra hver ansøger, som skal give personligt fremmøde i forbindelse med den første 
visumansøgning. De tekniske krav skal være i overensstemmelse med de internationale standarder, 
som FN's Organisation for International Civil Luftfart (ICAO) har fastsat i dokument 9303, del 1 
(pas), 6. udgave. Dette dokument blev citeret i Kommissionens forslag, inden det fik status af et 
endeligt vedtaget dokument, som ordføreren stadig ikke har modtaget et eksemplar af fra 
Kommissionen.

Der er givet udtryk for bekymringer om de beslutninger, som ICAO har truffet om biometriske 
standarder.1 Der kan med rimelighed sættes spørgsmålstegn ved dens rolle i forbindelse med 
fastsættelse af standarder og EU's deltagelse, om manglende gennemsigtighed og demokratisk 
pålidelighed. Er der foretaget en vurdering af, hvor pålidelig, hensigtsmæssig og tilpasset til 
rammerne for VIS, disse ICAO-standarder er?
Biometriske identifikatorer skal indsamles i et sikkert miljø. Bør der findes ensartet datasikkerhed 
og ensartede databeskyttelsesregler, som finder anvendelse, uanset hvor de indsamles?  

1b. Aldersgrænser og anvendelse

Fingeraftryk

Kommissionen foreslår, at der optages fingeraftryk af børn fra seks år og opefter. Der foreslås ingen 
øvre grænse. Kommissionens synspunkt er, at gamle mennesker, for hvilke det ikke er muligt at 
optage fingeraftryk, falder under kategorien "personer, for hvem det er fysisk umuligt at optage 
fingeraftryk". 

I forhold til aldersgrænsen på seks år forklarer Kommissionen i begrundelsen, at fingeraftryk af 
børn mellem seks og 12 år kun er nyttige ved en-til-en-sammenligninger (dvs. udelukkende til 
verificeringsformål). Teksten indeholder imidlertid ikke en sådan bestemmelse. Det fremgår ikke 
tydeligt, om Kommissionens hensigt rent faktisk var udelukkende at tillade anvendelse af 
fingeraftryk af børn mellem seks og 12 år til verificering, og i bekræftende fald hvorfor en sådan 
bestemmelse ikke er omfattet af selve lovteksten. Endvidere mener ordføreren, at det rigtige sted at 
regulere anvendelse af fingeraftryk er i VIS-forordningen (som omfatter anvendelse, hvor denne 
forordning omhandler indsamling).

Det er navnlig slående, at forslaget vedrørende aldersgrænser afspejler den drøftelse, som 
Kommissionen allerede har haft med medlemsstaterne i Visumgruppen og Det Strategiske Udvalg 
(Scifa)2, hvilket giver indtryk af at forsøge at foregribe Europa-Parlamentets demokratiske 
inddragelse gennem den fælles beslutningsproces. Ordføreren beklager, at en så vigtig beslutning, 
som har så stor indflydelse på personers privatliv, er truffet uden demokratisk drøftelse, og håber, at 

  
1 Se f.eks. den åbne skrivelse til ICAO – anden rapport om udviklingen mod en international infrastruktur for 
kontrol med bevægelser ("an open letter to the ICAO - a second report on 'towards an international infrastructure
for surveillance of movement'") af 30.3.2004. 
2 Se begrundelsen, s. 9.



PE 386.565v01-00 4/5 DT\659386DA.doc

DA

Europa-Parlamentets synspunkter vil blive hørt fuldt ud inden for den fælles beslutningsproces.

Der findes ingen endelige ekspertundersøgelser om pålideligheden af fingeraftryksteknologi for 
børn og ældre. Eurodac- og US-Visit-systemet er tilsyneladende de eneste erfaringer, der indtil 
videre omfatter så stor en befolkning, og i begge systemer gemmes fingeraftryk fra personer fra 14 
år og opefter. I forhold til den øvre grænse i US-Visit-programmet er personer over 79 år fritaget for 
at få optaget fingeraftryk. Dette skyldes, at disse personer ikke længere anses som en risiko, og 
kvaliteten af fingeraftryk falder med alderen. Det kan også skyldes, at ældre mennesker har større 
problemer med at få optaget fingeraftryk, f.eks. fordi de er skrøbelige eller ryster.

I den foreløbige BIODEV-rapport1 konkluderedes det, at selv om der stadig er behov for 
undersøgelser og eksperimenter, er det i praksis muligt at optage fingeraftryk fra en syvårig, og selv 
fra børn under syv år ville det være muligt med et mere effektivt system.

Fastsættelse af en ny aldersgrænse kræver meget grundig undersøgelse, og ordføreren foretrækker 
foreløbig at fastsætte aldersgrænsen 14-79 år som den mest passende i forhold til VIS-målene, selv 
om hun nøje vil vurdere argumenter vedrørende bekæmpelse af børnehandel. Dette ville forebygge 
behovet for at regulere valget mellem verificering eller identificering og kunne løse spørgsmålet om 
hyppigheden af at optage biometriske data fra børn, efterhånden som de bliver større.

Fotografier

Kommissionen skelner mellem scannede fotografier og fotografier, der tages, når ansøgningen 
indgives, men årsagerne til denne skelnen fremgår ikke klart. 

Der regnes ikke med nogen aldersgrænse i forbindelse med fotografier. Det synes dog at give 
mening at gemme data af en vis kvalitet, som kan anvendes pålideligt, i den centrale database, 
hvilket ikke synes at være tilfældet for fotografier af nyfødte. Derudover skal børn under seks år 
ifølge Kommissionens forslag ikke give personligt fremmøde på konsulatet, da de er undtaget fra 
kravet om fingeraftryk. Det hjælper ikke ansøgerne, at de skal give personligt fremmøde for at 
aflevere fotografier. Kan det fastsættes, at der for børn under en vis alder kun bør anvendes 
scannede fotografier?

Hvis der skal fastsættes en aldersgrænse, hvad skal den da være? Bør aldersgrænsen for fotografier 
være i overensstemmelse med aldersgrænsen for fingeraftryk?

I forhold til anvendelse af fotografier er det under de interinstitutionelle forhandlinger om VIS-
forordningen blevet aftalt, at fotografier udelukkende skal anvendes til verificeringsformål, idet 
ekspertundersøgelser har vist, at ansigtsgenkendelsesteknologi endnu ikke er moden nok til at give 
pålidelige resultater i en identificeringsproces.

1c. Overensstemmelse med VIS-formål

Spørgsmålet om optagelse af fingeraftryk og fotografier er ikke kun et spørgsmål om teknisk 
gennemførlighed og pålidelig anvendelse, men også et spørgsmål om, hvilke reelle fordele de har 
for gennemførelsen af VIS-formålene. Endvidere bør undtagelser fra kravene til biometriske 

  
1 Biodev, 21.11.2005, "Rapport intermédiaire à la Commission européenne".
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identifikatorer i forhold til databeskyttelsesprincipperne om nødvendighed og proportionalitet 
vurderes i lyset af de pågældende formål. Den politiske beslutning, som træffes i denne 
sammenhæng, skal således ikke kun baseres på tekniske realiteter, men også på overvejelser
vedrørende krænkelse af privatlivets fred.
Har Kommissionen vurderet den foreslåede aldersgrænse og hele spørgsmålet om undtagelser fra 
kravene om biometriske identifikatorer i lyset af VIS-formålene med henblik på at opfylde 
principperne om nødvendighed og proportionalitet.

1d. Hyppighed af indsamling af biometriske data

Kommissionen foreslog, at hver ansøger skal give personligt fremmøde ved indgivelsen af sin første 
visumansøgning. I forbindelse med alle senere ansøgninger behøver ansøgeren ikke give personligt 
fremmøde, da de biometriske identifikatorer fra den første ansøgning kopieres, forudsat at den 
sidste registrering højst er 48 måneder gammel. Dette skal ses i forhold til den opbevaringsperiode 
på fem år, som fastsættes i VIS-forordningen. Det bør præciseres, hvad "sidste registrering" 
betyder, da dette begreb ikke anvendes i VIS-forordningen.

Ordføreren mener, at dette i princippet er en afbalanceret tilgang og vil være en betydelig fordel for 
personer, der reelt rejser hyppigt. Ansøgernes rettigheder beskyttes, idet de skal give personligt 
fremmøde, når de kun ansøger om et visum én gang i løbet af fire år. Samtidig vil en lang periode, 
hvor biometriske data kan anvendes, øge brugervenligheden og reducere konsulaternes 
arbejdsbyrde.

Der er imidlertid nogle spørgsmål, som giver anledning til bekymring. Børns biometriske 
identifikatorer ændrer sig hurtigt, hvilket navnlig er relevant i lyset af den lave aldersgrænse, som 
Kommissionen foreslår i forbindelse med at optage fingeraftryk, hvilket kan påvirke nøjagtigheden 
af et match. Sådanne problemer kan i princippet undgås ved at vælge en højere aldersgrænse, 
eftersom fingeraftrykkene vil være tilstrækkeligt modne. For det andet skal det for alle andre 
ansøgere undersøges nøje, hvilke problemer der kan opstå i praksis (navnlig ved 
grænsekontrolposter), hvis nøjagtigheden af et match på nogen måde kan påvirkes. Spørgsmålet om 
"stjålne identiteter/kopier" skal nøje overvejes.


