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I. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο εργασίας παρουσιάζει τα κύρια ερωτήματα και τις ανησυχίες της εισηγήτριας 
αναφορικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση της Κοινής 
Προξενικής Εγκυκλίου (ΚΠΕ) περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες
προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων 
διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. 

II. Σύντομη παρουσίαση και καθεστώς της πρότασης

Η εν λόγω πρόταση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του Συστήματος Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις (Visa Information System - VIS) και έχει διττό σκοπό. Αφενός δημιουργεί τη νομική 
βάση για τη συλλογή των βιομετρικών δεδομένων και καθορίζει τα πρότυπα για αυτή. Αφετέρου 
παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για την οργάνωση των προξενικών γραφείων των κρατών μελών ώστε 
να μπορούν να αντεπεξέλθουν στον εργασιακό φόρτο της συλλογής βιομετρικών στοιχείων και να 
μειώσουν το κόστος. 

Η γενική αναδιατύπωση της ΚΠΕ (COM (2006)403) με εισηγητή τον Henrik Lax)1 θα 
ενσωματώσει την εν λόγω πρόταση. Με δεδομένο ότι αυτή η αναδιατύπωση θα διαρκέσει 
περισσότερο, η Επιτροπή επέλεξε να υποβάλει ξεχωριστό νομικό μέσο προκειμένου να μπορέσει να 
σημειώσει ταχύτερη πρόοδο επί των ζητημάτων που αφορούν το VIS. 

Η εισηγήτρια τονίζει το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό VIS είχαν ήδη 
προχωρήσει αρκετά όταν υπεβλήθη η τρέχουσα πρόταση από την Επιτροπή. Το γεγονός ότι αυτές 
οι προτάσεις, που συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεν έτυχαν παράλληλης διαπραγμάτευσης θα 
μπορούσε να αποβεί προβληματικό, καθώς υποστηρίζεται ότι θέματα όπως οι εξαιρέσεις από τη 
λήψη βιομετρικών στοιχείων θα πρέπει να ρυθμίζονται μάλλον στο πλαίσιο του VIS παρά στο 
πλαίσιο της εν λόγω πρότασης. 

Μια πιο διαφανής και όντως πιο λογική προσέγγιση θα ήταν πρώτα να πραγματοποιηθεί μια 
αναθεώρηση του συνόλου του Κώδικα Θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
βιομετρικών στοιχείων, και στη συνέχεια να προταθεί το VIS που θα εφαρμόσει τους κανόνες του 
Κώδικα Θεωρήσεων. Εάν δεν γίνει αυτό, θα υπάρξει ο κίνδυνος, μετά την υιοθέτηση του Κώδικα 
Θεωρήσεων, ο κανονισμός VIS να πρέπει να αναθεωρηθεί ολοκληρωτικά, ώστε να συμμορφωθεί
με το κεκτημένο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων. Αυτό θα είναι πολύ ατυχές και για τον λόγο 
αυτόν η εισηγήτρια θα ήθελε να υποστηρίξει τις εκκλήσεις του εισηγητή περί Κώδικα Θεωρήσεων 
(Lax) για την ανάγκη ύπαρξης συνοχής και συντονισμού μεταξύ των εκθέσεων.

III. Καίρια ζητήματα

Τα καίρια ζητήματα της παρούσας πρότασης είναι: 

1. Βιομετρικά στοιχεία (συλλογή, πρότυπα, όρια ηλικίας, χρήση, συχνότητα συλλογής κ.λπ.)·
2. Μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 
χορήγησης θεώρησης, ιδιαίτερα δε η εξωτερική ανάθεση, αλλά και η πρακτική σκοπιμότητα άλλων 

  
1 Εφεξής θα είναι γνωστή με το νέο όνομα «Κώδικας Θεωρήσεων».
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μορφών συνεργασίας που προτείνονται από την Επιτροπή.

1. Βιομετρικά στοιχεία

1α. Συλλογή και πρότυπα

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία που θα περιλαμβάνουν 
την εικόνα του προσώπου και δέκα δακτυλικά αποτυπώματα από κάθε αιτούντα, ο οποίος θα 
πρέπει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης θεώρησης. Οι 
τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα που καθορίζονται από τον 
Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) του ΟΗΕ, στο έγγραφο 9303 Μέρος 1
(διαβατήρια) 6η έκδοση. Το εν λόγω έγγραφο αναφέρθηκε στην πρόταση της Επιτροπής πριν λάβει 
το καθεστώς τελικού εγκεκριμένου εγγράφου, αντίγραφο του οποίου η εισηγήτρια δεν έχει ακόμη 
λάβει από την Επιτροπή. 

Έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τις αποφάσεις του ICAO για τα πρότυπα βιομετρικών 
στοιχείων.1 Πράγματι, είναι εύλογο να τεθούν ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της στον καθορισμό 
των προτύπων και τη συμμετοχή της ΕΕ, σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικής 
λογοδοσίας. Έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του κατά πόσον αυτά τα πρότυπα του ICAO είναι 
αξιόπιστα, κατάλληλα και προσαρμοσμένα στο πλαίσιο του VIS;
Τα βιομετρικά στοιχεία πρέπει να συλλέγονται σε ασφαλές περιβάλλον. Μήπως θα πρέπει να 
υπάρξουν ομοιόμορφοι κανόνες ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων οι οποίοι θα ισχύουν 
όπου και να συλλέγονται αυτά τα δεδομένα;

1β. Όρια ηλικίας και χρήση

Δακτυλικά αποτυπώματα

Η Επιτροπή προτείνει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών. 
Δεν προτείνεται ανώτατο όριο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μεγαλύτερα άτομα που αδυνατούν να 
δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα θα εμπίπτουν στην κατηγορία των «προσώπων για τα οποία είναι 
αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για σωματικούς λόγους». 

Όσον αφορά το όριο των 6 ετών, η Επιτροπή εξηγεί στην αιτιολογική έκθεση ότι τα δακτυλικά 
αποτυπώματα παιδιών 6-12 ετών είναι χρήσιμα μόνο για αντιπαραβολή ένα προς ένα (δηλαδή μόνο 
για λόγους επαλήθευσης). Ωστόσο, το κείμενο δεν περιέχει τέτοια διάταξη. Δεν είναι σαφές εάν 
πρόθεση της Επιτροπής ήταν όντως να επιτρέψει τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών 
6-12 ετών μόνο για επαλήθευση και, εάν ναι, γιατί δεν συμπεριλήφθηκε τέτοια διάταξη στο ίδιο το 
νομικό κείμενο. Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει ότι το κατάλληλο πλαίσιο για τη ρύθμιση της 
χρήσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι ο κανονισμός VIS (ο οποίος ασχολείται με τη χρήση, 
ενώ ο υπό εξέταση κανονισμός ασχολείται με τη συλλογή). 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η πρόταση σχετικά με το όριο ηλικίας αντανακλά μια 
συζήτηση που είχε ήδη η Επιτροπή με τα κράτη μέλη στην ομάδα εργασίας για τις θεωρήσεις και 

  
1 Βλ. για παράδειγμα «ανοικτή επιστολή προς τον ICAO - μια δεύτερη έκθεση ‘towards an international infrastructure
for surveillance of movement’», 30 Μαρτίου 2004. 
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στη στρατηγική επιτροπή Scifa1, η οποία δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να προκαταλάβει τη 
δημοκρατική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της διαδικασίας συναπόφασης. Η 
εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι μια τόσο σημαντική απόφαση, με ουσιαστικό
αντίκτυπο στην ιδιωτική ζωή των ατόμων, ελήφθη χωρίς δημοκρατικό διάλογο και ελπίζει οι 
απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εισακουστούν πλήρως κατά τη διαδικασία της 
συναπόφασης. 

Δεν υπάρχουν μελέτες εμπειρογνωμόνων που να καταλήγουν σε οριστικά συμπεράσματα 
αναφορικά με την αξιοπιστία της τεχνολογίας δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά και 
ηλικιωμένους. Τα συστήματα Eurodac και US-Visit φαίνεται να είναι οι μόνες περιπτώσεις έως 
σήμερα που καλύπτουν τόσο ευρύ φάσμα πληθυσμού και αμφότερα συστήματα αποθηκεύουν 
δακτυλικά αποτυπώματα ατόμων ηλικίας άνω των 14 ετών. Όσον αφορά το ανώτατο όριο, στο 
πλαίσιο του προγράμματος US-VISIT, τα άτομα ηλικίας άνω των 79 ετών απαλλάσσονται από τη 
λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τούτο οφείλεται στο ότι τα άτομα αυτά δεν θεωρούνται πλέον 
επικίνδυνα και η ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων φθίνει με την ηλικία. Επίσης, ενδέχεται 
τα ηλικιωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, εάν για 
παράδειγμα είναι αδύναμοι ή τρέμουν. 

Η προκαταρκτική έκθεση BIODEV2 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που ακόμη απαιτούνται 
μελέτες και πειράματα, στην πράξη είναι απολύτως εφικτή η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από 
παιδιά ηλικίας 7 ετών και ότι ακόμη και για παιδιά κάτω των 7 ετών θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο με 
ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα. 

Η θέσπιση νέου ορίου ηλικίας απαιτεί εξαιρετικά προσεκτική εξέταση και μια πρώτη προτίμηση 
της εισηγήτριας είναι τα όρια ηλικίας να καθοριστούν μεταξύ 14 και 79 ετών ως τα πλέον 
κατάλληλα για τους στόχους του VIS, παρόλο που είναι διατεθειμένη να αξιολογήσει προσεκτικά 
επιχειρήματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών. Με τον τρόπο αυτόν
επίσης καθίσταται περιττή η ανάγκη ρύθμισης της επιλογής επαλήθευσης ή ταυτοποίησης και 
ενδέχεται να επιλυθεί το ζήτημα της συχνότητας λήψης βιομετρικών δεδομένων από παιδιά καθώς 
μεγαλώνουν.

Φωτογραφίες

Η Επιτροπή διακρίνει μεταξύ των φωτογραφιών με ηλεκτρονική σάρωση και των φωτογραφιών 
που λαμβάνονται κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά οι λόγοι για αυτή τη διάκριση δεν είναι 
σαφείς.

Δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για τη λήψη φωτογραφιών. Εντούτοις, σε κεντρική βάση δεδομένων 
έχει νόημα να αποθηκεύονται μόνο δεδομένα ορισμένης ποιότητας που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά αξιόπιστο τρόπο, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει για τις φωτογραφίες 
νεογέννητων. Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 6
ετών, εφόσον εξαιρούνται από τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, δεν είναι υποχρεωμένα να 
εμφανίζονται αυτοπροσώπως στις προξενικές αρχές. Δεν βοηθά τους αιτούντες να πρέπει να 
εμφανίζονται αυτοπροσώπως για την επίδοση των φωτογραφιών. Μήπως θα μπορούσε να 

  
1 Βλ. αιτιολογική έκθεση, σελ. 9
2 Biodev, 21 Νοεμβρίου 2005, «Rapport intermédiaire à la Commission européenne»
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θεσπισθεί όρος ότι για παιδιά κάτω από μια ορισμένη ηλικία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
φωτογραφίες με ηλεκτρονική σάρωση;

Εάν πρέπει να καθοριστεί όριο ηλικίας, ποιο θα πρέπει να είναι αυτό; Θα πρέπει το όριο ηλικίας για 
τις φωτογραφίες να συμφωνεί με το όριο ηλικίας για τα δακτυλικά αποτυπώματα;

Όσον αφορά τη χρήση των φωτογραφιών, κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις για τον 
κανονισμό VIS συμφωνήθηκε ότι οι φωτογραφίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους 
επαλήθευσης, καθώς μελέτες εμπειρογνωμόνων έδειξαν ότι η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπων 
δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμη ώστε να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα σε μια διαδικασία 
ταυτοποίησης. 

1γ. Συμμόρφωση με τους σκοπούς του VIS

Το ζήτημα των ορίων ηλικίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών δεν είναι 
μόνο ζήτημα αξιόπιστης χρήσης ή κατά πόσον είναι τεχνικά εφικτό κάτι τέτοιο, αλλά και τι 
πραγματικό όφελος θα ενείχε για την εφαρμογή των σκοπών του VIS. Επιπλέον, προκειμένου να 
τηρηθούν οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που ισχύουν στην προστασία των 
δεδομένων, υπό το φως αυτών των σκοπών θα πρέπει να αξιολογηθούν οι εξαιρέσεις από τις 
απαιτήσεις λήψης βιομετρικών στοιχείων. Έτσι, η πολιτική απόφαση που θα ληφθεί σε αυτό το 
πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο σε τεχνικά δεδομένα, αλλά και σε θέματα παραβίασης της 
ιδιωτικότητας. 
Έχει αξιολογήσει η Επιτροπή τα προτεινόμενα όρια ηλικίας και το όλο ζήτημα των εξαιρέσεων από 
τις απαιτήσεις λήψης βιομετρικών στοιχείων υπό το φως των σκοπών του VIS, προκειμένου να 
τηρηθούν οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας;

1δ. Συχνότητα συλλογής βιομετρικών δεδομένων

Η Επιτροπή εισηγήθηκε ότι όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να εμφανίζονται αυτοπροσώπως για την 
υποβολή της πρώτης αίτησης θεώρησης. Για κάθε μεταγενέστερη αίτηση, δεν απαιτείται η 
αυτοπρόσωπη εμφάνιση του αιτούντος, καθώς τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία 
αντιγράφονται από την πρώτη αίτηση, υπό τον όρο ότι η τελευταία καταχώριση δεν είναι 
παλαιότερη των 48 μηνών. Τούτο πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με την πενταετή περίοδο 
αποθήκευσης των στοιχείων, όπως ορίζεται στον κανονισμό VIS. Πρέπει να διευκρινιστεί τι 
σημαίνει ακριβώς ο όρος «τελευταία καταχώριση», καθώς ο όρος αυτός δεν χρησιμοποιείται στον 
κανονισμό VIS. 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι καταρχήν πρόκειται για μια ισορροπημένη προσέγγιση και ότι θα 
αποτελέσει σημαντικό όφελος για άτομα που κάνουν συχνά ταξίδια καλή τη πίστει. Τα δικαιώματα 
του αιτούντος θα προστατεύονται, καθώς θα πρέπει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως για την αίτηση 
χορήγησης θεώρησης μόνο μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Ταυτόχρονα, η μακρά περίοδος 
δυνατότητας χρήσης των βιομετρικών δεδομένων καθιστά την όλη διαδικασία πιο φιλική προς τον 
χρήστη και θα μειώσει τον εργασιακό φόρτο για τις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 

Εντούτοις, υπάρχουν κάποια ζητήματα που προκαλούν ανησυχία. Τα βιομετρικά αναγνωριστικά 
στοιχεία των παιδιών μεταβάλλονται ταχύτατα, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου του 
χαμηλού ορίου ηλικίας που προτείνει η Επιτροπή για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, με 
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αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να επηρεαστεί η ακρίβεια της ταύτισης στοιχείων. Η επιλογή 
ενός μεγαλύτερου ορίου ηλικίας θα μπορούσε καταρχήν να αποτρέψει τέτοιου είδους προβλήματα, 
καθώς τα δακτυλικά αποτυπώματα θα είναι αρκετά ώριμα. Δεύτερον, για όλους τους άλλους 
αιτούντες θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά τα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν στην 
πράξη (ιδιαίτερα στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου), εάν υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί με 
οποιονδήποτε τρόπο η ακρίβεια της ταύτισης στοιχείων. Πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η 
περίπτωση «κλεμμένων ταυτοτήτων/ατόμων που μοιάζουν». 


