
DT\659386ET.doc PE 386.565v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

30.3.2007

TÖÖDOKUMENT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja 
konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste 
vastuvõtmise ja menetlemise korraldamise sätete lisamisega. (KOM 
(2006)0269)

I OSA

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Sarah Ludford



PE 386.565v01-00 2/5 DT\659386ET.doc
Freelance-tõlge

ET

I. Sissejuhatus

Käesolevas töödokumendis tuuakse üldjoontes ära raportööri peamised küsimused ja mured, mis 
puudutavad ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses 
biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtmise ja menetlemise korraldamise sätete 
lisamisega. 

II Ettepaneku lühitutvustus ja olukord

Käesolev ettepanek on vajalik viisainfosüsteemi (VIS) rakendamiseks ja sellel on kaks eesmärki. 
Ühelt poolt loob see õigusliku aluse biomeetriliste andmete kogumisele ning kehtestab kõnealuse 
andmekogumise standardid. Teiselt poolt annab see liikmesriikide konsulaaresindustele õigusliku 
raamistiku, mis võimaldab neil tulla toime biomeetriliste andmete kogumise töökoormusega ja 
vähendada kulusid. 

Ühiste konsulaarjuhiste üldine ümbersõnastamine (KOM (2006)403, mille raportöör on Henrik 
Lax)1 käesolevat ettepanekut ei sisalda. Kuna on tunnustatud, et kõnealune ümbersõnastamine võtab 
kauem aega, on komisjon otsustanud esitada eraldi õigusakti, selleks et olla suuteline tegema 
VISiga seotud küsimustes kiiremaid edusamme. 

Raportöör rõhutab asjaolu, et käesoleva ettepaneku esitamise ajal olid VISi määrust käsitlevad 
läbirääkimised juba hästi edenenud. Tõsiasi, et nimetatud tihedalt seotud ettepanekute üle ei ole 
paralleelselt läbirääkimisi peetud, ei saa olla problemaatiline, kuna on vaieldud selle üle, et selliseid 
aspekte nagu erandid biomeetriast, tuleks reguleerida pigem VISi kui käesoleva ettepaneku 
raamistikus.  

Läbipaistvam ja tõepoolest mõistlikum lähenemisviis oleks olnud vaadata uuesti läbi kogu 
viisaeeskiri, kaasa arvatud biomeetriliste andmete kogumine, ja alles seejärel kavandada VIS, 
millega rakendataks viisaeeskirja reegleid. Selle tegematajätmise tagajärg on risk, et pärast 
viisaeeskirja vastuvõtmist tuleb VISi määrus tervikuna uuesti läbi vaadata, et see oleks kooskõlas 
ühist viisapoliitikat käsitleva õigustikuga. See on väga kahetsusväärne ja seepärast sooviks 
asjaomane raportöör toetada viisaeeskirja raportööri (Lax) nõudmist, milles rõhutatakse, et raportid 
peaksid olema ühtsed ja koordineeritud.

III Võtmeküsimused

Käesoleva ettepaneku võtmeküsimused on:

1. Biomeetria (kogumine, standardid, vanusepiirid, kasutamine, kogumise sagedus jne).
2. Liikmesriikidevahelise koostöö mehhanismid viisataotluste töötlemise ja eelkõige alltöövõtu 
vallas, kuid ka teiste komisjoni väljapakutud koostöövormide praktiline teostatavus.

  
1 Edaspidi tuntud viisaeeskirja nime all.
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1. Biomeetria

1 a. Kogumine ja standardid 

Liikmesriigid peavad koguma biomeetrilisi tunnuseid, mis hõlmavad iga taotleja, kes peab esimese 
viisataotlemise ajal isiklikult kohale ilmuma, näo kujutist ja kümmet sõrmejälge . Tehnilised 
nõuded peavad olema kooskõlas ÜRO Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) 
dokumendi 9303 1. osa (passid) kuuendas väljaandes sätestatud rahvusvaheliste standarditega. 
Nimetatud dokumenti tsiteeriti komisjoni ettepanekus enne seda, kui sellel oli lõpliku vastuvõetud 
dokumendi (mida komisjon pole ikka veel koos koopiaga raportöörile esitanud) staatus. 

Muret on väljendatud seoses ICAO otsustega biomeetriliste standardite kohta.1 Tõepoolest võib 
põhjendatult esitada küsimusi selle standardeid kehtestava rolli ja ELi osalemise, läbipaistvuse ja 
demokraatliku aruandekohustuse puudumise kohta. Kas on hinnatud seda, kui usaldusväärsed, 
asjakohased ja VISi taustale vastavalt kohandatud on ICAO standardid? 
Biomeetrilisi andmeid tuleb koguda ohutus keskkonnas. Kas on vaja ühtseid andmeturbe ja 
andmekaitse eeskirju, mis on kohaldatavad kõikjal, kus andmeid kogutakse?  

1b. Vanusepiirid ja kasutamine

Sõrmejäljed

Komisjon teeb ettepaneku võtta sõrmejälgi lastelt alates kuuendast eluaastast. Ülemist piiri ei ole 
välja pakutud. Komisjoni seisukoht on, et vanad inimesed, kes ei ole suutelised sõrmejälgi andma, 
kuuluvad kategooriasse „isikud, kelle puhul sõrmejälgede võtmine on füüsiliselt võimatu”. 

Seoses vanusepiiriga 6 eluaastat selgitab komisjon oma seletuskirjas, et 6–12-aastaste laste 
sõrmejäljed on kasutatavad ainult üks-ühele-võrdluseks (st vaid kontrollimise eesmärgil). Tekst 
sellist sätet siiski ei sisalda. Ei ole selge, kas komisjoni kavatsus oli tõepoolest võimaldada 
sõrmejälgede kasutamist 6–12-aastaste laste puhul üksnes kontrollimiseks ja kui see on nii, siis 
miks ei ole sellist sätet lisatud õigusteksti endasse. Lisaks usub raportöör, et sõrmejälgede 
kasutamise reguleerimise õige koht on VISi määrus (mis tegeleb kasutamisega, arvestades, et 
kõnealune määrus tegeleb kogumisega). 

Eriti rabav on, et vanusepiire käsitlev ettepanek kajastab arutelu, mis komisjonil oli juba 
liikmesriikidega viisatöörühmas ning strateegilise sisserände-, piiride ja varjupaigakomitees 
(Scifa)2, mis jätab mulje katsest saada eelis Euroopa Parlamendi demokraatlikus kaasatuses 
kaasotsustamismenetluse kaudu. Raportöör väljendab kahetsust selle üle, et selline tähtis otsus, 
millel on oluline mõju üksikisikute eraelu puutumatusele, võeti vastu ilma igasuguse demokraatliku 
aruteluta, ja loodab, et Euroopa Parlamendi seisukohti võetakse kaasotsustamismenetluses täielikult 
kuulda. 

Laste ja eakate sõrmejälgede võtmise tehnoloogia usaldusväärsuse kohta puuduvad lõplikud 
ekspertuuringud. Näib, et süsteemid Eurodac ja US-Visit on siiani ainsad kogemused, mis 
hõlmavad nii suurt elanikkonnaskaalat, ja mõlemad nimetatud süsteemid säilitavad 14-aastaste ja 
vanemate inimeste sõrmejälgi. Mis puudutab ülemist piiri, siis US-VISIT-programmi raames on üle 

  
1 Vt näiteks avalikku kirja ICAO-le – teine raport liikumise seire rahvusvahelisest infrastruktuurist, 30. märts 2004. 
2 Vt seletuskiri, lk 9.
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79 aasta vanused isikud sõrmejälgede võtmisest vabastatud. Nii on sellepärast, et kõnealuseid 
isikuid ei peeta enam riskiks ja sõrmejälgede kvaliteet muutub inimese vananedes halvemaks. Võib 
olla ka, et eakatel inimestel on raskem sõrmejälgi anda, näiteks juhul, kui nad on nõrgad või 
värisevad. 

BIODEVi esialgses aruandes1 järeldati, et kuigi veel on vaja uuringuid ja katseid, on praktikas 
sõrmejälgede võtmine 7-aastastelt lastelt ideaalselt teostatav ja et isegi alla 7-aastaste laste puhul on 
see tõhusama süsteemi korral võimalik. 

Uue vanusepiiri kehtestamine nõuab äärmiselt hoolikat uurimist ja raportööri esimene eelistus on 
kinnitada vanusepiirid 14–79 eluaastat kui VISi eesmärkidele kõige sobivamad, kuigi ta hindab 
hoolikalt lastega kauplemise vastase võitlusega seotud väiteid. See teeks ka ilmseks vajaduse 
reguleerida kontrollimise või isikutuvastamise vajaduse ja võiks lahendada küsimuse laste poolt 
biomeetriliste andmete andmise sagedusest sedamööda, kui nad täiskasvanuks saavad.

Fotod

Komisjon teeb vahet skaneeritud fotode ja taotluse esitamise ajal tehtud fotode vahel, kuid sellise 
vahetegemise põhjused ei ole selged.

Fotode tegemisele ei ole vanusepiiri ette nähtud. Mõtet on säilitada keskandmebaasis vaid teatava 
kvaliteediga ja selliseid andmeid, mida saab usaldusväärselt kasutada, millega vastsündinutest 
tehtud fotode puhul ilmselt tegemist ei ole. Lisaks ei pea komisjoni ettepaneku kohaselt alla 6-
aastased lapsed, kes on sõrmejälgede võtmisest vabastatud, konsulaati isiklikult kohale ilmuma. 
Taotlejatel pole sellest kasu, kui nad peaksid fotode esitamisele isiklikult kohale ilmuma. Kas võiks 
sätestada, et laste puhul, kes on teatud vanusest nooremad, tuleks kasutada vaid skaneeritud fotosid?

Juhul kui tuleb kehtestada vanusepiir, milline peaks see olema? Kas fotode jaoks kehtestatud 
vanusepiir peaks ühtima sõrmejälgede suhtes kehtestatud vanusepiiriga? 

Fotode kasutamise suhtes lepiti institutsioonidevaheliste, VISi käsitlevate läbirääkimiste ajal kokku, 
et fotosid tuleks kasutada kontrollimise eesmärgil, kuna ekspertuuringud näitasid, et näo 
äratundmise tehnoloogia ei ole isikutuvastamise protsessis usaldusväärsete tulemuste andmiseks 
piisavalt küps. 

1c. Vastavus VISi eesmärkidele

Vanusepiiride küsimus seoses sõrmejälgede võtmise ja fotodega ei ole üksnes tehnilise teostatavuse 
ja usaldusväärse kasutamise küsimus, vaid ka küsimus sellest, millist reaalset kasu kujutaksid need 
VISi eesmärkide rakendamisel. Lisaks tuleks andmekaitse vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete järgimiseks hinnata biomeetria nõuetest vabastavaid erandeid kahe eesmärgi alusel: 
Seega ei pea selle taustal vastu võetud poliitiline otsus põhinema mitte ainult tehnilisel reaalsusel, 
vaid ka eraellu tungimisega seotud kaalutlustel. 
Kas komisjon on VISi eesmärgi taustal hinnanud väljapakutud vanusepiiri ja kogu küsimust 
biomeetria nõuetest vabastavast erandist, et vastata vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele?

  
1 Biodev, 21. november 2005, "Rapport intermédiaire ą la Commission européenne" („Vahearuanne Euroopa 
Komisjonile”),
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1d. Biomeetriliste andmete kogumise sagedus

Komisjon tegi ettepaneku, et iga taotleja peab esimese viisataotluse esitamiseks isiklikult kohale 
ilmuma. Iga järgmise taotluse korral ei ole taotlejal vaja isiklikult kohale ilmuda, kuna 
biomeetrilised tunnused kopeeritakse esimeselt taotluselt, tingimusel et see ei ole vanem kui 
48 kuud. Seda tuleb vaadata seoses VISi määruses sätestatud 5-aastase säilitamisperioodiga. Tuleks 
selgitada, mida tähendab täpselt termin „viimane sissekanne”, kuna seda terminit VISi määruses ei 
kasutata. 

Raportöör on seisukohal, et põhimõtteliselt on see lähenemisviis tasakaalustatud ja on kasulik 
nendele heausksetele reisijatele, kes sageli reisivad. Taotlejate õiguste kaitse seisneb selles, et viisa 
taotlemiseks peavad nad isiklikult kohale ilmuma ainult üks kord nelja aasta kohta. Samal ajal 
suurendaks pikk ajavahemik, mille kestel on võimalik biomeetrilisi andmeid kasutada, 
kasutajasõbralikkust ja vähendaks konsulaatide töökoormust. 

On siiski mõned mureküsimused. Laste biomeetrilised tunnused muutuvad kiiresti, mis on eriti 
oluline, arvestades komisjoni poolt sõrmejälgede võtmiseks välja pakutud madalat vanusepiiri, ning 
see võib mõjutada kokkulangevustäpsust. Kõrgema vanusepiiri valimine hoiaks põhimõtteliselt 
sellised probleemid ära, kuna sõrmejäljed on piisavalt välja arenenud. Teiseks tuleks kõikide teiste 
taotlejate puhul uurida hoolikalt probleeme, mis võivad praktikas (eriti piirikontrollipunktides) esile 
kerkida juhul, kui kokkulangevustäpsust on võimalik mis tahes moel mõjutada. Hoolikalt tuleb 
kaaluda „varastatud identiteedi/sarnasuse” juhtumeid. 
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