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I. Bevezetés

Ez a munkadokumentum felvázolja az előadó fő kérdéseit és aggályait a diplomáciai és konzuli 
képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus 
adatok bevezetésével – beleértve a vízumkérelmek fogadásáról és feldolgozásáról szóló 
rendelkezéseket is – kapcsolatos módosításáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat 
tekintetében 

II. A javaslat rövid bemutatása és állása

E javaslat szükséges a VIS végrehajtásához és célja kettős. Egyrészről jogalapot hoz létre a 
biometrikus adatok felvételére, és megállapítja az e felvételre vonatkozó előírásokat. Másrészről 
jogszabályi keretet ír elő a tagállamok konzuli hivatalainak megszervezése tekintetében annak 
érdekében, hogy azok képesek legyenek megbirkózni a biometrikus adatok összegyűjtésének 
munkaterhével, és csökkenthessék a költségeket. 

A javaslatot beépítik a Közös Konzuli Utasítás általános átdolgozásába (COM (2006)403, amelynek 
előadója Henrik Lax)1. Mivel elismert, hogy ez az átdolgozás hosszabb ideig fog tartani, a Bizottság 
külön jogi aktus benyújtását választotta annak érdekében, hogy gyorsabb előrehaladást érhessen el a 
VIS-sel kapcsolatos kérdésekben. 

Az előadó hangsúlyozza azt a tényt, hogy a VIS-rendeletre vonatkozó tárgyalások már 
meglehetősen előrehaladott stádiumban voltak, amikor a Bizottság benyújtotta a jelenlegi 
rendeletet. Problematikus lehet, hogy e szorosan összekapcsolódó javaslatok tárgyalása nem 
párhuzamosan történt, mivel az érvek szerint a jelenlegi javaslat helyett a VIS keretében kellene 
szabályozni olyan szempontokat, mint a biometria alóli kivételek. 

Átláthatóbb és valóban ésszerűbb megközelítés lett volna először a teljes Vízumkódexet (a 
biometrikus adatok összegyűjtését is beleértve) felülvizsgálni, és csak ezt követően javaslatot tenni 
a Vízumkódex szabályait végrehajtó VIS-re. Ennek elmulasztása azzal a kockázattal jár, hogy a 
Vízumkódex elfogadását követően a VIS-rendeletet annak a közös vízumpolitika vívmányaival való 
összhangja érdekében teljes egészében felül kell majd vizsgálni. Ez igazán nem szerencsés, ezért az 
előadó támogatni kívánja a Vízumkódex előadójának (Lax) arra vonatkozó felhívását, hogy meg 
kell teremteni a jelentések összhangját és koordinálását.

III. Kulcskérdések

A javaslat kulcskérdései a következők: 

1. A biometrikus adatok (felvétel, előírások, korhatárok, felhasználás, az adatgyűjtés gyakorisága 
stb.); 
2. A tagállamok közötti együttműködési mechanizmusok a vízumkérelmek feldolgozása 
tekintetében, és különösen a kiszervezés, de a Bizottság által javasolt egyéb együttműködési formák 
gyakorlati megvalósíthatósága is.

  
1 A továbbiakban ez új neve, a Vízumkódex alatt lesz ismert.
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1. Biometrikus adatok

1a. Adatgyűjtés és előírások 

A tagállamoknak minden kérelmezőről arcképből és tíz ujjlenyomatból álló biometrikus azonosítót 
kell venniük, a kérelmezőknek az első vízumkérelem beterjesztésekor személyesen kell majd 
megjelenniük. A technikai követelményeknek meg kell felelnie az ENSZ Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezete (ICAO) 6. kiadású 9303. sz. dokumentuma 1. részében (Útlevelek) 
meghatározott nemzetközi szabályoknak. Ezt a dokumentumot idézte a Bizottság javaslata még azt 
megelőzően, hogy elnyerte volna a végleges elfogadott dokumentum jogállását, amiből Bizottság az 
előadónak még mindig nem küldött másolatot. 

Aggályok merültek fel az ICAO által a biometriára vonatkozó szabályokról hozott határozatokkal 
kapcsolatosan.1 Valóban ésszerűnek tűnik kérdéseket feltenni a szervezet szabálymegállapító 
szerepéről és az EU részvételéről, az átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság hiányáról. 
Készült-e értékelés arról, hogy az ICAO-előírások mennyire megbízhatóak, megfelelőek, és 
mennyiben igazították hozzá ezeket a VIS összefüggéseihez? 
A biometrikus adatok felvételének biztonságos környezetben kell történnie. Kellenek-e olyan 
egységes adatbiztonsági és adatvédelmi szabályok, amelyek az adatfelvétel helyétől függetlenül 
érvényesülnek? 

1b. Korhatárok és felhasználás

Ujjlenyomatok

A Bizottság javaslata szerint gyermekektől 6 éves kortól kell ujjlenyomatot venni. Felső korhatárra 
nincs javaslat. A Bizottság nézete szerint az olyan idős személyek, akik nem képesek ujjlenyomatot 
adni, a személyek azon kategóriájába fognak tartozni, akiknél „az ujjlenyomat vétele fizikailag 
lehetetlen”. 

A 6 év korhatár tekintetében a Bizottság az indokolásban kifejti, hogy 6–12 éves gyermekek 
ujjlenyomata csak az egyenkénti összehasonlításhoz alkalmazható (azaz csak ellenőrzési célra). A 
szöveg azonban ilyen rendelkezést nem tartalmaz. Nem egyértelmű, hogy a Bizottság szándéka 
valójában az volt-e, hogy a 6–12 éves gyermekek ujjlenyomatát csak ellenőrzési célokra használja, 
és ha igen, miért nem építettek be ilyen rendelkezést a szövegbe. Ezen túlmenően az előadó úgy 
véli, hogy az ujjlenyomatok felhasználásának szabályozására a megfelelő hely a VIS-rendelet 
(amely a felhasználással foglalkozik, míg ez a rendelet az adatfelvétellel). 

Különösen meglepő, hogy a korhatárra vonatkozó javaslat a Bizottság és a tagállamok között a 
vízum-munkacsoportban és a stratégiai bizottságban (Scifa)2 lezajlott tárgyalást tükrözi, ami azt a 
benyomást kelti, hogy megkíséreltek felülkerekedni az Európai Parlament együttdöntési folyamaton 
keretében történő demokratikus részvételén. Az előadó sajnálja, hogy az egyének magánéletére 
ilyen lényeges hatással járó döntés demokratikus vita hiányában született meg, és reméli, hogy az 

  
1 Lásd például: „nyílt levél az ICAO-nak –második jelentés a mozgás felügyeletére szolgáló nemzetközi 
infrastruktúráról”, 2004. március 30. 
2 Lásd az indokolás  9. oldalát.
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Európai Parlament véleményét teljes mértékben figyelembe veszik az együttdöntési folyamat 
keretében. 

Nincsenek döntő szakértői tanulmányok a gyermekek és az idősek ujjlenyomat-vételi 
technológiájának megbízhatóságáról. Az Eurodac és az US-Visit rendszerek tűnnek eddig az 
egyedüli olyan tapasztalatoknak, amelyek a népesség széles körének bevonásán alapulnak, és 
mindkét rendszer 14 éves és idősebb személyek ujjlenyomatait tárolja. A felső korhatárt illetően az 
US-VISIT program keretében a 79 évesnél idősebb személyek mentesülnek az ujjlenyomatvétel 
alól. Ez amiatt van, mert ezek a személyek már nem minősülnek kockázatnak, és az ujjlenyomatok 
minősége az életkorral romlik. Az is lehetséges, hogy az idős embereknek nagyobb nehézséget 
jelent az ujjlenyomatvétel, például ha gyengék vagy remeg a kezük. 

A BIODEV előzetes jelentése1 azt a következtetést vonta le, hogy bár még mindig szükség van 
tanulmányokra és kísérletekre, a gyakorlatban 7 éves gyermekektől tökéletesen levehető az 
ujjlenyomat, egy hatékonyabb rendszerrel pedig még a 7 évesnél fiatalabb gyermekek esetében is 
lehetséges lenne.

Új korhatár meghatározása rendkívül körültekintő vizsgálatot igényel, és az előadó a VIS 
célkitűzései szempontjából legmegfelelőbb megközelítésként előzetesen azt részesíti előnyben, 
hogy 14 és 79 év között rögzítsék a korhatárt, bár gondosan értékelni fogja a 
gyermekkereskedelemmel kapcsolatos érveket. Ez nyilvánvalóvá tenné az ellenőrzés vagy 
azonosítás közötti választás szabályozásának szükségességét, és megoldást adhatna arra a kérdésre 
is, hogy a gyermekek növekedésével milyen gyakorisággal kell felvenni a biometrikus adatokat.

Fényképek

A Bizottság megkülönbözteti a szkennelt fényképeket és a kérelmezéskor készült fényképeket, de 
nem egyértelmű e megkülönböztetés oka.

A fénykép készítésére nem határoztak meg korhatárt. Azonban a központi adatbázisban csak 
meghatározott minőségű és megbízhatóan felhasználható fényképek tárolása tűnik ésszerűnek, ami 
az újszülött gyermekek esetében nem áll fenn. Emellett a Bizottság javaslata szerint a 6 év alatti 
gyermekeknek – mivel mentesülnek az ujjlenyomatvétel alól – személyesen nem kell megjelenniük 
a konzulátuson. Ez nem segítség a kérelmezőknek, ha fénykép készítéséhez személyesen kell 
megjelenniük. Elő lehetne-e azt írni, hogy gyermekek esetében meghatározott életkor alatt 
szkennelt fényképet kell használni?

Ha korhatárt kell megállapítani, mi legyen az? A fényképekre vonatkozó korhatárnak meg kell-e 
felelnie az ujjlenyomatokra vonatkozó korhatárnak? 

A fényképek felhasználását illetően a VIS-rendeletről folyt intézményközi tárgyalások során 
megállapodás született arról, hogy fényképeket csak ellenőrzési célokra kell használni, mivel 
szakértői tanulmányok kimutatták, hogy az arcfelismerési technológia még nem elég fejlett ahhoz, 
hogy az azonosítási eljárásban megfelelően megbízható eredményt kapjanak. 

  
1 Biodev, 2005. november 21., „Rapport intermédiaire à la Commission européenne”
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1c. A VIS-célok teljesítése

Az ujjlenyomatok felvételével és fényképek készítésével kapcsolatos korhatár kérdése nem csak 
technikai megvalósíthatóság és megbízható felhasználás kérdése, hanem annak is, hogy azok 
milyen valós előnyökkel járulnak hozzá a VIS végrehajtásához. Emellett a szükségesség és 
arányosság adatvédelmi elveinek betartása érdekében a biometrikus követelmények alóli 
mentességeket e célokra figyelemmel kell értékelni. Ekként az ezzel összefüggésben hozott politikai 
döntésnek nem csak a technikai tényeket, hanem a magánélet megzavarásával kapcsolatos 
megfontolásokat is alapul kell vennie.
Értékelte-e a Bizottság a javasolt korhatárokat és a biometrikus követelmények alóli mentesség 
teljes kérdését a VIS céljaira figyelemmel, a szükségesség és az arányosság elveinek teljesítése 
érdekében?

1d. A biometrikus adatok felvételének gyakorisága

A Bizottság azt javasolta, hogy minden kérelmező személyesen jelenjen meg első vízumkérelme 
beadásakor. Bármely ezt követő kérelemnél a kérelmezőnek nem kell személyesen megjelennie, 
mivel a biometrikus azonosítók másolása az első kérelemről történik, amennyiben a legutóbbi 
bejegyzés 48 hónapnál nem régebbi. Ezt a VIS-rendeletben előírt 5 éves megőrzési időtartamhoz 
kapcsolódóan kell vizsgálni. Egyértelművé kell tenni, hogy pontosan mit jelent az „utolsó 
bejegyzés” kifejezés, mivel a VIS-rendeletben ezt a kifejezést nem használják. 

Az előadó úgy ítéli meg, hogy alapjaiban ez egy kiegyensúlyozott megközelítés, és fontos előnyt 
fog jelenti a jóhiszemű gyakori utazók számára. A kérelmező jogait azáltal oltalmazzák, hogy csak 
négyévenként egy alkalommal kell vízumkérelmezéskor személyesen megjelenniük. Ugyanakkor a 
biometrikus adatok felhasználhatóságának hosszú időtartama növelné a felhasználóbarát jelleget, és 
csökkentené a konzulátusok munkaterhét. 

Van azonban néhány aggályos kérdés. A gyermekek biometrikus azonosítói gyorsan változnak, ami 
különös jelentőséggel bír a Bizottság által az ujjlenyomatvételre javasolt alacsony korhatár miatt, és 
ennélfogva befolyásolhatja az egyezési pontosságot. Egy magasabb korhatárral alapjaiban 
elkerülhető ez a probléma, mivel az ujjlenyomatok már megfelelően érettek lesznek. Másodszor 
minden más kérelmező tekintetében azokat a problémákat kell gondosan megvizsgálni, amelyek a 
gyakorlatban felmerülhetnek (különösen a határállomásokon), ha az egyezési pontosságot 
bármilyen módon hátrányos hatás érheti. Körültekintően értékelni kell az „ellopott 
személyazonosság/hasonmások” kérdését. 


