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I. Įžanga

Šiame darbo dokumente bendrais bruožais nusakomi pagrindiniai pranešėją dominantys ir nerimą 
keliantys klausimai dėl Komisijos pasiūlymo dėl reglamento, iš dalies keičiančio diplomatinėms ir 
konsulinėms įstaigoms skirtas Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į 
biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir 
nagrinėjimo organizavimo.

II. Trumpas pristatymas ir pasiūlymo statusas

Šis pasiūlymas būtinas įgyvendinant VIS ir jo tikslas yra dvejopas. Viena vertus, juo sukuriamas 
biometrinių duomenų rinkimo teisinis pagrindas ir nustatomi rinkimo standartai. Kita vertus, juo 
paruošiamos valstybių narių konsulinių įstaigų organizavimo teisinės nuostatos, kad šios įstaigos 
galėtų susidoroti su biometrinių duomenų rinkimo krūviu ir kad būtų sumažintos šių duomenų 
rinkimo išlaidos.

Pasiūlymas bus įtrauktas į Bendrųjų konsulinių instrukcijų bendro pobūdžio pakeitimus (COM 
(2006)403, kurio pranešėjas yra Henrik Lax1). Kadangi yra patvirtinta, kad šiai redakcijai prireiks 
daugiau laiko, Komisija nutarė pateikti atskirą teisinę priemonę, kad klausimai, susiję su VIS, būtų 
sprendžiami greičiau. 

Pranešėja pabrėžia, kad kai Komisija pateikė šį pasiūlymą, svarstymai dėl VIS reglamento jau buvo 
gerokai pažengę į priekį. Tai, kad šie artimai susiję pasiūlymai nebuvo svarstomi lygiagrečiai, 
galėjo sukelti nesklandumų, mat būta tvirtinimų, kad tam tikri aspektai, pvz., biometrinių duomenų 
rinkimo išimtys, turėtų būti reglamentuojami VIS nuostatų, o ne šio pasiūlymo. 

Skaidriau ir išties praktiškiau būtų buvę pirma peržiūrėti visą Vizų kodeksą, įskaitant biometrinių
duomenų rinkimą, ir tik tada pasiūlyti VIS, pagal kurią būtų įgyvendintos Vizų kodekso taisyklės. 
Kadangi taip nebuvo padaryta, kyla pavojus, kad priėmus Vizų kodeksą reikės iš naujo peržiūrėti 
visą VIS reglamentą, kad jis derėtų su acquis dėl bendrosios vizų politikos. Tai būtų išties nevykęs 
rezultatas, o kad pranešimai būtų nuoseklūs ir koordinuoti, pranešėja norėtų paremti pranešėjo 
raginimus dėl Vizų kodekso (H. Lax). 

III. Pagrindiniai klausimai

Pagrindiniai šio pasiūlymo klausimai: 

1. biometriniai duomenys (rinkimas, standartai, amžiaus ribos, naudojimas, rinkimo dažnumas ir 
t. t.); 
2. valstybių narių bendradarbiavimo dėl paraiškų vizoms tvarkyti mechanizmai ir ypač funkcijų 
vykdymo perdavimas trečiosioms šalims, taip pat Komisijos pasiūlytų kitų bendradarbiavimo formų 
praktinės galimybės. 

  
1 Nuo šiol bus žinomas nauju pavadinimu – Vizų kodeksas.
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1. Biometriniai duomenys

1a. Rinkimas ir standartai 

Valstybės narės turės rinkti kiekvieno vizos prašančio asmens biometrines tapatybės nustatymo 
priemones – veido atvaizdą ir dešimt pirštų atspaudų. Asmuo, pateikdamas prašymą pirmą kartą,
turės atvykti asmeniškai. Techniniai reikalavimai turi atitikti tarptautinius standartus, nustatytus JT 
Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) 9303 dokumento 1 dalyje (pasai) 6-ajame 
leidime. Šiuo dokumentu buvo remtasi Komisijos pasiūlyme, iki jis buvo patvirtintas. Beje, šio 
patvirtinto pasiūlymo kopijos Komisija pranešėjai dar nepateikė. 

Buvo išreikštas susirūpinimas dėl ICAO priimtų sprendimų dėl biometrijos standartų1. Galima 
pagrįstai abejoti šios organizacijos vaidmeniu nustatant standartus, taip pat ES dalyvavimu, 
skaidrumu ir demokratine atskaitomybe. Ar buvo įvertinta, kiek šie ICAO standartai yra patikimi, 
tinkami ir pritaikyti VIS sąlygoms? Biometrinius duomenis reikia rinkti saugioje aplinkoje. Ar ten, 
kur renkami duomenys, turėtų būti taikomas vienodas duomenų saugumas ir duomenų apsaugos 
taisyklės? 

1b. Amžiaus ribos ir naudojimas

Pirštų atspaudai

Komisija siūlo, kad iš vaikų pirštų atspaudai būtų imami nuo šešerių metų. Aukščiausia amžiaus 
riba nebuvo pasiūlyta. Komisija mano, kad senyvi žmonės, negalintys duoti pirštų atspaudų, 
patenka į tą žmonių kategoriją, „kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai“.

Dėl šešerių metų amžiaus ribos Komisija aiškinamajame memorandume aiškina, kad vaikų nuo 
šešerių iki dvylikos metų amžiaus pirštų atspaudai naudingi tik lyginant juos vieną su kitu (t. y. tik 
patikros tikslais). Tačiau tekste tokios nuostatos nėra. Neaišku, ar Komisija iš tiesų ketino leisti 
naudoti vaikų pirštų atspaudus nuo šešerių iki dvylikos metų amžiaus tik patikrai, o jeigu taip, kodėl 
tokia nuostata nebuvo įtraukta į patį teisinį tekstą. Be to, pranešėja mano, kad pirštų atspaudų 
naudojimą tinka reguliuoti pagal VIS reglamentą, kuriuo reglamentuojamas būtent naudojimas, o 
šis reglamentas skirtas duomenų rinkimui. 

Ypač stebina tai, kad pasiūlymas dėl amžiaus ribų atspindi jau buvusių Komisijos ir valstybių narių 
diskusijų vizų darbo grupėje ir Strategijos komitete (Scifa)2 rezultatus ir kelia įspūdį, jog Europos 
Parlamentui mėginama kliudyti demokratiškai dalyvauti priimant bendrus sprendimus. Pranešėja 
apgailestauja, kad toks svarbus sprendimas, turintis žymų poveikį asmenų privatumui, buvo 
priimtas be jokių demokratinių debatų, ir viliasi, kad Europos Parlamento nuomonė bus išgirsta 
bendro sprendimo procedūros metu. 

Įtikinamų ekspertų studijų dėl vaikų ir senyvo amžiaus žmonių pirštų atspaudų technologijos 
patikimumo nėra. Atrodo, kad Eurodac ir US-Visit iki šiol tėra vienintelės sistemos, apimančios 

  
1 Žr., pvz., 2004 m. kovo 30 d. atvirą laišką ICAO – antrasis pranešimas dėl „Link tarptautinės judėjimo priežiūros
infrastruktūros“
2 Žr. aiškinamąjį memorandumą, 9 psl.
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tokią didelę populiacijos dalį, ir abiejose jose asmenų pirštų atspaudai saugomi nuo 14 metų 
amžiaus. Kalbant apie aukščiausią ribą, pagal programą US-Visit, asmenys, vyresni nei 79 metų 
amžiaus, atleidžiami nuo pirštų atspaudų ėmimo, kadangi jie jau nebelaikomi keliančiais pavojų, be 
to, su amžiumi pirštų atspaudai blogėja. Taip pat gali būti, kad senyviems žmonėms sunkiau duoti 
pirštų atspaudus, pvz., jei jie gali būti silpni, rankos gali drebėti.

BIODEV preliminariame pranešime1 daromos išvados, kad nors studijų ir eksperimentų vis dar 
reikia, faktiškai iš vaikų pirštų atspaudus galima imti nuo septynerių metų, o esant veiksmingesnei 
sistemai – ir nuo jaunesnio amžiaus. 

Nustatant naują amžiaus ribą reikia itin kruopštaus tyrimo, ir nors pranešėja atidžiai įvertins 
argumentus dėl kovos su prekyba vaikais, ji iš anksto linkusi nustatyti 14 ir 79 metų amžiaus ribas, 
kaip labiausiai atitinkančias VIS tikslus. Tokiu atveju nereikėtų spręsti biometrinių duomenų 
rinkimo dažnumo klausimo: ar tikrinti ir identifikuoti vaikus – juk jie greitai auga. 

Nuotraukos

Komisija išskiria nuskaitytas nuotraukas ir nuotraukas, padarytas teikiant prašymą, tačiau šio 
skyrimo priežastys neaiškios.

Amžiaus ribos, kada daromos nuotraukos, nenumatytos. Tačiau centrinėje duomenų bazėje
prasminga saugoti tik tam tikros kokybės nuotraukas, kurios gali būti patikimai naudojamos, tiesa, 
neatrodo, jog tai taikytina naujagimių nuotraukoms. Be to, pagal Komisijos pasiūlymą, jaunesni nei 
šešerių metų vaikai atleisti nuo pirštų atspaudų ėmimo ir neturi asmeniškai atvykti į konsulatą. Nėra 
labai prasminga, kad vizos prašantys asmenys turi asmeniškai atvykti, kad būtų galima padaryti 
nuotrauką. Ar negalėtų būti daroma išlyga ir naudojamos tik nuskaitytos jaunesnių nei tam tikro 
amžiaus vaikų nuotraukos?

Kokia turėtų būti nustatyta amžiaus riba? Ar nuotraukų darymo amžiaus riba turėtų atitikti pirštų 
atspaudų ėmimo amžiaus ribą?

Tarpinstituciniuose svarstymuose dėl VIS reglamento buvo sutarta, kad nuotraukos turėtų būti 
naudojamos tik patikros tikslais, nes ekspertų studijos parodė, jog veido atpažinimo technologijos 
dar nėra pakankamai tobulos, kad nustatant tapatybę rezultatai būtų patikimi. 

1c. Derėjimas su VIS tikslais

Pirštų atspaudų ėmimo ir nuotraukų darymo amžiaus ribos klausimas susijęs ne tik su techninėmis 
galimybėmis ir patikimu naudojimu, bet taip pat ir su tuo, kokią tikrąją naudą tai teiks įgyvendinant 
VIS tikslus. Be to, siekiant laikytis duomenų apsaugos būtinumo ir proporcingumo principų, 
biometrinių reikalavimų išimtys turi būti įvertintos atsižvelgiant į šiuos tikslus. Taigi šiomis 
aplinkybėmis priimtas politinis sprendimas turi būti grindžiamas ne tik techninėmis realijomis, bet 
ir susirūpinimu dėl brovimosi į privatumą. 

Ar siekiant įgyvendinti būtinumo ir proporcingumo principus, Komisija pasiūlytą amžiaus ribą ir 

  
1 Biodev, 2005 m. lapkričio 21 d. Europos Komisijos tarpinis pranešimas.
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visą biometrinių reikalavimų išimčių klausimą įvertino atsižvelgdama į VIS tikslus? 

1d. Biometrinių duomenų rinkimo dažnumas

Komisija pasiūlė, kad kiekvienas vizos prašantis asmuo, pateikdamas prašymą pirmą kartą, turi 
dalyvauti asmeniškai. Kai pateikiamas vėlesnis prašymas, vizos prašantis asmuo neturi dalyvauti 
asmeniškai, kadangi nukopijuojamos pirmajame prašyme esančios biometrinės tapatybės nustatymo 
priemonės, jei nuo jų įrašymo nepraėjo daugiau negu 48 mėnesiai. Tai turi būti vertinama, 
atsižvelgiant į penkerių metų saugojimo laikotarpį, numatytą VIS reglamente. Turėtų būti išaiškinta, 
ką tiksliai reiškia „paskiausias įrašas“, kadangi VIS reglamente ši sąvoka nevartojama. 

Pranešėja mano, kad iš principo tai darnus požiūris ir jis teiks didelę naudą dažnai keliaujantiems 
bona fide. Vizų prašančių asmenų teisės bus apsaugotos, nes jie turės dalyvauti asmeniškai, kai 
vizos prašys tik kartą per ketverius metus. Tuo pat metu per ilgą laikotarpį, kuriuo gali būti 
panaudoti biometriniai duomenys, išaugs vartotojų palankumas ir sumažės konsulatų darbo krūvis. 

Tačiau kai kurie klausimai kelia susirūpinimą. Vaikų biometrinės tapatybės nustatymo priemonės 
greitai kinta. Tai ypač aktualu esant žemai amžiaus ribai, kokią pasiūlė taikyti Komisija imant pirštų 
atspaudus, o tai gali turėti tam tikrą poveikį atitikimo tikslumui. Pasirinkus aukštesnę amžiaus ribą 
tokių problemų iš principo galima išvengti, nes pirštų atspaudai bus pakankamai geros kokybės. 
Antra, kalbant apie visus kitus vizų prašančius asmenis, turėtų būti atidžiai išnagrinėtos galimos
praktinės problemos (ypač pasienio kontrolės postuose), jei yra galimas poveikis atitikimo 
tikslumui, ir atidžiai apsvarstyti „pavogtų tapatybių / vienodai atrodančiųjų“ atvejai.


