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I. Ievads

Šis darba dokuments izklāsta referentes galvenos jautājumus un bažas attiecībā uz Komisijas 
priekšlikumu regulai, ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju (KKI) par vīzām diplomātiskajām 
misijām un konsulārajiem dienestiem saistībā ar biometrisko identifikatoru ieviešanu, nosakot arī 
noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanas un apstrādes organizāciju. 

II . Priekšlikuma īss izklāsts un stāvoklis

Šis priekšlikums ir nepieciešams Vīzu informācijas sistēmas (VIS) ieviešanai, un tam ir divkāršs 
mērķis. No vienas puses, tas rada juridisko pamatu biometrisko datu iegūšanai un nosaka šīs 
iegūšanas standartus. No otras puses, tas veido tiesisko regulējumu dalībvalstu konsulāro iestāžu 
organizēšanai, lai palīdzētu tām tikt galā ar biometrisko datu iegūšanas darba slodzi un samazinātu 
izmaksas. 

Kopīgās konsulārās instrukcijas (KKI) vispārējā pārstrādāšana (COM (2006)403, par ko Henrik Lax 
ir referents)1 ietvers šo priekšlikumu. Tā kā ir atzīts, ka šai pārstrādāšanai būs vajadzīgs ilgāks laiks, 
Komisija ir nolēmusi iesniegt atsevišķu juridisko instrumentu, lai varētu ātrāk risināt ar VIS 
saistītos jautājumus. Referente uzsver to, ka sarunas par VIS regulu jau bija ievērojami pavirzījušās 
uz priekšu, kad Komisija iesniedza šo priekšlikumu. Tas, ka šie cieši saistītie priekšlikumi nav 
apspriesti paralēli, varētu radīt problēmas, jo ir bijuši iebildumi, ka tādi aspekti kā izņēmumi no 
biometrijas būtu reglamentējami drīzāk VIS struktūrā, nevis šajā priekšlikumā. 
Labāk pārredzama un patiesi saprātīgāka pieeja būtu bijusi vispirms pārskatīt visu Vīzu kodeksu, 
ietverot jautājumu par biometrisko datu iegūšanu, un tikai tad ierosināt VIS, kas varētu īstenot Vīzu 
kodeksa noteikumus.  Tā kā tas nav izdarīts, pastāv risks, ka pēc Vīzu kodeksa pieņemšanas VIS 
regula būs pilnībā jāpārstrādā, lai tā būtu saskaņā ar kopējās vīzu politikas acquis. Šī ir ļoti 
neveiksmīga situācija, un tādēļ referente gribētu atbalstīt referenta par Vīzu kodeksu H. Lax
aicinājumus panākt saskaņu un koordināciju starp abiem ziņojumiem.

III. Galvenie jautājumi
Šā priekšlikuma galvenie jautājumi ir: 

1. Biometrija (datu iegūšana, standarti, vecuma ierobežojumi, izmantošana, iegūšanas biežums utt.); 
2. Sadarbības mehānismi starp dalībvalstīm vīzu pieteikumu apstrādē un it īpaši ārpakalpojumu 
izmantošanā, kā arī citu Komisijas ieteikto sadarbības formu praktiskā īstenojamība.

  
1 Turpmāk tai būs jauns nosaukums – Vīzu kodekss.
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1. Biometrija

1.a Datu iegūšana un standarti 

Dalībvalstīm būs jāiegūst biometriskie identifikatori sejas attēla un desmit pirkstu nospiedumu 
veidā no katra vīzas pieprasītāja, kuram būs jāierodas personiski pirmā vīzas pieteikuma 
iesniegšanai. Tehniskajām prasībām ir jābūt saskaņā ar ANO Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas (ICAO) noteiktajiem standartiem (dokuments 9303, 1. daļa (pases), 6. izdevums). Šis 
dokuments bija citēts Komisijas priekšlikumā, pirms tas bija ieguvis galīgi pieņemta dokumenta 
statusu; tā kopiju referente vēl joprojām nav saņēmusi no Komisijas. 

Ir izteiktas bažas par ICAO pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz biometriskajiem standartiem1. 
Tiešām var rasties pamatoti jautājumi par tās lomu standartu noteikšanā un ES līdzdalību, par 
pārredzamības un demokrātiskas pārskatatbildības trūkumu. Vai ir novērtēts, cik droši, piemēroti un 
pielāgoti VIS ir šie ICAO standarti? Biometriskie dati ir jāiegūst drošā vidē. Vai ir jābūt vienādiem 
datu drošības un datu aizsardzības noteikumiem, kas piemērojami visās datu iegūšanas vietās?

1.b Vecuma ierobežojumi un izmantošana

Pirkstu nospiedumi

Komisija ierosina ņemt pirkstu nospiedumus bērniem, sākot no 6 gadu vecuma. Augšējā vecuma 
robeža netiek ierosināta.  Komisija uzskata, ka veci cilvēki, kuri nespēj nodot pirkstu nospiedumus, 
ir jāietver to personu kategorijā, kurām „pirkstu nospiedumu noņemšana nav fiziski iespējama”. 

Attiecībā uz 6 gadu vecuma robežu Komisija izskaidro paskaidrojuma rakstā, ka 6 līdz 12 gadu 
vecu bērnu pirkstu nospiedumi ir izmantojami tikai salīdzināšanai viens pret vienu (t.i., tikai 
pārbaudes nolūkos). Tomēr tekstā nav šāda noteikuma.  Nav skaidrs, vai Komisijas nodoms tiešām 
ir bijis atļaut izmantot 6 līdz 12 gadu vecu bērnu pirkstu nospiedumus tikai pārbaudēm, un , ja tā, 
tad kādēļ šāds noteikums nav iekļauts pašā juridiskajā dokumentā. Turklāt referente uzskata, ka 
īstais dokuments, ar ko reglamentē pirkstu nospiedumu izmantošanu, ir VIS regula (kas aplūko 
izmantošanu, kurpretim šī regula reglamentē iegūšanu). 

It īpaši pārsteidzoši ir tas, ka priekšlikums par vecuma ierobežojumiem atspoguļo diskusiju, kura 
Komisijai jau ir bijusi ar dalībvalstīm Vīzu darba grupā un Stratēģiskajā komitejā (Scifa2), kas rada 
iespaidu, ka tiek mēģināts reducēt Eiropas Parlamenta demokrātisko līdzdalību uz koplēmuma 
pieņemšanas procesu. Referente izsaka nožēlu, ka šāds svarīgs lēmums, kuram ir būtiska ietekme uz 
personu privātās dzīves aizsardzību, ir pieņemts bez demokrātiskas apspriešanas, un pauž cerību, ka 
Eiropas Parlamenta uzskati tiks pilnībā uzklausīti koplēmuma pieņemšanas procesā. 

Trūkst pārliecinošu ekspertu pētījumu par bērnu un vecu cilvēku pirkstu nospiedumu ņemšanas 
tehnoloģijas uzticamību. Eurodac un US-Visit sistēmas šķiet vienīgā pieredze, kas līdz šim ir 
realizēta, iesaistot daudzus cilvēkus, un abas šīs sistēmas uzkrāj to personu pirkstu nospiedumus, 
kuras ir vecākas par 14 gadiem. Saskaņā ar vecuma augšējo robežu US-VISIT programmā personas, 

  
1 Skatīt, piemēram, „atklāto vēstuli ICAO – otro ziņojumu par „ceļā uz kustības uzraudzības starptautisko 
infrastruktūru””, 2004. gada 30. marts.
2 Skatīt paskaidrojuma rakstu, 9. lpp.
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kas vecākas par 79 gadiem, ir atbrīvotas no pirkstu nospiedumu ņemšanas. Tas ir tādēļ, ka šīs 
personas vairs nerada risku un veciem cilvēkiem pasliktinās pirkstu nospiedumu kvalitāte. Turklāt 
var būt, ka veciem cilvēkiem ir grūti noņemt pirkstu nospiedumus, piemēram, ja viņi ir vāri vai cieš 
no trīces.

BIODEV eksperimentālā projekta provizoriskajā ziņojumā1 bija secināts, ka, lai gan ir vajadzīgi 
papildu pētījumi un eksperimenti, praksē pirkstu nospiedumu iegūšana no 7 gadus veciem bērniem 
ir īstenojama nevainojami un tā būtu iespējama pat no jaunākiem bērniem ar efektīvāku sistēmu. 

Jaunas vecuma robežas noteikšanai ir vajadzīga ārkārtīgi rūpīga izpēte, un referentes provizoriskā 
izvēle būtu noteikt vecuma robežas starp 14 un 79 gadiem kā piemērotākās VIS mērķiem, lai gan 
viņa rūpīgi novērtēs argumentus attiecībā uz bērnu tirdzniecības apkarošanu. Tas arī novērstu 
vajadzību reglamentēt pārbaudes vai identifikācijas izvēli un varētu atrisināt jautājumu par bērnu 
biometrisko datu nodošanas biežumu, viņiem pieaugot.

Fotogrāfijas
Komisija atšķir skenētas fotogrāfijas no fotogrāfijām, kas uzņemtas pieteikuma iesniegšanas laikā, 
taču šīs atšķiršanas cēloņi nav skaidri.

Fotogrāfiju uzņemšanai vecuma robeža nav paredzēta. Tomēr ir jēga glabāt centrālajā datu bāzē 
tikai noteiktas kvalitātes datus un tikai tādus, ko var droši izmantot; tas nešķiet reāli attiecība uz 
nesen dzimušu bērnu fotogrāfijām. Turklāt saskaņā ar Komisijas priekšlikumu bērni, kas nav 
sasnieguši 6 gadu vecumu, ir atbrīvoti no pirkstu nospiedumu ņemšanas un viņiem nav personiski 
jāierodas konsulātā. Ir nelietderīgi likt vīzu pieprasītājiem ierasties personiski, lai iegūtu viņu 
fotogrāfijas. Vai varētu noteikt, ka to bērnu vīzu dokumentos, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu, 
jāizmanto tikai skenētas fotogrāfijas?

Ja ir jānosaka vecuma robeža, kādai tai vajadzētu būt? Vai vecuma robežai fotogrāfijām būtu 
jāsaskan ar vecuma robežu pirkstu nospiedumiem?  

Iestāžu sarunās par VIS regulu attiecībā uz fotogrāfiju izmantošanu tika panākta vienošanās, ka 
fotogrāfijas jāizmanto tikai pārbaudes nolūkā, jo ekspertu pētījumi parādīja, ka sejas atpazīšanas 
tehnoloģija vēl nav pietiekami nobriedusi, lai dotu uzticamus rezultātus identifikācijas procesā. 

1.c Atbilstība VIS mērķiem

Jautājums par vecuma robežām pirkstu nospiedumu ņemšanai un fotografēšanai nav tikai jautājums 
par tehnisko iespējamību un drošu izmantošanu, bet arī jautājums par to, kādu reālu labumu tie 
varētu dot VIS mērķu sasniegšanai. Turklāt, lai ievērotu datu aizsardzības nepieciešamības un 
samērības principus, izņēmumi no biometrijas prasībām būtu jānovērtē šo mērķu aspektā. Tādējādi 
šajā saistībā pieņemtais politiskais lēmums ir jāpamato ne tikai ar tehniskajām realitātēm, bet arī ar 
privātās dzīves aizsardzības apsvērumiem. 
Vai Komisija ir novērtējusi ierosināto vecuma robežu un jautājumu par visiem izņēmumiem no 
biometrijas prasībām VIS mērķu aspektā, lai apmierinātu nepieciešamības un samērības principu 
prasības?

  
1 Biodev, 2005. gada 21. novembris, „Starpposma ziņojums Eiropas Komisijai”.
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1.d Biometrisko datu iegūšanas biežums

Komisijas ir ierosinājusi, ka katram vīzas pieprasītājam ir jāierodas personiski pirmā vīzas 
pieteikuma iesniegšanai. Katra nākamā pieteikuma iesniegšanai pieprasītājam nav jāierodas 
personiski, jo biometriskos identifikatorus nokopēs no pirmā pieteikuma, ja vien pēdējais 
pieteikums nav vecāks kā 48 mēneši.  Tas ir saskaņā ar 5 gadu saglabāšanas periodu, kas noteikts 
VIS regulā. Būtu jānoskaidro, ko īsti nozīmē termins „pēdējais pieteikums”, jo tas nav izmantots 
VIS regulā. 

Referente uzskata, ka principā šī ir līdzsvarota pieeja un dos jūtamu labumu godīgiem ceļotājiem, 
kas bieži šķērso robežas. Vīzas pieprasītāja tiesības būs aizsargātas, jo viņiem būs jāierodas 
personiski, iesniedzot vīzas pieteikumu, tikai vienu reizi četros gados. Tajā pašā laikā ilgais laika 
posms, kurā var izmantot biometriskos datus, varētu uzlabot lietotājdraudzīgumu un samazināt 
konsulātu darba slodzi. 

Tomēr ir daži jautājumi, kas rada bažas. Bērnu biometriskie identifikatori mainās ātri, kas ir sevišķi 
būtiski, ja ņem vērā Komisijas ierosināto zemo vecuma robežu pirkstu nospiedumu noņemšanai, un 
tādēļ sakrišanas precizitāte var pasliktināties. Ar augstākas vecuma robežas noteikšanu varētu 
principā izvairīties no šādām problēmām, jo pirkstu nospiedumi būtu pietiekami nobrieduši. Otrkārt, 
attiecībā uz visiem citiem pieprasītājiem ir rūpīgi jāpārbauda problēmas, kas varētu rasties praksē (it 
īpaši robežkontroles punktos), ja sakrišanas precizitāte kaut kādā veidā būtu ietekmēta. Ir rūpīgi 
jāizanalizē „nozagtās identitātes / izskatās līdzīgi” problēma. 


