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I. Wprowadzenie

Niniejszy dokument roboczy przedstawia główne kwestie i niepokoje sprawozdawcy związane z 
wnioskiem Komisji dotyczącym rozporządzenia zmieniającego wspólne instrukcje konsularne 
(WIK) dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z 
wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych. 

II. Krótka prezentacja i aktualny stan wniosku

Wniosek ten jest niezbędny do wprowadzenia systemu informacji wizowej (ang.VIS) i ma 
podwójny cel. Z jednej strony ustanawia on podstawę prawną do pobierania danych 
biometrycznych i określa jego normy. Z drugiej strony dostarcza placówkom konsularnym państw 
członkowskich ram prawnych, umożliwiających im zorganizowanie się w sposób pozwalający na 
sprostanie nawałowi pracy związanej z pobieraniem danych biometrycznych oraz ograniczenie 
kosztów. 

W trakcie całkowitego przekształcenia WIK (COM (2006)403, na temat którego sprawozdawcą jest 
Henrik Lax)1 dokona się włączenia tego wniosku. Ponieważ wiadomo było, że przekształcenie to 
potrwa dłuższy czas, Komisja podjęła decyzję o przedstawieniu osobnego instrumentu prawnego 
umożliwiającego dokonywanie szybszych postępów w kwestiach związanych z VIS. 

Sprawozdawczyni podkreśla, że negocjacje dotyczące rozporządzenia w sprawie VIS były już 
dość zaawansowane w momencie przedstawienia przez Komisję obecnego wniosku. Fakt, że 
obydwa te tak ściśle powiązane ze sobą wnioski nie były negocjowane równolegle, może okazać 
się problematyczny wobec argumentów, że niektóre aspekty, jak np. wyjątki dotyczące danych 
biometrycznych, powinny być regulowane raczej w ramach rozporządzenia w sprawie VIS niż 
obecnego wniosku. 

Bardziej przejrzystym, a co więcej bardziej rozsądnym trybem postępowania byłoby dokonanie 
najpierw rewizji całego kodeksu wizowego łącznie z pobieraniem danych biometrycznych, a 
dopiero potem zaproponowanie VIS, służącego wdrażaniu zasad przewidzianych przez kodeks 
wizowy. Konsekwencją braku takiego postępowania jest ryzyko, że po przyjęciu kodeksu 
wizowego rozporządzenie w sprawie VIS będzie musiało zostać poddane całkowitej rewizji w 
celu zachowania zgodności z dorobkiem wspólnej polityki wizowej. Taki obrót sprawy jest 
bardzo niefortunny i sprawozdawczyni chciałaby w związku z tym poprzeć wezwania 
sprawozdawcy w sprawie kodeksu wizowego (H. Lax) dotyczące konieczności zachowania 
spójności i ich skoordynowania.

III. Kwestie zasadnicze

Zasadniczymi kwestiami tego wniosku są: 

1. Dane biometryczne (pobieranie, normy, ograniczenia wiekowe, wykorzystanie, częstotliwość 
pobierania, itd.); 

  
1 Znany odtąd pod nową nazwą jako kodeks wizowy.
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2. Mechanizmy współpracy między państwami członkowskimi w zakresie rozpatrywania 
wniosków wizowych, a w szczególności zlecanie na zewnątrz, ale także praktyczna 
możliwość realizacji innych form współpracy zaproponowanych przez Komisję.
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1. Dane biometryczne

1a. Pobieranie i normy 

Państwa członkowskie będą musiały pobierać identyfikatory biometryczne składające się z obrazu 
twarzy i odcisków dziesięciu palców od każdego składającego wniosek, który będzie musiał stawić 
się osobiście w przypadku ubiegania się o wizę po raz pierwszy. Wymogi techniczne muszą być 
zgodne z międzynarodowymi normami określonymi przez ONZ-owską Międzynarodową 
Organizację Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) w dokumencie nr 9303 część 1 (paszporty), 
wydanie szóste. Dokument ten został zacytowany we wniosku Komisji, zanim uzyskał status 
ostatecznie przyjętej wersji końcowej, a Komisja dotychczas nie dostarczyła sprawozdawczyni 
egzemplarza tego dokumentu. 

Wyrażono zostało zaniepokojenie decyzjami podjętymi przez ICAO dotyczącymi norm w zakresie 
danych biometrycznych1. Uzasadnione mogą być wątpliwości co do  ustawodawczej roli tego 
organu oraz udziału UE, a także braku przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej. Czy 
dokonano oceny, w jakim stopniu rzetelne, odpowiednie i przystosowane do kontekstu VIS są owe 
normy ICAO? 
Dane biometryczne powinny być pobierane w bezpiecznych warunkach. Czy powinny istnieć 
jednolite zasady bezpieczeństwa i ochrony danych stosowane bez względu na miejsce ich 
pobierania?  

1b. Ograniczenia wiekowe i wykorzystanie

Odciski palców

Komisja proponuje zdejmowanie odcisków palców począwszy od 6 roku życia. Nie proponuje się 
górnej granicy wiekowej. Komisja jest zdania, że osoby w wieku zaawansowanym, które nie są w 
stanie dostarczyć odcisków palców, zostaną zaliczone do kategorii osób, „których odciski palców są 
fizycznie niemożliwe do uzyskania”. 

Jeżeli chodzi o granicę 6 roku życia, to Komisja wyjaśnia w uzasadnieniu, że odciski palców dzieci 
w wieku 6-12 lat są przydatne jedynie w przypadku porównywania dwóch serii odcisków (tzn. 
jedynie do celów weryfikacji). Tekst nie zawiera jednakże takiego przepisu. Nie jest jasne, czy 
zamiarem Komisji było rzeczywiście zezwolenie na wykorzystywanie odcisków palców dzieci w 
wieku 6-12 lat jedynie do celów weryfikacji, a jeśli tak, to dlaczego przepis taki nie został zawarty 
w samym tekście prawnym. Ponadto zdaniem sprawozdawczyni właściwe ramy do regulacji 
wykorzystania odcisków palców stanowi rozporządzenie w sprawie VIS (gdyż traktuje o 
wykorzystaniu, podczas gdy omawiane rozporządzenie traktuje o pobieraniu). 

Szczególnie uderzające jest, że propozycja dotycząca granicy wieku odzwierciedla dyskusję, jaką 
Komisja już prowadziła z państwami członkowskimi w ramach grupy roboczej ds. wiz oraz 
komitetu strategicznego2, co sprawia wrażenie próby udaremnienia demokratycznego 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego poprzez procedurę współdecyzji. Sprawozdawczyni 

  
1 Patrz np. „List otwarty do ICAO - drugie sprawozdanie zatytułowane 'W kierunku międzynarodowej struktury 
służącej nadzorowaniu ruchu'”, 30 marca 2004 r.
2 Patrz uzasadnienie, str. 9
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ubolewa, że decyzja tak ważna i mająca tak znaczący wpływ na życie prywatne obywateli została 
podjęta bez demokratycznej debaty, i wyraża nadzieję, że zdanie Parlamentu Europejskiego 
zostanie w pełni wysłuchane w procesie współdecyzji. 

Nie istnieją żadne rozstrzygające wyniki badań specjalistycznych na temat wiarygodności 
technologii pobierania odcisków palców od dzieci i osób starszych. Systemy Eurodac i US-Visit 
wydają się być jedynymi jak dotąd wypróbowanymi systemami obejmującymi tak szeroki 
wachlarz ludności i w obydwu przechowuje się odciski palców osób od 14 roku życia.Jeżeli 
chodzi o górną granicę, to program US-Visit przewiduje, że osoby powyżej 79 roku nie 
podlegają obowiązkowi pobierania odcisków palców. Wynika to z faktu, że osoby takie nie 
stanowią już jakiegokolwiek zagrożenia, a jakość odcisków palców pogarsza się z wiekiem. 
Mogłoby to wiązać się również z faktem, że trudniej jest pobrać odciski palców od osób 
starszych, zwłaszcza gdy są one np. fizycznie upośledzone lub drżą. We wstępnym 
sprawozdaniu BIODEV1 stwierdza się, że chociaż nadal potrzebne są badania i eksperymenty, to 
w praktyce pobieranie odcisków palców od dzieci w wieku 7 lat jest całkowicie wykonalne i że 
przy zastosowaniu bardziej skutecznego systemu powinno to być możliwe nawet w przypadku 
dzieci młodszych. 

Ustalenie nowej granicy wiekowej wymaga nadzwyczaj dokładnego rozpatrzenia i 
sprawozdawczyni przychyla się wstępnie do określenia limitu między 14 a 79 rokiem życia jako 
najbardziej odpowiadającego celom VIS, przy czym zajmie się ona z największą uwagą 
argumentami dotyczącymi zwalczania handlu dziećmi. Wyeliminowałoby to także konieczność 
regulowania kwestii dokonywania wyboru między weryfikacją i stwierdzaniem tożsamości i 
rozwiązałoby problem częstotliwości pobierania danych biometrycznych od dzieci w miarę ich 
dorastania.

Fotografie
Komisja wprowadza rozróżnienie między fotografiami skanowanymi i wykonywanymi w czasie 
składania wniosku, ale powody takiego rozróżniania nie są jasne.

Nie przewidziano ograniczeń wiekowych dla wykonywania zdjęć. Sensowne jest jednakże 
przechowywanie w centralnej bazie danych jedynie danych o odpowiedniej jakości i 
rzeczywiście możliwych do wykorzystania, która to okoliczność nie wydaje się mieć miejsca w 
przypadku zdjęć noworodków. Poza tym, zgodnie z wnioskiem Komisji, dzieci poniżej 6 roku 
życia, zwolnione z obowiązku dostarczenia odcisków palców, nie muszą osobiście pojawiać się 
w konsulacie. Powinność osobistego stawiania się składających wnioski w konsulacie w celu 
dostarczenia zdjęć jest bezużyteczna. Czy można byłoby przewidzieć, że w przypadku dzieci 
poniżej pewnego wieku wymagane byłyby jedynie zdjęcia skanowane?

Gdyby jednak należało ustalić granicę wiekową, to jaką? Czy granica wiekowa dla zdjęć 
powinna być taka sama, jak dla odcisków palców? 

Jeśli chodzi o wykorzystanie zdjęć, to w trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych nad 
rozporządzeniem VIS zostało uzgodnione, że zdjęcia powinny być wykorzystywane jedynie do 
celów weryfikacji, gdyż specjalistyczne badania wykazały, że technologia rozpoznawania twarzy 

  
1 Biodev, 21 listopada 2005 r., "Rapport intermédiaire à la Commission européenne" (Sprawozdanie średniookresowe 
dla Komisji Europejskiej)
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nie jest jeszcze wystarczająco zaawansowana, aby dostarczać niezawodne wyniki w procesie 
stwierdzania tożsamości. 

1c. Zgodność z celami VIS

Kwestie ograniczeń wiekowych do pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęć nie są 
jedynie kwestiami wykonalności technicznej i niezawodnego wykorzystania, ale także 
rzeczywistej korzyści, jaką przynosiłyby w procesie wdrażania VIS. Ponadto w celu 
poszanowania zasad konieczności i proporcjonalności ochrony danych powinno się dokonać w 
ich świetle oceny zwolnień od wymogów dotyczących danych biometrycznych. Podjęta w tym 
kontekście decyzja polityczna tego rodzaju musi być oparta nie tylko na realiach technicznych, 
ale także na rozważeniu kwestii ingerowania w życie prywatne jednostek. 
Czy Komisja dokonała oceny proponowanej granicy wiekowej oraz całej kwestii zwolnień od 
wymogów dotyczących danych biometrycznych w świetle celów VIS w celu przestrzegania 
zasad konieczności i proporcjonalności?

1d. Częstotliwość pobierania danych biometrycznych

Komisja proponuje, żeby każdy ubiegający się o wizę musiał stawić się osobiście w przypadku 
składania wniosku po raz pierwszy. Do składania kolejnych wniosków jego fizyczna obecność 
nie będzie konieczna, gdyż identyfikatory biometryczne zostaną skopiowane z pierwszego 
wniosku, pod warunkiem jednakże, że ostatni wpis nie został dokonany wcześniej niż przed 48 
miesiącami. Kwestię tę należy rozpatrzyć w powiązaniu z 5-letnim okresem przechowywania 
danych, przewidzianym w rozporządzeniu VIS. Powinno się wyjaśnić, co dokładnie oznacza 
pojęcie „ostatni wpis”, gdyż nie jest ono używane w rozporządzeniu VIS. 

Sprawozdawczyni uważa, że zasadniczo jest to wyważone podejście i przyniesie znaczne 
korzyści podróżującym często i w dobrej wierze. Prawa ubiegających się o wizę będą 
przestrzegane, gdyż będą oni musieli stawiać się w tym celu osobiście jedynie raz na cztery lata. 
Równocześnie długi okres przydatności do wykorzystania danych biometrycznych 
spowodowałby, że konsulaty staną się placówkami bardziej przyjaznymi dla interesantów oraz 
że obniży się poziom obciążenia pracą tych placówek. 

Istnieją jednak pewne kwestie budzące zaniepokojenie. Identyfikatory biometryczne dzieci 
zmieniają się szybko, co ma szczególne znaczenie wobec proponowanej przez Komisję niskiej 
granicy wiekowej do pobierania odcisków palców, a zatem może mieć wpływ na kwestię 
precyzji porównania. Podwyższenie granicy wiekowej powinno zasadniczo umożliwić 
uniknięcie tego problemu, gdyż odciski palców będą wystarczająco trwałe. Na użytek zaś 
wszystkich innych osób ubiegających się o wizę należy ponadto starannie przeanalizować 
trudności, które mogą pojawić się w praktyce (zwłaszcza na punktach kontroli granicznej) i mieć 
wpływ na precyzję porównania. Trzeba skrupulatnie rozważyć przypadki „przywłaszczenia 
tożsamości/sobowtórów”.


