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I. Úvod

V tomto pracovnom dokumente spravodajkyňa predkladá hlavné otázky a úvahy týkajúce sa návrhu 
nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny o vízach pre 
diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných 
znakov vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracovania žiadostí o víza. 

II. Stručné predstavenie a stav návrhu

Tento návrh je nevyhnutný pre realizáciu vízového informačného systému (VIS) a jeho cieľ je 
dvojaký. Na jednej strane tvorí právny základ pre zhromažďovanie biometrických identifikačných 
znakov a vytvára normy pre ich zhromažďovanie. Na druhej strane poskytuje právny rámec pre 
organizáciu konzulárnych úradov členských štátov a umožňuje im tak zvládnuť zhromažďovanie 
biometrických identifikačných znakov a znížiť náklady. 

Tento návrh bude zahrnutý do všeobecného prepracovania Spoločných konzulárnych pokynov 
(KOM (2006)0403, spravodajcom je Henrik Lax)1. Keďže na prepracovanie bude potrebný dlhší 
čas, Komisia sa rozhodla predložiť individuálny právny nástroj, aby bol možný rýchlejší pokrok v 
oblasti otázok týkajúcich sa systému VIS. 

Spravodajkyňa zdôrazňuje skutočnosť, že rokovania týkajúce sa nariadenia o systéme VIS už boli v 
pokročilom štádiu, keď Komisia predložila súčasný návrh. Skutočnosť, že o týchto úzko spojených 
návrhoch sa nerokuje paralelne, môže byť problémom, pretože podľa niektorých tvrdení majú byť 
aspekty ako výnimky z biometrických identifikačných znakov regulované skôr v rámci systému 
VIS ako v rámci súčasného návrhu. 

Najprv sa mal na základe transparentnejšieho a určite aj citlivejšieho prístupu prehodnotiť celý 
Vízový kódex vrátane zhromažďovania biometrických identifikačných znakov a až potom mal byť 
navrhnutý systém VIS, ktorým sa budú vykonávať predpisy Vízového kódexu. Keďže tento postup 
nebol dodržaný, existuje riziko, že po prijatí Vízového kódexu bude nevyhnutné úplne prepracovať 
nariadenie o systéme VIS, aby bolo v súlade s acquis v oblasti spoločnej vízovej politiky. To nie je 
vhodné riešenie, a preto by spravodajkyňa rada podporila výzvy spravodajcu Laxa prekladajúceho 
Vízový kódex, podľa ktorého je nevyhnutný súlad a koordinácia medzi správami.

III. Hlavné otázky

Hlavnými otázkami tohto návrhu sú: 

1. biometrické identifikačné znaky (zhromažďovanie, normy, vekové ohraničenie, používanie, 
opakovanie zhromažďovania atď.); 
2. mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti spracovania žiadostí o víza, a 
predovšetkým outsourcing, ale tiež praktická možnosť iných foriem spolupráce, ktoré navrhla 

  
1 Odteraz pod novým názvom Vízový kódex.
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1. Biometrické identifikačné znaky

1 a. Zhromažďovanie a normy 

Členské štáty budú musieť zhromažďovať biometrické identifikačné znaky, ktoré pozostávajú z 
fotografie tváre a desiatich odtlačkov prstov každého žiadateľa, ktorý pri podávaní svojej prvej 
žiadosti o víza bude povinný dostaviť sa osobne. Je nevyhnutné, aby boli technické požiadavky v 
súlade s medzinárodnými normami, ktoré stanovila Medzinárodná organizácia civilného letectva 
(ICAO) v dokumente 9303, časť 1 (pasy), 6. vydanie. Komisia vo svojom návrhu uviedla tento 
dokument skôr, ako bol prijatý v konečnom znení, a jeho kópiu Komisia ešte nedoručila 
spravodajkyni. 

Rozhodnutia, ktoré prijala ICAO v oblasti biometrických noriem, vyvolali určité znepokojenie.1
Opodstatnené môžu byť otázky týkajúce sa jej úlohy v oblasti určenia noriem a účasti EÚ, 
nedostatočnej transparentnosti a demokratickej zodpovednosti. Bolo v súvislosti s týmito normami 
ICAO uskutočnené hodnotenie týkajúce sa spoľahlivosti, vhodnosti a prispôsobenia kontextu VIS? 
Biometrické identifikačné znaky sa musia získavať v bezpečnom prostredí. Sú nevyhnutné jednotné 
pravidlá v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov, ktoré sú platné všade, kde sa získavajú?  

1 b. Veková hranica a použitie

Odtlačky prstov

Komisia navrhuje odoberať odtlačky prstov deťom starším ako 6 rokov. Nenavrhuje žiadnu hornú 
hranicu. Podľa Komisie budú starší ľudia, ktorí nie sú schopní poskytnúť odtlačky prstov, zaradení 
do kategórie osôb, ktorým je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov. 

V súvislosti s vekovou hranicou 6 rokov Komisia v odôvodnení vysvetľuje, že odtlačky detí vo 
veku od 6 do 12 rokov sú užitočné len pre porovnanie dvoch údajov (t. j. len na účely overenia). 
Text však neobsahuje také ustanovenie. Nie je jasné, či zámerom Komisie bolo umožniť používanie 
odtlačkov detí vo veku od 6 do 12 rokov len na účely overenia, a ak áno, prečo nebolo takéto 
ustanovenie zahrnuté do samotného právneho textu. Navyše sa spravodajkyňa domnieva, že 
správnym miestom na reguláciu používania odtlačkov prstov je nariadenie o systéme VIS (ktoré sa 
zaoberá použitím, kým toto nariadenie sa zaoberá zhromažďovaním). 

Je veľmi nápadné, že návrh týkajúci sa vekovej hranice je odrazom diskusie Komisie s členskými 
štátmi v rámci zasadnutia pracovnej skupiny pre víza a Strategického výboru (Scifa)2, na základe 
čoho sa zdá, že existujú snahy o zabránenie demokratickej zainteresovanosti Európskeho 
parlamentu prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu. Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že takéto dôležité rozhodnutie so zásadným vplyvom na súkromie jednotlivcov 
bolo prijaté bez demokratickej diskusie a verí, že názory Európskeho parlamentu budú plne 

  
1 Pozri napríklad otvorený list organizácii ICAO – druhá správa s názvom Smerom k medzinárodnej infraštruktúre pre 
sledovanie pohybu, 30. marec 2004. 
2 Pozri odôvodnenie, s. 9.
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vypočuté v rámci spolurozhodovacieho postupu. 

Neexistujú konečné odborné štúdie v oblasti spoľahlivosti technológie odtlačkov prstov pre deti a 
starších ľudí. Zdá sa, že systémy Eurodac a US-Visit sú doteraz jedinými systémami, ktoré zahŕňajú 
taký široký rozsah obyvateľstva, a v rámci obidvoch týchto systémov sa uchovávajú odtlačky prstov 
osôb starších ako 14 rokov. V súvislosti s hornou hranicou sú podľa programu US-VISIT osoby 
staršie ako 79 rokov oslobodené od odoberania odtlačkov prstov, pretože tieto osoby už nie sú 
považované za rizikové a so zvyšujúcim sa vekom sa znižuje kvalita odtlačkov prstov. Tiež je 
možné, že pre starších ľudí je odoberanie odtlačkov prstov ťažšie, ak sú napríklad slabí alebo sa 
trasú. 

Z predbežnej správy o projekte BIODEV1 vyplýva, že hoci sú stále potrebné štúdie a pokusy, 
v praxi je možné odoberanie odtlačkov prstov deťom vo veku 7 rokov a s účinnejším systémom by 
to bolo dokonca možné aj v prípade detí mladších ako 7 rokov. 

Stanovenie novej vekovej hranice vyžaduje veľmi dôkladné skúmanie a predbežnou prioritou 
spravodajkyne je stanoviť vekovú hranicu od 14 do 79 rokov ako najvhodnejšiu pre ciele systému 
VIS, aj keď dôkladne zhodnotí argumenty týkajúce sa boja proti nezákonnému obchodovaniu s 
deťmi. Zabráni sa tak potrebe regulovať voľbu overenia alebo identifikácie a mohla by sa vyriešiť 
otázka opakovania poskytovania biometrických údajov detí, keď vyrastú. 

Fotografie

Komisia rozlišuje medzi skenovanými fotografiami a fotografiami urobenými v čase podania 
žiadosti, ale dôvody tohto rozlišovania nie sú jasné. 

V súvislosti s fotografovaním nie je stanovená veková hranica. V centrálnej databáze sa však 
uchovávajú len údaje určitej kvality a tie, ktoré možno spoľahlivo použiť, no v prípade fotografií 
novorodencov to neplatí. Okrem toho, podľa návrhu Komisie deti mladšie ako 6 rokov, oslobodené 
od odoberania odtlačkov prstov, nemajú povinnosť osobne sa dostaviť na konzulát. Pre žiadateľov 
nie je užitočná povinnosť dostaviť sa osobne na odovzdanie fotografie. Môže sa stanoviť, že v 
prípade detí v určitom veku sa použijú skenované fotografie?

Ak sa musí stanoviť veková hranica, aká má byť? Má sa veková hranica pre fotografie zhodovať 
s vekovou hranicou pre odtlačky prstov?

V súvislosti s používaním fotografií bolo na medziinštitucionálnych rokovaniach týkajúcich sa 
nariadenia o systéme VIS schválené, že fotografie sa budú používať len na účely overenia, ako 
vyplýva z odborných štúdií, technológia na rozoznávanie tváre ešte nie je dostatočne vyspelá, aby 
poskytovala spoľahlivé výsledky pri identifikácii.  

1 c. Súlad s cieľmi systému VIS

  
1 Biodev, 21. november 2005, Rapport intermédiaire à la Commission européenne.
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Otázka vekovej hranice na odoberanie odtlačkov prstov nie je len otázkou technickej 
realizovateľnosti a spoľahlivého použitia, ale je tiež otázkou skutočného prínosu pre realizáciu 
cieľov systému VIS. Okrem toho, aby boli dodržané zásady nevyhnutnosti a proporcionality 
ochrany údajov, je potrebné na základe uvedených dôvodov zhodnotiť oslobodenie týkajúce sa 
biometrických požiadaviek. Preto je potrebné, aby sa politické rozhodnutie prijaté v tomto kontexte 
nezakladalo len na technickej skutočnosti, ale aj na úvahách týkajúcich sa zasahovania do súkromia. 
Zhodnotila Komisia navrhovanú vekovú hranicu a celú otázku oslobodenia od biometrických 
požiadaviek na základe cieľov systému VIS s cieľom splniť zásady nevyhnutnosti a 
proporcionality?

1 d. Opakovanie zhromažďovania biometrických údajov

Komisia navrhla, aby prvú žiadosť o víza predložil každý žiadateľ osobne. Žiadateľ nie je povinný 
dostaviť sa osobne v súvislosti s každou ďalšou žiadosťou, pretože biometrické identifikačné znaky 
sa skopírujú z prvej žiadosti, ak posledný záznam nie je starší ako 48 mesiacov, a to v súvislosti s 5-
ročnou dobou uchovávania údajov stanovenej v nariadení o systéme VIS. Je potrebné vysvetliť 
presný význam výrazu posledný záznam, pretože tento výraz sa nepoužíva v nariadení o systéme 
VIS. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že je to v zásade vyvážený prístup a bude významným prínosom pre 
dôveryhodné osoby, ktoré často cestujú. Práva žiadateľov budú chránené, keďže sa budú musieť 
dostaviť osobne, ak podávajú žiadosť o víza len raz za štyri roky. Zároveň dlhý čas použitia 
biometrických údajov zlepší používanie a zníži pracovné zaťaženie konzulátov. 

Niektoré otázky sú však znepokojivé. Biometrické identifikačné znaky detí sa rýchlo menia, čo 
čiastočne vyplýva z nízkej vekovej hranice na odoberanie odtlačkov prstov, ktorú navrhla Komisia, 
a preto môže byť ovplyvnená presnosť. Tomuto problému by sa v zásade mohlo predísť zvolením 
vyššej vekovej hranice, pretože odtlačky prstov budú dostatočne vyvinuté. Po druhé, v súvislosti so 
všetkými ostatnými žiadateľmi je potrebné preskúmať problém, ktorý môže vzniknúť v praxi 
(predovšetkým na miestach hraničnej kontroly), ak môže byť presnosť ovplyvnená týmto 
spôsobom. Je nevyhnutné zaoberať sa prípadom tzv. ukradnutej totožnosti/podobnosti osôb. 


