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I. Uvod

Ta delovni dokument izpostavlja glavna vprašanja in skrbi poročevalke o predlogu Uredbe 
Komisije, ki spreminja Skupna konzularna navodila o vizumih za diplomatska in konzularna 
predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema 
in obravnavanja vlog za izdajo vizuma.

II. Kratka predstavitev in status predloga

Ta predlog je nujen za izvajanje vizumskega informacijskega sistema (VIS), njegov cilj pa je 
dvojen. Na eni strani določa pravno podlago za države članice pri zbiranju biometričnih podatkov in 
oblikuje standarde za to zbiranje. Na drugi strani pa oblikuje pravni okvir za organizacijo 
konzularnih uradov držav članic glede obvladovanja delovne obremenitve pri zbiranju biometričnih 
podatkov in zmanjšanja stroškov. 

V ta predlog bo vključena splošna prenova Skupnih konzularnih navodil (KOM (2006)403, 
poročevalec Henrik Lax)1. Ker je potrjeno, da bo to preoblikovanje trajalo dlje, se je Komisija 
odločila, da bo predložila poseben pravni instrument za hitrejše napredovanje v zvezi z vprašanji, 
povezanimi z VIS.

Poročevalka poudarja dejstvo, da so pogajanja o Uredbi VIS že precej napredovala, ko je Komisija 
predložila svoj predlog. Dejstvo, da pogajanja o teh tesno povezanih predlogih niso potekala 
sočasno, bi lahko bilo težavno, saj je bilo dokazano, da je treba vidike, kot izjeme glede 
biometričnih podatkov, urejati v okviru VIS in ne v tem predlogu.

Preglednejši in primernejši pristop bi bil, da bi se najprej pregledal celoten vizumski zakonik 
vključno z zbiranjem biometričnih podatkov in nato predlagal VIS za izvajanje pravil vizumskega 
zakonika. Če se to ne bi zgodilo, obstaja nevarnost, da bi bilo treba po sprejetju vizumskega 
zakonika v celoti pregledati Uredbo VIS, da bi bila v skladu s pravnim redom skupne vizumske 
politike. To bi bilo zelo neprimerno, zato poročevalka želi podpreti poziv poročevalca (Laxa) v 
zvezi z vizumskim zakonikom k skladnosti in usklajevanju teh dveh poročil.

III. Ključna vprašanja

Ključna vprašanja tega predloga so: 

1. biometrični podatki (zbiranje, standardi, starostna omejitev, uporaba, pogostost zbiranja); 
2. mehanizmi za sodelovanje med državami članicami za obravnavo vlog za izdajo vizuma in 
predvsem zunanje izvajanje ter tudi praktična prilagodljivost drugih oblik sodelovanja, ki jih 
predlaga Komisija.

  
1 Od zdaj naprej vizumski zakonik.
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1. Biometrični podatki

1a. Zbiranje in standardi

Države članice bodo morale zbirati biometrične identifikatorje, ki vključujejo podobo obraza in 
deset prstnih odtisov vsakega prosilca, ki bo moral prvo vlogo za izdajo vizuma oddati osebno. 
Tehnične zahteve morajo biti v skladu z mednarodnimi standardi iz dokumenta 9303, del 1 (potni 
listi), šesta izdaja, Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) ZN. Ta dokument je bil 
naveden v predlogu Komisije, preden je imel status sklepnega dokumenta, katerega kopije od 
Komisije poročevalka še vedno ni prejela. 

Izraženi so bili pomisleki glede odločitev o biometričnih standardih, ki jih je sprejela ICAO.1
Upravičeno se je mogoče vprašati o njeni vlogi pri določanju standardov in njenem sodelovanju v 
EU, pomanjkanju preglednosti in demokratični odgovornosti. Ali se je presodilo o tem, kako 
zanesljivi, primerni in prilagojeni okoliščinam VIS so ti standardi ICAO? 
Biometrične podatke je treba zbirati v varnem okolju. Ali bi morala obstajati enotna pravila o 
varnosti in varstvu podatkov, ki se uporabljajo povsod, kjer se podatki zbirajo?  

1b. Starostne omejitve in uporaba

Prstni odtisi

Komisija predlaga, da se prstni odtisi jemljejo otrokom, starejšim od 6 let. Predlagana ni nobena 
zgornja meja. Komisija meni, da starejši ljudje, ki ne morejo dati prstnih odtisov, spadajo v 
kategorijo oseb, „pri katerih je jemanje prstnih odtisov fizično nemogoče“. 

Komisija v obrazložitvenem memorandumu v zvezi z otroki, mlajšimi od 6 let, pojasnjuje, da se
prstni odtisi otrok, starih od 6 do 12 let, uporabljajo samo za primerjavo dveh prstnih odtisov (tj. 
samo za namene preverjanja). Vendar besedilo ne vsebuje take določbe. Ni jasno, ali je bil namen 
Komisije res uporabiti prstne odtise otrok, starih od 6 do 12 let, samo za preverjanje, in če je tako, 
zakaj takšna določba ni bila vključena v samo pravno besedilo. Poročevalka tudi meni, da je 
primerno mesto za urejanje uporabe prstnih odtisov Uredba VIS (ki ureja uporabo, medtem ko ta 
uredba ureja zbiranje). 

Zlasti presenetljivo je, da predlog o starostnih omejitvah odraža razpravo, ki je že potekala med 
Komisijo in državami članicami v Delovni skupini za vizume in v Strateškem odboru (Scifa)2, kar 
daje vtis poskusa izogibanja demokratični vključenosti Evropskega parlamenta v postopek 
soodločanja. Poročevalka obžaluje, da je bila tako pomembna odločitev, ki bistveno vpliva na 
zasebnost posameznikov, sprejeta brez demokratične razprave, in upa, da bodo stališča Evropskega 
parlamenta v celoti obravnavana v postopku soodločanja. 

Končne strokovne študije o zanesljivosti tehnologije za odvzemanje prstnih odtisov otrok in 
starejših ne obstajajo. Zdi se, da sta do zdaj sistema Eurodac in US-Visit edina poskusa, ki 
vključujeta tako velik obseg prebivalstva, oba sistema pa hranita prstne odtise ljudi, starejših od 14 

  
1 Glej na primer „odprto pismo za ICAO – drugo poročilo o ‚mednarodni infrastrukturi za nadzor gibanja naproti‘, 
30. marec 2004“. 
2 Glej obrazložitveni memorandum, str. 9.
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let. Kar zadeva zgornjo mejo, se v skladu s programom US-VISIT osebam, starejšim od 79 let, ne
jemlje prstnih odtisov. Te osebe namreč ne veljajo več za nevarne, kakovost prstnih odtisov pa se s 
starostjo slabša. Starejši ljudje lahko imajo tudi več težav pri dajanju prstnih odtisov, na primer 
zaradi šibkosti ali tresenja. 

Predhodno poročilo BIODEV1 navaja, da čeprav so študije in poskusi še vedno potrebni, je v praksi 
jemanje prstnih odtisov otrok, starejših od 7 let, popolnoma izvedljivo ter da bi bilo jemanje prstnih 
odtisov otrok, mlajših od 7 let, z učinkovitejšim sistemom prav tako izvedljivo. 

Določanje nove starostne meje zahteva izredno skrbno preverjanje, predhodna izbira poročevalke pa 
je določitev najbolj priporočljive starostne meje za cilje VIS med 14 in 79 let, čeprav bo
poročevalka natančno ocenila argumente, povezane z bojem proti trgovini z otroki. To bi tudi 
odpravilo potrebo po urejanju izbire glede preverjanja ali identifikacije in bi lahko rešilo vprašanje 
o pogostosti dajanja biometričnih podatkov otrok v obdobju odraščanja.

Fotografije

Komisija razlikuje med skeniranimi fotografijami in fotografijami, narejenimi v času vloge, vendar 
razlogi za to razlikovanje niso jasni.

Za fotografiranje ni predvidenih starostnih omejitev. Vendar je v zbirkah podatkov smiselno samo 
shranjevanje podatkov določene kakovosti, ki se lahko zanesljivo uporabljajo, kar ne velja za 
fotografije novorojenih otrok. V skladu s predlogom Komisije otrokom, ki so mlajši od 6 let in se 
jim ne jemlje prstnih odtisov, ni treba osebno priti na konzulat. Za prosilce je nekoristno, da morajo 
osebno predložiti fotografije. Ali je mogoče določiti, da bi se morale za otroke, mlajše od določene 
starosti, uporabljati samo skenirane fotografije?

Če je treba določiti starostno omejitev, kakšna naj bo? Ali naj bo starostna meja za fotografije v 
skladu s starostno mejo za prstne odtise? 

Glede uporabe fotografij je bilo na medinstitucionalnih pogajanjih o Uredbi VIS dogovorjeno, da se 
lahko fotografije uporabljajo samo za namene preverjanja, saj so strokovne študije pokazale, da 
tehnologija za prepoznavanje obrazov še ni dovolj razvita za zagotavljanje zanesljivih rezultatov v 
postopku identifikacije. 

1c. Skladnost s cilji VIS

Vprašanje starostnih omejitev pri jemanju prstnih odtisov in fotografijah ni samo vprašanje tehnične 
izvedljivosti in zanesljive uporabe, ampak tudi vprašanje tega, kakšne dejanske koristi bi to imelo 
za izvajanje ciljev VIS. Za spoštovanje načel nujnosti in sorazmernosti pri varstvu podatkov je treba
v zvezi s temi cilji oceniti izjeme glede zahtev o biometričnih podatkih. Zato politična odločitev, 
sprejeta v tem kontekstu, ne sme temeljiti samo na tehničnih dejstvih, ampak tudi na vprašanjih 
glede poseganja v zasebnost. 
Ali je Komisija za izpolnitev načel nujnosti in sorazmernosti ocenila predlagano starostno omejitev 
in celotno vprašanje izjem glede zahtev o biometričnih podatkih v zvezi s cilji VIS?

  
1 Biodev, 21. november 2005, „Rapport intermédiaire à la Commission européenne“.
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1d. Pogostost zbiranja biometričnih podatkov

Komisija je predlagala, da vsak prosilec osebno odda prvo vlogo za izdajo vizuma. Za vsako 
naslednjo vlogo prosilcu ni treba priti osebno, saj se biometrični identifikatorji prepišejo iz prve 
vloge, če zadnji vnos ni starejši od 48 mesecev. To je treba obravnavati v zvezi s petletnim 
obdobjem hrambe podatkov, določenim v Uredbi VIS Natančno je treba pojasniti, kaj izraz „zadnji 
vnos“ pomeni, saj se ta izraz v Uredbi VIS ne uporablja. 

Poročevalka meni, da je to načeloma uravnotežen pristop, ki bo predstavljal pomembno ugodnost za 
dobroverne potnike, ki pogosto potujejo. Pravice prosilcev bodo zaščitene s tem, da bodo morali 
osebno oddati vlogo za vizum samo enkrat v štirih letih. Obenem bi dolgo obdobje, v katerem bi se 
lahko biometrični podatki uporabljali, povečalo prijaznost do uporabnika in zmanjšalo delovno 
obremenitev na konzulatih. 

Vseeno obstaja nekaj skrb vzbujajočih vprašanj. Biometrični identifikatorji otrok se spreminjajo 
hitro, kar je zlasti pomembno glede na nizko starostno omejitev, ki jo je za jemanje prstnih odtisov 
predlagala Komisija, saj lahko to vpliva na točnost ujemanja. Z uporabo višje starostne omejitve bi 
se bilo takšnim težavam načeloma mogoče izogniti, ker bi bili prstni odtisi že dovolj razviti. Pri 
vseh drugih prosilcih pa je treba skrbno preučiti težave, ki se lahko pojavijo v praksi (zlasti na 
mejnih kontrolnih točkah), in sicer okoliščine, ki bi lahko vplivale na točnost ujemanja. Skrbno je 
treba preučiti primere „ukradenih osebnih dokumentov/podobnosti oseb“. 
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