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I. Inledning

I detta arbetsdokument anges de centrala dragen i föredragandens huvudfrågor när det gäller 
kommissionens förslag till förordning om ändring av de gemensamma konsulära 
anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i 
samband med införandet av biometri samt bestämmelser om organiseringen av mottagandet 
och behandlingen av viseringsansökningar.

II. Kort redogörelse för förslaget och förslagets status

Förslaget i fråga krävs för genomförandet av informationssystemet för viseringar (VIS), och 
det har två syften. Å ena sidan skapar det den rättsliga grunden för insamlingen av 
biometriska uppgifter och fastställer normerna för denna insamling. Å andra sidan 
tillhandahåller det en rättslig ram för hur medlemsstaternas konsulat skall organiseras så att 
dessa skall kunna hantera den arbetsbörda som insamlingen av biometriska uppgifter medför 
och minska kostnaderna.

Den allmänna omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna (KOM(2006)0403, 
ett ärende för vilket Henrik Lax är föredragande)1 kommer att omfatta kommissionens förslag. 
Eftersom man upptäckt att ovannämnda omarbetning kommer att ta en längre tid har 
kommissionen beslutat att lägga fram ett separat rättsligt instrument för att man i snabbare 
takt skall kunna göra framsteg i frågor med koppling till VIS.

Föredraganden betonar att förhandlingarna om VIS-förordningen redan var långt framskridna 
när kommissionen lade fram det föreliggande förslaget. Det faktum att dessa förslag med 
starka kopplingar till varandra inte förhandlats fram parallellt skulle kunna utgöra ett problem 
med tanke på att argument framförts för att aspekter som exempelvis undantag från kravet om 
biometriska uppgifter bör regleras inom ramen för VIS och inte i det föreliggande förslaget.

Ett öppnare och utan tvekan rimligare tillvägagångssätt skulle ha varit att först göra en 
översyn av gemenskapskodexen om viseringar, och då även av principerna för insamlingen av 
biometriska uppgifter och först därefter lägga fram förslag om VIS, som skulle innebära ett 
genomförande av bestämmelserna i gemenskapskodexen om viseringar. Följderna av att man 
inte gjort på detta vis blir att det finns en risk för att VIS-förordningen, efter det att 
gemenskapskodexen om viseringar antagits, måste genomgå en fullständig översyn för att helt 
stå i överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna om den gemensamma 
viseringspolitiken. Detta är mycket olyckligt, och därför skulle föredraganden vilja uttrycka 
sitt stöd för de påpekanden som föredraganden för gemenskapskodexen om viseringar (Lax) 
gjort om vikten av överensstämmelse och samordning mellan betänkandena.

III. Nyckelfrågor

Nyckelfrågorna i det föreliggande förslaget är

1. biometri (insamling, normer, åldersgränser, användning, frekvensen för insamling av 
uppgifter m.m.),

  
1 Går i fortsättningen under sin nya benämning ”gemenskapskodex om viseringar”.
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2. mekanismer för samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller handläggningen av 
viseringsansökningar och då i synnerhet utläggning på entreprenad men även praktiska 
möjligheter till andra typer av samarbete som föreslagits av kommissionen.

1. Biometri

1a. Insamling och normer

Medlemsstaterna kommer att vara ålagda att insamla biometriska kännetecken – en bild av 
ansiktet och tio fingeravtryck – från personer som ansöker om visum, vilka skall vara tvungna 
att inställa sig personligen vid inlämnandet av den första viseringsansökan. De tekniska 
kraven skall uppfylla internationella normer enligt FN:s ICAO-dokument 9303 del 1 (pass) 
6:e utgåvan. Detta dokument citerades i kommissionens förslag redan innan det fick status 
som slutligt, antaget dokument, och föredraganden har ännu inte av kommissionen försetts 
med ett exemplar av dokumentet i fråga.

Uttryck för oro har förekommit över de beslut som fattats av ICAO om biometriska normer1. 
Frågor är verkligen berättigade om ICAO:s normerande roll och EU:s deltagande samt bristen 
på insyn och demokratisk ansvarighet. Har det gjorts någon bedömning av hur tillförlitliga 
och lämpliga dessa ICAO-normer är och i vilken mån de anpassats till VIS. Biometriska 
uppgifter måste insamlas i en säker miljö. Bör enhetliga bestämmelser om uppgiftssäkerhet 
och uppgiftsskydd tillämpas varhelst sådana uppgifter insamlas?

1b. Åldersgränser och användning

Fingeravtryck

Enligt kommissionens förslag skall fingeravtryck tas på barn som är sex år eller äldre. Inga 
övre åldersgränser föreslås. Kommissionen anser att äldre personer som inte har möjlighet att 
lämna fingeravtryck hamnar i den kategori ”för vilka det är fysiskt omöjligt att lämna 
fingeravtryck”.

När det gäller sexårsgränsen förklarar kommissionen i motiveringen att fingeravtryck från 
barn som är mellan sex och tolv år gamla endast medger en-till-en-jämförelser (det vill säga 
endast kontroll). Texten omfattar emellertid inte någon sådan bestämmelse. Det är oklart 
huruvida kommissionens avsikt verkligen var att tillåta användning av fingeravtryck från barn 
som är mellan sex och tolv år gamla endast för kontroll, och, om detta var fallet, varför en 
sådan bestämmelse inte ingår i själva lagtexten. Föredraganden anser vidare att användning av 
fingeravtryck bör regleras inom ramen för VIS-förordningen (som rör användningen, medan 
föreliggande förordning rör insamlingen av uppgifter).

Det är särskilt uppseendeväckande att förslaget rörande åldersgränser återspeglar en 
diskussion som kommissionen redan fört med medlemsstaterna inom ramen för arbetsgruppen 
för visering och strategiska kommittén för invandring, gränser och asyl (Scifa)2, vilket ger 
intryck av att kommissionen försöker åsidosätta Europaparlamentets delaktighet i den 

  
1 Se till exempel ”ett öppet brev till ICAO – en andra rapport om ’på väg mot en internationell infrastruktur för 
övervakning av rörelse’” av den 30 mars 2004.
2 Se motiveringen s. 9.
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demokratiska processen genom medbeslutandeförfarandet. Föredraganden beklagar att ett så 
viktigt beslut, som i stor utsträckning påverkar den enskildes privata sfär, har fattats utan en 
demokratisk debatt, och hoppas att Europaparlamentet kommer att höras fullt ut inom ramen 
för medbeslutandeförfarandet.

Det föreligger inga entydiga studier, gjorda av experter, om tillförlitligheten hos 
fingeravtrycksteknik för barn och äldre. Eurodac och us-visit tycks vara de enda program 
hittills som omfattar en så stor del av befolkningen, och båda dessa system lagrar 
fingeravtryck från personer som är 14 år eller äldre. När det gäller den övre gränsen behöver 
inom ramen för us-visit-programmet personer som är äldre än 79 år inte lämna fingeravtryck, 
detta eftersom dessa personer inte längre betraktas som en risk och kvaliteten på fingeravtryck 
försämras med åldern. Det skulle också kunna vara så att äldre har svårt att lämna 
fingeravtryck, till exempel om de är svaga eller darriga.

I den preliminära rapporten från projektet Biodev1 drogs slutsatsen att studier och experiment 
fortfarande krävs men att det i praktiken är fullt möjligt att låta barn som är sju år gamla 
lämna fingeravtryck, och att det med ett effektivare system vore möjligt även med ännu yngre 
barn.

En ny åldersgräns förutsätter extremt noggranna förberedande undersökningar, och 
föredraganden föredrar tills vidare ett åldersspann mellan 14 och 79 år som det lämpligaste 
med tanke på syftet med VIS, dock under noggrant beaktande av alla argument som rör 
kampen mot handel med barn. Detta skulle även förebygga behovet av att reglera valet mellan 
kontroll och identifiering, och det skulle kunna lösa frågan om hur ofta barn behöver lämna 
biometriska uppgifter under uppväxten.

Fotografier

Kommissionen gör en tydlig distinktion mellan skannade foton och foton som tagits vid 
tidpunkten för ansökan, men skälen för denna distinktion är oklara.

Ingen åldersgräns är satt för när fotografier får tas. Det är emellertid endast rimligt att lagra 
uppgifter i den centrala databasen vilka är av en viss kvalitet och som kan anses tillförlitliga 
när man använder dem, vilket inte kan anses vara fallet när det gäller foton på nyfödda. 
Dessutom behöver enligt kommissionens förslag barn som är yngre än sex år gamla, och 
därmed inte behöver lämna fingeravtryck, inte heller inställa sig personligen på ett konsulat. 
Det skulle inte hjälpa personer som ansöker om visum om de vore tvungna att inställa sig 
personligen för att fotograferas. Skulle man kunna bestämma att endast skannade foton skall 
användas för barn under en viss ålder? 

Om en åldersgräns måste fastställas, vilken skulle den då vara? Bör åldersgränsen för foton 
stämma överens med åldersgränsen för fingeravtryck?

När det gäller användningen av fotografier har man inom ramen för de interinstitutionella 
förhandlingarna om VIS-förordningen kommit överens om att fotografier endast bör användas 
i kontrollsyfte, eftersom studier gjorda av experter har visat att tekniken för 

  
1 Biodev, den 21 november 2005, ”Rapport intermédiaire à la Commission européenne”.
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ansiktsigenkänning ännu inte är tillräckligt mogen för att tillhandahålla tillförlitliga resultat 
vid identifiering.

1c. Förenlighet med syftena med VIS

Frågan om åldersgränser för lämnande av fingeravtryck och fotografering är inte enbart en 
fråga om tekniska möjligheter och tillförlitlig användning, utan även en fråga om vad de i 
praktiken tjänar till med tanke på syftena med VIS. För att uppgiftsskyddsprinciperna om 
nödvändighet och proportionalitet skall respekteras bör undantag från de biometriska kraven 
dessutom bedömas mot bakgrund av syftena med VIS. Detta innebär att det politiska beslut 
som fattas i detta sammanhang måste grundas inte enbart på de tekniska omständigheterna 
utan även på överväganden om intrång i den privata sfären.

Har kommissionen gjort en bedömning av den föreslagna åldersgränsen och hela frågan om 
undantag från de biometriska kraven mot bakgrund av syftena med VIS, för att uppfylla 
principerna om nödvändighet och proportionalitet?

1d. Frekvensen för insamling av biometriska uppgifter

Kommissionen har föreslagit att alla personer som ansöker om visum skall vara tvungna att 
inställa sig personligen vid inlämnandet av den första viseringsansökan. Vid därpå följande 
ansökningar behöver dessa personer inte inställa sig personligen eftersom de biometriska 
kännetecknen kommer att kopieras från den första ansökan, under förutsättning att denna inte 
är äldre än 48 månader. Detta måste ses mot bakgrund av den femårsperiod för lagring av 
uppgifter som stipulerats i VIS-förordningen. Det bör klargöras exakt vad begreppet ”första 
ansökan” innebär eftersom detta begrepp inte används i VIS-förordningen.

Föredraganden anser att detta i princip är ett välavvägt förslag som kommer att utgöra ett 
viktigt stöd för frekventa resenärer som handlar i god tro. Rättigheterna för personer som 
ansöker om visum kommer att skyddas genom att de måste inställa sig personligen i samband 
med ansökan endast en gång vart fjärde år. Samtidigt skulle en lång period för användning av 
de biometriska uppgifterna bidra till ökad användarvänlighet och en minskad arbetsbörda för 
konsulaten.

Vissa problematiska frågor kvarstår emellertid. Barns biometriska kännetecken förändras 
snabbt – detta är särskilt relevant med tanke på den låga åldersgräns som kommissionen 
föreslagit för lämnande av fingeravtryck – vilket innebär att tillförlitligheten i sökningarna 
kan påverkas. En högre åldersgräns skulle i princip kunna eliminera sådana problem, eftersom 
fingeravtrycken då skulle vara mogna nog. För det andra måste man med hänsyn till alla 
andra personer som ansöker om visum noggrant utreda de problem som kan uppstå i praktiken 
(särskilt vid gränskontroller), om tillförlitligheten i sökningarna kan påverkas på något vis. 
Problemet med ”stulna identiteter/dubbelgångare” måste diskuteras ingående.


