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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere
(KOM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0110)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 63, stk. 3, litra a),

– der henviser til EF-traktatens artikel 67, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0157/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6-0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis 
Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 3

(3) Integreringen af biometriske (3) Integreringen af biometriske 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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identifikatorer er et vigtigt skridt hen imod 
anvendelsen af nye elementer, der etablerer 
en mere pålidelig sammenhæng mellem 
indehaveren og opholdstilladelsen, hvilket 
er et vigtigt bidrag til at sikre, at den 
beskyttes mod svigagtig brug. Der bør 
tages hensyn til de specifikationer, som er 
fastsat i ICAO-dokument nr. 9303 om 
maskinlæsbare pas.

identifikatorer er et vigtigt skridt hen imod 
anvendelsen af nye elementer, der etablerer 
en mere pålidelig sammenhæng mellem 
indehaveren og opholdstilladelsen, hvilket 
er et vigtigt bidrag til at sikre, at den 
beskyttes mod svigagtig brug. Der bør 
anvendes lige så strenge 
sikkerhedsbestemmelser for
opholdstilladelser som for nationale 
identitetskort.

Begrundelse

Det er vigtigt, at påpege, at opholdstilladelser ikke er rejsedokumenter, og at det derfor ikke
giver mening at anvende bestemmelserne i ICAO's dokument nr. 9303 her, fordi disse kun 
finder anvender på rejsedokumenter i egentlig forstand. Der bør desuden ikke henvises til 
dokument nr. 9303 i en EU-forordning, da dette dokument har været genstand for gentagne 
ændringer under anvendelse af en procedure, der var præget af manglende gennemsigtighed 
og demokratisk legitimitet.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) De biometriske elementer i den
ensartet udformede opholdstilladelse bør 
udelukkende anvendes til at kontrollere 
dokumentets ægthed og indehaverens 
identitet ved hjælp af direkte tilgængelige 
sammenlignelige træk, når 
opholdstilladelsen skal fremvises i 
henhold til lovgivningen.

Begrundelse

Da begrundelsen for at medtage biometriske elementer i opholdstilladelser skal være
udtrykkelig, egnet til formålet, rimelig og klar, skal den inkorporeres i retsakten. Den store 
fordel ved indførelse af biometriske elementer i opholdstilladelser er at skabe en mere 
pålidelig sammenhæng mellem opholdstilladelsen og dens indehaver.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 5

(5) Denne forordning fastsætter kun 
specifikationer, der ikke er hemmelige. 
Disse specifikationer må suppleres med 
yderligere specifikationer, der kan 

(5) Denne forordning fastsætter kun 
specifikationer, der ikke er hemmelige. 
Disse specifikationer må suppleres med 
yderligere specifikationer, der kan 
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hemmeligholdes for at forebygge 
efterligning og forfalskning, og som ikke 
må indeholde persondata eller henvisning 
til sådanne data. Beføjelse til at vedtage 
sådanne supplerende specifikationer bør 
tillægges Kommissionen, der skal bistås af 
det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i 
Rådets forordning nr. (EF) 1683/95 af 29. 
maj 1995 om ensartet udformning af visa

hemmeligholdes for at forebygge 
efterligning og forfalskning, og som ikke 
skal indeholde persondata eller henvisning 
til sådanne data. Beføjelse til at vedtage 
sådanne supplerende specifikationer bør 
tillægges Kommissionen, der skal bistås af 
det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i 
Rådets forordning nr. (EF) 1683/95 af 29. 
maj 1995 om ensartet udformning af visa 

Begrundelse

Biometriske identifikatorer har til formål at skabe en tættere forbindelse mellem 
opholdstilladelsen og dens indehaver. Indsættelse af personoplysninger sammen med de 
supplerende specifikationer vil blot øge risikoen for efterligning og forfalskning og ikke tilføje 
nogen merværdi.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2, stk. 1, litra d (forordning (EF) nr. 1030/2002)

d) tekniske specifikationer for 
lagringsmediet for de biometriske 
elementer og deres sikkerhed, herunder 
forebyggelse af uautoriseret adgang

d) tekniske specifikationer for 
lagringsmediet for de biometriske 
elementer og deres sikkerhed, navnlig med 
henblik på at beskytte disse oplysningers
integritet, ægthed og fortrolighed og at 
sikre, at de anvendes i overensstemmelse 
med de formål, der er fastsat i denne 
forordning, herunder forebyggelse af 
uautoriseret adgang  

Begrundelse

De tekniske specifikationer er af afgørende betydning for privatlivets fred. Det bør derfor 
udtrykkeligt nævnes, hvilke kriterier der skal opfyldes.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2, stk. 1, litra e (forordning (EF) nr. 1030/2002)

e) krav til kvaliteten af og fælles standarder 
for ansigtsbilledet og 
fingeraftryksbillederne

e) krav til kvaliteten af og fælles standarder 
for ansigtsbilledet og 
fingeraftryksbillederne, fælles forpligtelser 
eller krav i forbindelse med disse billeders 
specificitet, en fælles metode og bedre
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praksis for gennemførelse, 
reserveprocedurer for personer, som ikke 
kan afgive læsbare fingeraftryk, eller som 
kan være blevet fejlidentificeret.

Begrundelse

Der bør fastsættes reserveprocedurer for at tage hensyn til alle de mulige tilfælde, hvor 
personer enten ikke kan afgive læsbare fingeraftryk eller kan være blevet fejlidentificeret. 
Eftersom sådanne tilfælde ikke er ualmindelige, er det på sin plads, at forordningen fastsætter 
hensigtsmæssige procedurer for sådanne tilfælde, således at systemets mangelfuldhed ikke 
ender med at blive en byrde for denne personkategori.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2, stk. 1, litra e a (nyt) (forordning (EF) nr. 1030/2002)

ea) hensigtsmæssige procedurer og 
særlige regler for beskyttelse af børn, hvis 
biometriske elementer indsamles, navnlig 
når deres fingeraftryk tages.

Begrundelse

Det bør bemærkes, at der bør indføres særlige regler og hensigtsmæssige procedurer for at 
beskytte børns grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 2, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1030/2002)

1a. De gennemførelsesbestemmelser, som 
vedtages af medlemsstaterne, meddeles 
regelmæssigt Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 3, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1030/2002)

Hver medlemsstat indgiver til 
Kommissionen en liste over, hvilke 
kompetente myndigheder der i henhold til 
denne forordning har tilladelse til at få 
adgang til de data om biometriske 
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elementer, der er indeholdt i 
opholdstilladelserne, samt giver 
meddelelse om enhver ændring heri. For 
hver myndighed på denne liste skal det 
angives, hvilke data den må søge og til 
hvilke formål. Kommissionen påser, at 
listen offentliggøres årligt i Den 
Europæiske Unions Tidende, og den fører 
en ajourført liste over kompetente 
myndigheder på sit websted.

Begrundelse

Det er væsentligt for beskyttelsen af privatlivets fred, at kun autoriserede organer får adgang 
til disse data. Kommissionen bør benytte lejligheden til i dette forslag at indsætte en klar 
identifikation og definition af, hvilke myndigheder der er kompetente til at gennemføre kontrol 
af opholdstilladelser, og denne liste bør være offentlig. Hertil kommer, at hvis der indføres en 
yderligere chip i opholdstilladelsen med henblik på e-tjenester, vil antallet af myndigheder, 
som kan få adgang til opholdstilladelsen, øges. Enhver person, hvis data indsamles, bør 
underrettes om, hvilke myndigheder der har adgang til den pågældendes persondata.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 4

Artikel 4, stk. 2, afsnit 1 (forordning (EF) nr. 1030/2002)

Lagringsmediet for den opholdstilladelse, 
der er omhandlet i artikel 4a, må ikke 
indeholde maskinlæsbare oplysninger, 
medmindre dette er foreskrevet i denne 
forordning eller bilaget hertil, eller den 
udstedende stat har nævnt dem i det 
tilknyttede rejsedokument i 
overensstemmelse med sin lovgivning.
Medlemsstaterne kan i opholdstilladelsen 
medtage en yderligere kontaktchip som 
omhandlet i punkt 16 i bilaget til denne 
forordning med henblik på e-tjenester, 
såsom e-forvaltning og e-handel.

Lagringsmediet for den opholdstilladelse, 
der er omhandlet i artikel 4a, må ikke 
indeholde maskinlæsbare oplysninger, 
medmindre dette er foreskrevet i denne 
forordning eller bilaget hertil, eller den 
udstedende stat har nævnt dem i det 
tilknyttede rejsedokument i 
overensstemmelse med sin lovgivning.

Begrundelse

Europa-Parlamentet mener som udgangspunkt, at det er positivt at bruge opholdstilladelsen 
til nye formål og anvendelser efter indførelse af en yderligere chip med henblik på e-tjenester. 
Den tekniske rapport, som Kommissionen for nylig har forelagt, angiver de forskellige 
muligheder og fordele og ulemper herved, men nævner imidlertid ikke alle de andre aspekter 
vedrørende beskyttelse af og sikkerhed for følsomme data. Vi afventer således, at der 
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tilvejebringes yderligere oplysninger om disse aspekter.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 4a (ny) (forordning (EF) nr. 1030/2002)

Den ensartet udformede opholdstilladelse 
omfatter et lagringsmedium, som
indeholder et ansigtsbillede. 
Medlemsstaterne medtager også
fingeraftryk i interoperable formater. 
Dataene skal sikres, og lagringsmediet skal 
have en tilstrækkelig kapacitet og skal 
kunne sikre dataenes integritet, ægthed og 
fortrolighed.

Den ensartet udformede opholdstilladelse 
omfatter et lagringsmedium, som
indeholder ansigtsbilledet og to
fingeraftryk af indehaveren, begge i 
interoperable formater. Dataene skal sikres, 
og lagringsmediet skal have et højt 
sikkerhedsniveau og en tilstrækkelig 
kapacitet og skal kunne sikre dataenes 
integritet, ægthed og fortrolighed.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at sikre et højt sikkerhedsniveau for lagringsmediet. 

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 1, NR. 5 A (nyt)

Artikel 4 b, stk. 1 (nyt) (forordning (EF) nr. 1030/2002)

(5a) Der indsættes følgende artikel 4b:
Artikel 4b
1. Lagringsmediet må kun anvendes af de 
myndigheder i medlemsstaterne, der har 
tilladelse til at læse og lagre de 
biometriske data, og som er opført på den 
i artikel 3, stk. 1a, nævnte liste.

Begrundelse

Det bør fastsættes klart i retsakten, hvilke myndigheder der har adgang til dataene. 
Uautoriseret adgang kan ikke accepteres af hensyn til privatlivets fred.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, NR. 5 A (nyt)

Artikel 4 b, stk. 2 (ny) (forordning (EF) nr. 1030/2002)

2. De biometriske data, der er indlæst i 
lagringsmediet, må ikke ændres eller 
slettes af nogen myndighed. Hvis der 
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opstår behov herfor, udstedes der et nyt 
kort.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at der efter udstedelse af en opholdstilladelse ikke vil blive tilføjet 
andre oplysninger i lagringsmediet. Hvis der opstår behov for at foretage ændringer, 
udstedes der en ny opholdstilladelse, således at indehaveren gøres bekendt med ændringerne.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 5 A (nyt)

Artikel 4 b, stk. 3 og 4 (nye) (forordning (EF) nr. 1030/2002)

3. Afgørelser med en væsentlig 
indvirkning på databeskyttelsen, som 
f.eks. indsættelse af og adgang til data, 
datakvalitet, overholdelse af tekniske krav 
til lagringsmediet og 
sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse 
af de biometriske data, træffes i form af 
en forordning med fuld inddragelse af 
Europa-Parlamentet.
4. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse har en rådgivende rolle i 
alle spørgsmål, der har indvirkning på 
databeskyttelsen.

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør spille en passende rolle i forbindelse med alle afgørelser om 
datasikkerhed og databeskyttelse for at muliggøre bedre demokratisk kontrol og sikre lovlig 
databehandling. Ordføreren mener også, at Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse bør have mulighed for at rådgive om de valg, der træffes, for at sikre, at de til 
fulde overholder databeskyttelsesprincipperne.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 6 A (nyt)

Artikel 9, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1030/2002)

(6a) Der indsættes følgende stk. 4a:
4a. Medlemsstaterne sender regelmæssigt 
Kommissionen rapporter om anvendelsen 
af denne forordning på grundlag af 
standarder fastlagt i fællesskab, særlig 
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med hensyn til reglerne for begrænsning 
af, hvilke formål dataene må anvendes til, 
og hvilke myndigheder der må få adgang 
til dataene. De meddeler også 
Kommissionen alle problemer i 
forbindelse med anvendelsen af 
forordningen og udveksler bedste praksis 
med Kommissionen og indbyrdes.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at etablere et effektivt kontrolnetværk for at skabe større tillid til 
anvendelsen af biometri.
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BEGRUNDELSE

I. Indledning

Den 13. juni 2002 vedtoges Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af 
opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere med det formål at harmonisere udformningen af 
opholdstilladelser udstedt til tredjelandsstatsborgere af medlemsstaterne. Den 24. september 
2003 forelagde Europa-Kommissionen forslag til ændring af denne forordning. Dette forslag 
var kædet sammen med et andet forslag om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 
om ensartet udformning af visa. Men i forbindelse med behandlingen af tekniske spørgsmål 
opstod der visse problemer vedrørende potentiel interferens mellem kontaktløse chips og i 
forbindelse med det format, som skulle anvendes, nemlig en selvklæbende mærkat eller et 
selvstændigt kort. På det tidspunkt var begge typer forordninger omfattet af 
høringsproceduren. Europa-Parlamentet blev hørt i overensstemmelse hermed.

Allerede på det tidspunkt blev ordføreren også gjort ansvarlig for analysen af disse forslag og
udtalte sin tvivl om begge forslag. Kommissionen besluttede at trække et af forslagene tilbage 
og gav tilsagn om at forelægge et ændret forslag om ensartet udformning af opholdstilladelser 
for tredjelandsstatsborgere, når alle tekniske tvivlsspørgsmål var blevet afklaret.

Den ensartede udformning af visa er nært knyttet til udviklingen af VIS, som er et system for 
udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstater på grundlag af en teknisk platform, 
der er fælles med Schengen-informationssystem II, (SIS II), og den vil således blive behandlet 
inden for rammerne af VIS-systemet.

Hvad angår en ensartet udformning af opholdstilladelser for tredjelandsstatsborgere, forelagde 
Europa-Kommissionen den 13. marts 2006 et ændret forslag til en rådsforordning om ændring 
af forordning (EF) nr. 1030/2002. De to spørgsmål, opholdstilladelse og visum, er blevet 
splittet op, fordi de tjener to forskellige formål, idet førstnævnte skal skabe et retsgrundlag, 
der gør det muligt at registrere visumansøgeres obligatoriske biometriske identifikatorer1, og 
sidstnævnte skal indføre en fælles udformning af opholdstilladelser for tredjelandsstatsborgere 
i EU. Europa-Parlamentet er nu blevet hørt på ny om spørgsmålet om ensartet udformning af 
opholdstilladelser. Retsgrundlaget for denne høring er EF-traktatens artikel 63, stk. 3, litra a).

Det foreliggende forslag

Det foreliggende forslag omhandler indsættelse af biometriske data (ansigtsbillede og to 
fingeraftryksbilleder af indehaveren) i opholdstilladelsen, der vil blive udfærdiget som et 
selvstændigt, maskinlæsbart kort. Opholdstilladelsen vil stadig kunne udstedes i form af en 
selvklæbende mærkat i en periode på to år efter vedtagelsen af de tekniske specifikationer2.

Endvidere kan de medlemsstater, som ønsker det, indsætte en kontaktchip, der kan anvendes i 

  
1 Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de 
diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder 
bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger (KOM(2006)0269).
2 Nr. 1, litra a), i bilag til KOM(2006)0110. 
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forbindelse med e-tjenester i et på forhånd fastlagt område, jf. bilaget til forslaget1. Med 
muligheden for indsættelse i opholdstilladelsen af et yderligere lagringsmedie til national brug 
tages der hensyn til nationale udviklinger med hensyn til autentificering, certificering, digital 
signatur og e-forvaltningstjenester for tredjelandsstatsborgere, som bor lovligt på en 
medlemsstats område. Anvendelse af denne kontaktchip2 eller enhver anden teknisk mulighed 
i den samme opholdstilladelse, hvor de biometriske identifikatorer er lagret, er imidlertid kun 
acceptabel, hvis den ledsages af strenge databeskyttelsesregler og underkastes de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig for det første over det nye forslag, som udgør en positiv indsats for at 
opnå harmonisering af udformningen af opholdstilladelser, der udstedes af medlemsstaterne 
til tredjelandsstatsborgere. Det er også prisværdigt, at visa og opholdstilladelser ikke længere 
kædes sammen, som det var tilfældet i det første forslag fra Europa-Kommissionen i 20033, 
eftersom de, som præciseret i betænkningens første del, tjener to forskellige formål. For det 
andet vil ordføreren gerne understrege, at opholdstilladelsen i sig selv ikke er et 
rejsedokument, men bør betragtes som en slags ID-dokument til brug i Schengen-området. 
Det betyder, at alle tredjelandsstatsborgere, som opholder sig lovligt i EU og derfor er i 
besiddelse af en opholdstilladelse, kan identificeres på ensartet måde i Schengen-området. 
Denne betragtning gør det muligt at præcisere, at opholdstilladelser, ligesom rene ID-kort, bør 
opfylde samme høje sikkerhedsstandarder som nationale ID-kort, uden at der er noget behov 
for at følge de specifikationer, som er fastsat i ICAO-dokument nr. 9303 om maskinlæsbare 
visa. Disse specifikationer finder kun anvendelse på egentlige rejsedokumenter, og desuden 
har ICAO-dokumentet været genstand for gentagne ændringer under anvendelse af en 
procedure, der var præget af manglende gennemsigtighed og demokratisk legitimitet.
Henvisningen til ICAO-standarderne i det nye forslags tredje betragtning og i dets bilag bør 
derfor erstattes med højere sikkerhedsstandarder, som fastlægges i overensstemmelse med det 
særlige formål, som opholdstilladelsen skal anvendes til.

Forslagets kerne er indførelsen af biometriske identifikatorer, dvs. en radiofrekvenschip 
(RFID), der skal indeholde et ansigtsbillede (inden for to år efter vedtagelsen af de tekniske 
specifikationer) og fingeraftryk i interoperabelt format (inden for tre år). Ordføreren kan 
principielt tilslutte sig forslagets hensigt, nemlig at anvende biometriske identifikatorer for at 
gøre de udstedte opholdstilladelser mere sikre. Indførelsen af biometriske identifikatorer vil 
rent faktisk medvirke til at bekæmpe dokumentsvig og svigagtig anvendelse af disse 
dokumenter ved at forebygge forfalskning og misbrug af identitet. Endvidere er den største 
fordel ved anvendelse af biometriske identifikatorer, at det giver mulighed for at skabe en 
mere pålidelig sammenhæng mellem opholdstilladelsen og dens indehaver. Indførelse og 
behandling af biometriske data i forbindelse med identitetsdokumenter kræver imidlertid 
særligt konsistente og seriøse sikkerhedsforanstaltninger, navnlig hvad angår den måde 

  
1 Jf. punkt 16 i bilaget til forordningen (KOM(2006)0110). Forslaget om at integrere en kontaktchip for at give 
mulighed for anvendelse af nye teknologier som e-forvaltning, digital signatur osv. er medtaget på foranledning 
af den estiske regerings ønske om at behandle landets egne statsborgere og fastboende tredjelandsstatsborgere 
ens ved at give dem adgang til e-tjenester via ID-kort og opholdstilladelser.
2 Anvendelse af en kontaktchip til national brug er frivillig, jf. punkt 16 i forordningens bilag 
(KOM(2006)0110).
3 KOM2003)0558.
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oplysningerne indsamles og anvendes på. Biometriske elementer, der lagres i 
opholdstilladelser, bør kun anvendes til at fastslå dokumentets ægthed og indehaverens 
identitet ved hjælp af direkte tilgængelige sammenlignelige træk. Som den tidligere 
europæiske kommissær for retlige og indre anliggender, Antonio Vitorino, har påpeget, og 
med rette, er biometri ligesom enhver anden teknologi ikke i sig selv farlig, men det er den 
måde, den anvendes på, som kan bringe de grundlæggende rettigheder i fare1.

Der er nogle spørgsmål i forbindelse med det nye forslag, som kræver yderligere 
klarlæggelse, navnlig hvad angår den måde, de biometriske data skal indsamles på. Der bør 
udarbejdes en liste over fælles forpligtelser eller krav, som medlemsstaterne skal leve op til, 
under hensyntagen til disse datas særlige karakter. For at lette gennemførelsen af biometriske 
opholdstilladelser vil det desuden være nyttigt at bibringe medlemsstaterne en fælles metode 
og kendskab til bedste praksis.

Ordføreren bemærker med skuffelse, at der ikke er fastsat bestemmelser i det nuværende 
forslag, som vi høres om, hvad angår indsamling af biometriske data vedrørende børn. En 
yderligere klarlæggelse af dette spørgsmål vil være velkommen.

Ordføreren er også bekymret over manglen på reserveprocedurer for personer, som af fysiske 
årsager, fordi de f.eks. lider af en medfødt deformitet eller har været udsat for en ulykke, ikke 
kan afgive brugbare fingeraftryk eller ansigtsbilleder. En almindelig forpligtelse til at afgive 
ansigtsbillede og fingeraftryk bør ledsages af en undtagelsesbestemmelse for enhver person, 
der er ude af stand til at levere disse biometriske elementer på grund af fysiske handicap, for 
at respektere den pågældende persons værdighed. Denne undtagelse fra at afgive fingeraftryk 
bør hverken sænke opholdstilladelsernes sikkerhedsniveau eller stigmatisere mennesker med 
ulæsbare fingeraftryk. Begrundelsen for undtagelserne kan lagres i opholdstilladelsens chip.

Som allerede påpeget giver spørgsmålet om at tillade adgang til e-tjenester (e-forvaltning, 
sundhed, identifikation osv.) via ID-kort og opholdstilladelser samt indsættelse af en 
yderligere chip anledning til en række bekymring. I Artikel 6-udvalgets konklusioner fra 
februar 2007 har man forsøgt at opstille en række svar med hensyn til tekniske muligheder for 
kompatibilitet mellem forskellige slags chips2, der på den ene side anvendes til lagring af 
biometriske data og på den anden side til nationale data. Ordføreren anerkender betydningen 
af tekniske spørgsmål, men vil gerne understrege sin skuffelse over manglen på henvisninger 
til sikkerhedsniveauet for et system, der er sammensat af forskellige dele. Ligegyldigt hvilken 
type chip man vælger at anvende, og uanset hvilke tekniske komplikationer3 der er forbundet 
hermed, er det lige vigtigt at sikre, at ethvert valg respekterer et højt sikkerhedsniveau, hvad 
angår følsomme data (f.eks. biometriske data). Kan anvendelse af chippen til e-
forvaltningstjenester gennemføres i et relativt "sikkert" miljø i modsætning til nu? Så længe 
der ikke findes noget tilfredsstillende svar på dette spørgsmål, bør vi på nuværende tidspunkt
tænke os godt om med hensyn til muligheden for indførelse af data om e-tjenester, fordi vi 

  
1 Udtalelse fra den europæiske kommissær for retlige og indre anliggender, Antonio Vitorino, under en offentlig 
høring i Europa-Parlamentet den 2.3.2004.
2 Følgende tre muligheder bør overvejes: 1) en kontaktløs chip til biometriske data og en kontaktchip til national 
brug, 2) en enkelt kontaktløs chip til både nationale data og biometriske identifikatorer med en tydelig adskilt 
udformning og adgang og 3) en enkelt chip med en dobbelt grænseflade, dvs. en uden kontakt til biometriske 
data og en med kontakt til nationale data.
3 Såsom tidsfristen for vedtagelse og gennemførelse af de tekniske specifikationer, lagerkapacitet, 
produktionsomkostninger og holdbarhed.
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ikke må løbe en risiko for at gribe til hurtige løsninger, der senere vil bringe os til den 
erkendelse, at den pågældende løsning ikke blev tilstrækkelig godt forberedt, at den er for dyr 
eller teknologisk forældet, eller at den kan bringe følsomme oplysningers sikkerhed i fare. 
Den løsning, der findes, er bestemmende for den tillid, som vi alle vil have til anvendelse af 
biometri.

Der bør derfor udarbejdes en liste over forskellige kriterier, der skal opfyldes, inden det gøres 
muligt at lagre data om e-tjenester, f.eks. en liste, der begrænser formålene og de data, der 
skal lagres.

Der henvises desuden i forslagets første betragtning til, at Amsterdam-traktaten bl.a. tager 
sigte på at tillægge Europa-Kommissionen en initiativret, der giver den mulighed for at træffe 
de nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på en harmonisering af
indvandringspolitikken. I den forbindelse bør Europa-Kommissionen over for
medlemsstaterne klart fastlægge, hvilke myndigheder der vil få kompetence til at udføre 
kontrol med opholdstilladelser. Dette vil blive endnu mere relevant, hvis muligheden for e-
tjenester gennemføres, fordi antallet af myndigheder, som kan få adgang til 
opholdstilladelsen, så vil øges betragteligt. Det vil i så tilfælde for at undgå misbrug af 
følsomme data være af afgørende betydning for såvel medlemsstater, der udsteder en 
opholdstilladelse, som for medlemsstater, hvor tredjelandsstatsborgere skal identificeres, at 
der foreligger en detaljeret liste over de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at 
kontrollere opholdstilladelser.

Den rolle, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør spille i forbindelse 
med alle spørgsmål vedrørende databeskyttelse, bør ligeledes anerkendes. Denne institutions 
rådgivende rolle vil være meget nyttig for enhver afgørelse, der har væsentlig indvirkning på 
databeskyttelsesniveauet, som f.eks. adgang til og indsættelse af biometriske data, datakvalitet 
og -indsamling, tekniske krav til lagringsmediet og gennemførelse af 
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af de biometriske elementer1.

En afsluttende bemærkning af mere generel karakter omhandler nødvendigheden af at
foretage en afgørende ændring i forbindelse med området frihed, sikkerhed og retfærdighed. 
Ordføreren mener, at hele EF-traktatens afsnit IV bør omfattes af den almindelige 
lovgivningsordning, som er den fælles beslutningsprocedure, jf. EF-traktatens artikel 2512. I 
den forbindelse opfordrer ordføreren Kommissionen til at fremsætte forslag, der tager sigte på 
at opnå større harmonisering på dette område.

  
1 Jf. udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om ændret forslag til Rådets forordning 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, Bruxelles den 16.10.2006.
2 Som følge af Rådets afgørelse af 22.12.2004 om at få visse områder, der er omfattet af afsnit IV i tredje 
del i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underlagt proceduren i artikel 251 i traktaten 
(EUT L 396 af 31.12.2004, s. 45) er der sket visse fremskridt med hensyn til øget anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Desværre blev det område, der 
behandles her, nemlig lovlig indvandring af tredjelandsstatsborgere til og mellem medlemsstaterne, jf. artikel 63, 
stk. 3, litra a), undtaget, og det er derfor stadig omfattet af bestemmelserne om enstemmighed i Rådet og høring 
af Europa-Parlamentet, jf. betragtning 7 i Rådets afgørelse ovenfor.


