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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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I. Kontext .............................................................................................................................15

S cieľom zjednotiť formát povolení na pobyt, ktoré vydávajú členské štáty štátnym 
príslušníkom tretích krajín, prijala Rada 13. júna 2002 nariadenie (ES) č. 1030/2002, ktorým 
sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov. Dňa 
24. septembra 2003 predložila Európska komisia návrh na zmenu a doplnenie uvedeného 
nariadenia Rady. Tento návrh bol spojený s ďalším návrhom na zmenu a doplnenie nariadenia 
Rady č. 1683/95 stanovujúceho jednotný formát víz. Pokiaľ ide o technickú stránku, vyskytli 
sa určité problémy s možnými interferenciami medzi bezkontaktnými čipmi a s výberom 
formátu, aký sa má používať, konkrétne či pôjde o nálepku alebo osobitnú kartu. V prípade 
oboch nariadení mal vtedy nasledovať konzultačný postup a v súlade s tým sa konzultovalo 
s Európskym parlamentom. ..................................................................................................15

Už vtedy bol vymenovaný spravodajca zodpovedný za rozbor oboch týchto návrhov a ten 
o nich vyjadril svoje pochybnosti. Európska komisia sa rozhodla jeden z návrhov stiahnuť 
a zaviazala sa k tomu, že predloží upravenú verziu o jednotnom formáte povolení na pobyt 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, len čo sa vyriešia všetky technické nejasnosti. .........15

Jednotný formát víz je úzko spojený s vývojom vízového informačného systému VIS, t. j. 
so systémom na výmenu vízových údajov medzi členskými štátmi založenom na spoločnej 
technickej platforme so Schengenským informačným systémom II, a bude sa v rámci systému 
VIS aj riešiť..........................................................................................................................15

Pokiaľ ide o jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
13. marca 2006 predložila Európska komisia upravený návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1030/2002. Obe otázky – povolenie na pobyt a vízum – boli 
oddelené vzhľadom na to, že slúžia dvom odlišným cieľom. V prvom prípade ide o zavedenie 
povinnosti odoberať žiadateľom o víza biometrické identifikačné znaky a o stanovenie 
právneho rámca a v druhom prípade ide o zavedenie spoločného formátu povolení na pobyt 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ. V súčasnosti opäť prebiehajú konzultácie 
s Európskym parlamentom vo veci jednotného formátu povolení na pobyt. Právnym základom 
pre túto konzultáciu je článok 63 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení ES................................15

Súčasný návrh ......................................................................................................................15

Nový návrh sa týka začlenenia biometrických údajov (fotografie tváre a dvoch odtlačkov 
prstov držiteľa) do povolenia na pobyt, ktoré bude mať podobu osobitnej karty a musí byť 
čitateľné strojom. Povolenie na pobyt sa bude naďalej vydávať vo forme nálepky počas dvoch 
rokov od prijatia technických špecifikácií. ............................................................................15
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Okrem toho členské štáty, ktoré majú v úmysle vložiť do povolenia na pobyt kontaktný čip 
umožňujúci prístup k elektronickým službám, tak môžu urobiť vo vymedzenej oblasti, 
t. j. v zóne 16 opísanej v prílohe návrhu. Možné vloženie dodatočného pamäťového média 
určeného pre vnútroštátne použitie do povolenia na pobyt by umožnilo zohľadniť akýkoľvek 
vnútroštátny vývoj v oblasti overovania pravosti, certifikácie, digitálneho podpisu a 
elektronických služieb štátnej správy (e-government) pre štátnych príslušníkov tretích krajín s 
legálnym pobytom na území EÚ. Používanie tohto kontaktného čipu alebo akejkoľvek inej 
technicky uskutočniteľnej možnosti na tom istom povolení na pobyt, na ktorom sú uložené 
biometrické údaje, je však prijateľné iba vtedy, ak ho budú sprevádzať prísne pravidlá na 
ochranu údajov a ak by boli prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia. ...................................15

Stanovisko spravodajcu ........................................................................................................16

Spravodajca predovšetkým víta nový návrh, ktorý predstavuje pozitívne úsilie smerom k 
dosiahnutiu harmonizácie vo formátoch povolení na pobyt, ktoré vydávajú členské štáty 
štátnym príslušníkom tretích štátov. Vysoko si cení aj skutočnosť, že víza a povolenia na 
pobyt už nie sú prepojené, ako to bolo v prvom návrhu Európskej komisie z roku 2003, keďže 
slúžia dvom odlišným cieľom, čo bolo objasnené v prvej časti tejto správy. Ďalej by 
spravodajca rád zdôraznil, že samotné povolenie na pobyt nie je cestovným dokladom, ale 
bude sa považovať za istý druh identifikačného dokladu používaný v schengenskom priestore.
To znamená, že všetci štátni príslušníci tretích krajín s legálnym pobytom v EÚ, a teda 
vlastniaci povolenie na pobyt, budú v schengenskom priestore identifikovateľní rovnakým 
spôsobom. Táto úvaha umožňuje objasniť, že povolenie na pobyt by malo rovnako ako bežný 
preukaz totožnosti dodržiavať vysoké bezpečnostné normy stanovené pre vnútroštátny 
preukaz totožnosti bez toho, aby bolo potrebné riadiť sa špecifikáciami stanovenými v 
dokumente 9303 ICAO (Medzinárodnej organizácie civilného letectva) o vízach čitateľných 
strojom. Tie sa totiž majú vzťahovať iba na cestovné doklady ako také. Tento dokument bol 
zároveň sústavne menený procesom, ktorý sa nevyznačuje dostatkom transparentnosti a 
demokratickej legitímnosti. Odkaz na normy ICAO v treťom bode odôvodnenia nového 
návrhu a v jeho prílohe by sa mal nahradiť prísnejšími bezpečnostnými špecifikáciami, ktoré 
budú v súlade s účelom používania povolenia na pobyt.........................................................16

Základom návrhu je zavedenie biometrických identifikačných znakov, t. j. rádiofrekvenčného 
čipu (RFID) obsahujúceho fotografiu tváre (do dvoch rokov po prijatí technických 
špecifikácií) a odtlačky prstov v interoperabilnom formáte (do troch rokov). Spravodajca v 
zásade súhlasí so zámerom návrhu, t. j. používať biometriu v záujme posilnenia bezpečnosti 
vydaných povolení na pobyt. Zavedenie biometrie totiž pomôže v boji proti falšovaniu 
dokladov a podvodom s týmito dokladmi, ako aj proti prisvojovaniu si cudzej totožnosti.
Hlavnou výhodou používania biometrie je navyše možnosť vytvoriť spoľahlivejšie prepojenie 
medzi povolením na pobyt a jeho držiteľom. Zavedenie a spracovanie biometrických údajov 
pre doklady totožnosti sa však musí riadiť mimoriadne prísnymi a dôkladnými 
bezpečnostnými opatreniami, najmä čo sa týka spôsobu ich zhromažďovania a používania.
Biometrické znaky uložené na povoleniach na pobyt sa budú používať iba na overenie 
pravosti dokladu a totožnosti jeho držiteľa prostredníctvom priamo dostupných 
porovnateľných znakov. Napokon ako správne poznamenal bývalý európsky komisár pre 
spravodlivosť a vnútorné veci Antonio Vitorino, biometria „ako každá iná technológia nie je 
nebezpečná samotná“, ale spôsob, akým sa používa, pretože môže ohroziť základné práva...16
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V novom návrhu je niekoľko bodov, ktoré si vyžadujú bližšie objasnenie, najmä čo sa týka 
spôsobu odberu biometrických údajov. Treba vytvoriť zoznam povinností alebo požiadaviek, 
ktoré majú členské štáty plniť, s ohľadom na špecifickosť takýchto údajov. Aby bolo 
zavedenie biometrického povolenia na pobyt jednoduchšie, bolo by užitočné poskytnúť 
členským štátom spoločnú metodiku a osvedčené postupy....................................................17

Spravodajca vyjadruje svoje sklamanie nad tým, že v súčasnom návrhu, o ktorom prebiehajú 
konzultácie, sa nepredpokladajú žiadne opatrenia v súvislosti so zbieraním biometrických 
údajov detí. Ďalšie objasnenie v tejto oblasti by bolo vítané..................................................17

Spravodajca je tiež znepokojený nedostatočnými náhradnými postupmi v prípade osôb, ktoré 
sa nemôžu preukázať použiteľnými odtlačkami prstov alebo fotografiou tváre z fyzických 
dôvodov, ako sú deformita alebo nehoda. Všeobecnú povinnosť preukázať sa fotografiou 
tváre a odtlačkami prstov má sprevádzať oslobodenie od tejto povinnosti v prípade každej 
osoby, ktorá nemôže poskytnúť biometrické údaje z dôvodu fyzickej nespôsobilosti, aby sa 
tak rešpektovala jej dôstojnosť. Toto oslobodenie od povinnosti poskytnúť odtlačky prstov 
nesmie znižovať úroveň bezpečnosti povolenia na pobyt ani stigmatizovať ľudí s 
nečitateľnými odtlačkami prstov. Dôvod oslobodenia sa môže uložiť na čipe povolenia na 
pobyt. ...................................................................................................................................17

Ako už bolo poznamenané, otázka umožnenia prístupu k elektronickým službám 
(elektronické služby štátnej správy, zdravie, identifikácia atď.) prostredníctvom preukazov 
totožnosti a povolení na pobyt a vloženie dodatočného čipu vzbudzuje isté obavy. V záveroch 
výboru z februára 2007 týkajúcich sa článku 6 sú naznačené odpovede, pokiaľ ide o technické 
možnosti týkajúce sa kompatibility medzi rôznymi druhmi čipov uchovávajúcich na jednej 
strane biometrické údaje a na strane druhej vnútroštátne údaje. Spravodajca si uvedomuje 
význam technických otázok, chcel by však zdôraznil svoje sklamanie nad tým, že chýba 
akákoľvek zmienka o bezpečnostnej úrovni systému, ktorý sa skladá z rôznych častí.
Bez ohľadu na to, na aký druh čipu padne voľba, a na technické dôsledky, ktoré z toho 
vyplynú, je rovnako dôležité zabezpečiť, aby každý zvolený druh dodržiaval vysokú úroveň 
bezpečnosti, pokiaľ ide o dôverné (napríklad biometrické) údaje. Je možné na rozdiel 
od súčasnej situácie predpokladať, že sa elektronické služby štátnej správy budú využívať 
v relatívne „bezpečnom“ prostredí? Kým nebude existovať uspokojivá odpoveď na túto 
otázku, mali by sme sa starostlivo zamyslieť nad problematikou zavedenia údajov 
umožňujúcich využívanie elektronických služieb, pretože nesmieme unáhlene prijímať 
riešenia, o ktorých by sme sa neskôr presvedčili, že neboli dostatočne pripravené, že boli 
príliš finančne nákladné alebo technologicky zastarané, alebo ktoré by mohli ohroziť 
bezpečnosť dôverných údajov. Takéto konanie podlomuje dôveru nás všetkých vo využitie 
biometrie. .............................................................................................................................17

Pred zavedením možnosti uchovávať údaje umožňujúce využívať elektronické služby je preto 
potrebné stanoviť zoznam kritérií, ktoré sa musia dodržiavať, napríklad obmedzený zoznam 
účelov a údajov, ktoré budú na čipe uložené. ........................................................................18

Ako bolo uvedené v prvom bode odôvodnenia návrhu, jedným z cieľov Amsterdamskej 
zmluvy je udeliť Európskej komisii právo iniciatívy, ktoré jej umožňuje prijímať potrebné a 
primerané opatrenia zamerané na harmonizáciu imigračnej politiky. Na základe toho musí 
Európska komisia členským štátom jasne vymedziť, ktoré orgány budú mať oprávnenie 
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kontrolovať povolenia na pobyt. Význam tohto vymedzenia ešte vzrastie v prípade, že sa 
zavedie možnosť využívania elektronických služieb, pretože za týchto okolností sa počet 
orgánov, ktoré budú mať prístup k povoleniu na pobyt, značne zvýši. Pre členské štáty, ktoré 
vydávajú povolenie na pobyt, ako aj pre štáty, v ktorých treba určovať totožnosť štátnych 
príslušníkov tretích štátov, bude dôležité mať k dispozícii podrobný zoznam orgánov 
zodpovedných za kontrolovanie povolení na pobyt, aby sa zabránilo zneužitiu dôverných 
údajov. .................................................................................................................................18

Vo všetkých otázkach súvisiacich s ochranou údajov je tiež potrebné uznať úlohu Európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov. Jeho poradná úloha výrazne pomôže 
pri rozhodnutiach, ktoré majú významný vplyv na ochranu údajov, ako je napríklad prístup 
k biometrickým údajom a ich zavedenie, kvalita a zhromažďovanie týchto údajov, technický 
stav pamäťového média a vykonávanie bezpečnostných opatrení na ochranu biometrických 
znakov..................................................................................................................................18
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1030/2002, ktorým 
sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov
(KOM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0110)1,

– so zreteľom na článok 63 ods.3 písmeno a) Zmluvy ES (C6-0157/2006),

– so zreteľom na článok 67 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0157/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 
v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 3

3) Začlenenie biometrických 
identifikačných znakov je dôležitým 

3) Začlenenie biometrických 
identifikačných znakov je dôležitým 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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krokom smerom k využívaniu nových 
prvkov, ktoré vytvárajú spoľahlivejšie 
prepojenie medzi povolením na pobyt 
a jeho držiteľom, a tým významne 
prispievajú k zabezpečeniu ochrany pred 
zneužívaním. Zohľadniť by sa mali aj 
špecifikácie stanovené v dokumente ICAO 
č. 9303 o strojom čitateľných vízach.

krokom smerom k využívaniu nových 
prvkov, ktoré vytvárajú spoľahlivejšie 
prepojenie medzi povolením na pobyt 
a jeho držiteľom, a tým významne 
prispievajú k zabezpečeniu ochrany pred 
zneužívaním. Pri povoleniach na pobyt by 
sa mali uplatňovať rovnako prísne 
bezpečnostné normy, aké sú stanovené pre 
vnútroštátne preukazy totožnosti.

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť, že povolenie na pobyt nie je cestovný doklad a keďže požiadavky stanovené v 
dokumente ICAO č. 9303 sa majú uplatňovať iba v prípade cestovných dokladov ako takých, 
nemá význam uplatňovať ich v tomto prípade. Okrem toho v regulačnom procese EÚ by sa 
nemalo odkazovať na dokument č. 9303 vzhľadom na to, že tento dokument sa neustále 
upravuje postupom, ktorému chýba transparentnosť a demokratická zákonnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 3A (nové)

3a) V prípade, že zákon ukladá povinnosť 
predložiť povolenie na pobyt, biometrické 
prvky v jednotnom povolení na pobyt by sa 
mali používať iba na overovanie pravosti 
dokumentu a totožnosti držiteľa povolenia 
prostredníctvom priamo dostupných 
porovnateľných znakov.

Odôvodnenie

Keďže dôvod vloženia biometrických prvkov do povolenia na pobyt musí byť výslovne 
uvedený, náležitý, primeraný a jasný, je potrebné zaradiť to aj do právneho textu. Veľká 
výhoda, ktorú prinesie začlenenie biometrických prvkov do povolenia na pobyt spočíva v tom, 
že sa tým vytvorí spoľahlivejšie prepojenie medzi povolením na pobyt a jeho držiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 5

5) Toto nariadenie stanovuje iba také 
špecifikácie, ktoré nie sú tajné. Tieto 
špecifikácie musia byť doplňované ďalšími 
upresneniami, ktoré môžu zostať tajné, aby 
sa predišlo falšovaniu a pozmeňovaniu a 
ktoré nesmú obsahovať osobné údaje alebo 

5) Toto nariadenie stanovuje iba také 
špecifikácie, ktoré nie sú tajné. Tieto 
špecifikácie musia byť doplňované ďalšími 
upresneniami, ktoré môžu zostať tajné, aby 
sa predišlo falšovaniu a pozmeňovaniu, 
a ktoré neobsahujú osobné údaje alebo 
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odkazy na takéto údaje. Právomoc prijímať 
takéto doplňujúce technické špecifikácie 
má byť zverená Komisii, ktorej bude 
pomáhať výbor ustanovený na základe 
článku 6 nariadenia Rady (ES) 1683/95 z 
29. mája 1995 o jednotnom formáte víz.

odkazy na takéto údaje. Právomoc prijímať 
takéto doplňujúce technické špecifikácie 
má byť zverená Komisii, ktorej bude 
pomáhať výbor ustanovený na základe 
článku 6 nariadenia Rady (ES) 1683/95 
z 29. mája 1995 o jednotnom formáte víz.

Odôvodnenie

Biometrické identifikačné znaky majú za cieľ vytvoriť spoľahlivejšie prepojenie medzi 
povolením na pobyt a jeho držiteľom. Vloženie osobných údajov medzi doplňujúce 
špecifikácie iba zvýši riziko falšovania a pozmeňovania, a neprinesie žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 2 odsek 1 písmeno d) (nariadenie ES č. 1030/2002)

d) technické špecifikácie pre pamäťové 
médium biometrických prvkov a ich 
bezpečnosť, vrátane prevencie 
neoprávneného prístupu;

d) technické špecifikácie pre pamäťové 
médium biometrických prvkov a ich 
bezpečnosť, najmä na zabezpečenie 
úplnosti, pravosti a dôvernosti týchto 
údajov, rovnako ako ich použitie v súlade 
s cieľmi stanovenými v tomto nariadení,
vrátane prevencie neoprávneného prístupu.

Odôvodnenie

Technické špecifikácie majú pre ochranu súkromia veľký význam. Preto treba uviesť 
konkrétne kritériá, ktoré je potrebné spĺňať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 2 odsek 1 písmeno e) (nariadenie ES č. 1030/2002)

e) požiadavky pre kvalitu a spoločné 
normy fotografie tváre a fotografie
odtlačkov prstov.

e) požiadavky na kvalitu a spoločné normy 
fotografie tváre a snímky odtlačkov prstov, 
spoločné povinnosti alebo požiadavky v 
súvislosti so špecifickosťou takýchto 
fotografií, spoločná metodológia 
a osvedčené postupy na ich realizáciu, 
náhradné postupy pre osoby, ktorých 
odtlačky prstov nie sú čitateľné 
na zobrazenie alebo ktorých totožnosťby 
mohla byť nesprávne určená.
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Odôvodnenie

Malo by sa počítať aj s náhradnými postupmi, aby sa zohľadnili všetky možné prípady, keď 
ľudia buď nemôžu poskytnúť čitateľné odtlačky prstov, alebo by ich totožnosť mohla byť 
nesprávne identifikovaná. Keďže také prípady nie sú zriedkavé, bolo by vhodné, keby 
nariadenie určilo na riešenie týchto prípadov vhodné postupy, aby nedokonalosti systému 
nepredstavovali záťaž pre ľudí, ktorí patria do uvedených kategórií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 2 odsek 1 písmeno ea) (nové) (nariadenie ES č. 1030/2002)

ea) vhodné postupy a osobitné pravidlá 
na ochranu detí, ktorých biometrické 
prvky sa zaznamenávajú, najmä v prípade 
odoberania ich odtlačkov prstov.

Odôvodnenie

Treba upozorniť na to, že na ochranu základných práv dieťaťa je potrebné stanoviť osobitné 
pravidlá a primerané postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 2 odsek 1a (nový) (nariadenie ES č. 1030/2002)

1a. Vykonávacie opatrenia prijaté 
členskými štátmi sa pravidelne prekladajú 
Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 3 odsek 1a (nový) (nariadenie ES č. 1030/2002)

Každý členský štát zašle Komisii zoznam 
kompetentných orgánov, ktoré majú 
oprávnenie na prístup k údajom 
o biometrických prvkoch uvedených 
v povoleniach na pobyt v súlade s týmto 
nariadením, rovnako ako všetky jeho 
zmeny. V zozname sa pri každom orgáne 
presne uvedie, ktoré údaje môže hľadať 
a na aké ciele. Komisia zabezpečí 
každoročné zverejňovanie zoznamu 
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v Úradnom vestníku Európskej únie 
a bude na svojej webovej stránke viesť 
aktualizovaný zoznam kompetentných 
orgánov.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o ochranu súkromia, je rozhodujúce, aby prístup k týmto údajom mali iba 
oprávnené orgány. Európska komisia musí využiť príležitosť a vložiť do tohto návrhu jasné 
určenie a vymedzenie orgánov, ktoré majú právomoc vykonávať kontrolu povolení na pobyt 
a tento zoznam musí byť zverejnený. Navyše ak bude do povolenia na pobyt vložený 
dodatočný čip na účely elektronických služieb, počet orgánov, ktoré majú povolený prístup 
k povoleniu na pobyt, bude vyšší. Každá osoba, ktorej údaje boli zaznamenané, musí byť 
informovaná o orgánoch, ktoré budú mať prístup k jej osobným údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 4 odsek 2 pododsek 1 (nariadenie ES č. 1030/2002)

Pamäťové médium povolenia na pobyt 
podľa článku 4a neobsahuje žiadne 
informácie v strojom čitateľnej forme 
pokiaľ toto nariadenie alebo príloha 
k nemu nestanovia inak alebo pokiaľ nie je 
vydávajúcim štátom inak uvedené 
v príslušnom cestovnom doklade v súlade 
s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Členské štáty môžu do povolenia na pobyt 
začleniť dodatočný kontaktný čip na účely 
elektronických služieb štátnej správy (e-
government) alebo elektronického 
obchodu (e-business) ako je uvedené v 
časti 16 prílohy k tomuto nariadeniu.

Pamäťové médium povolenia na pobyt 
podľa článku 4a neobsahuje žiadne 
informácie v strojom čitateľnej forme 
pokiaľ toto nariadenie alebo príloha 
k nemu nestanovia inak alebo pokiaľ nie je 
vydávajúcim štátom inak uvedené 
v príslušnom cestovnom doklade v súlade 
s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Odôvodnenie

Nové účely a aplikácie, na ktoré by sa povolenie na pobyt mohlo použiť po vložení 
dodatočného čipu pre elektronické služby, Európsky parlament v zásade považuje za 
pozitívne. Najnovšia technická správa Komisie, v ktorej sa uvádzajú rôzne možnosti a ich 
výhody a nevýhody, sa však nezmieňuje o iných hľadiskách vo vzťahu k bezpečnosti citlivých 
údajov. Očakávame, že nám budú poskytnuté o týchto hľadiskách ďalšie informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 4a (nariadenie ES č. 1030/2002)
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Jednotný formát povolení na pobyt zahŕňa 
pamäťové médium s fotografiou tváre.
Členské štáty doňho tiež začlenia odtlačky 
prstov v interoperabilnom formáte. Údaje 
sa zabezpečia a pamäťové médium má 
dostatočnú kapacitu a schopnosť zaručiť 
integritu, pravosť a dôvernosť údajov.

Jednotný formát povolení na pobyt zahŕňa 
pamäťové médium s fotografiou tváre, 
dvoma snímkami odtlačkov prstov držiteľa
v interoperabilnom formáte. Údaje sa 
zabezpečia a vysoko zabezpečené 
pamäťové médium má dostatočnú kapacitu
a schopnosť zaručiť integritu, pravosť a 
dôvernosť údajov

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti pamäťového média.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 5A (nový)

Článok 4b odsek 1 (nový) (nariadenie ES č. 1030/2002)

5a) Za článok 4a sa vloží tento článok 4b:
Článok 4b

1. Pamäťové médium môžu používať len 
tie orgány členských štátov, ktoré sú 
oprávnené čítať a uchovávať biometrické 
údaje a ktoré musia byť uvedené v 
zozname stanovenom v článku 3 ods. 1a.

Odôvodnenie

V právnom texte by malo byť jasne stanovené, ktoré orgány budú mať prístup k údajom.
Neautorizovaný prístup nie je z hľadiska ochrany súkromia prijateľný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 5A (nový)

Článok 4b odsek 2 (nový) (nariadenie ES č. 1030/2002)

2. Žiadny orgán nesmie meniť ani 
vymazávať biometrické údaje vložené 
do pamäťového média. V prípade potreby 
bude vydaná nová karta.

Odôvodnenie

Ak je už vydané povolenie na pobyt, je dôležité zaručiť, že do pamäťového média nebudú 
doplnené žiadne ďalšie údaje. Ak je potrebné urobiť akékoľvek zmeny, vydá sa nové povolenie 
na pobyt, aby bol držiteľ o týchto zmenách oboznámený.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 5A (nový)

Článok 4b odseky 3 a 4 (nové) (nariadenie ES č. 1030/2002)

3. Rozhodnutia, ktoré majú podstatný 
vplyv na ochranu údajov, ako je napríklad 
začlenenie údajov alebo prístup k nim, 
kvalita údajov, dodržiavanie technických 
požiadaviek pre pamäťové médiá 
a bezpečnostných opatrení na ochranu 
biometrických prvkov, sa uskutočňujú 
prostredníctvom nariadenia s plným
zapojením Európskeho parlamentu.
4. Európsky dozorný úradník pre ochranu 
údajov plní úlohu poradcu vo všetkých 
prípadoch, ktoré majú vplyv na ochranu 
údajov.

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal zohrávať náležitú úlohu pri každom rozhodnutí, ktoré sa týka 
bezpečnosti a ochrany údajov, čo by umožnilo lepšiu demokratickú kontrolu a zabezpečilo 
zákonnosť spracovania údajov. Spravodajca sa tiež domnieva, že Európsky dozorný úradník 
pre ochranu údajov by mal mať možnosť vysloviť svoj názor k prijímaným rozhodnutiam, aby 
bola záruka, že budú v plnej miere dodržiavať zásady ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 6A (nový)

Článok 9 odsek 4a (nový) (nariadenie ES č. 1030/2002)

6a) Dopĺňa sa tento odsek 4a:
4a. Členské štáty pravidelne predkladajú 
Komisii audity týkajúce sa uplatňovania 
tohto nariadenia, ktoré sú založené 
na spoločne dohodnutých zásadách, 
predovšetkým čo sa týka pravidiel, ktoré 
obmedzujú účely, na ktoré možno údaje 
používať, ako aj orgánov, ktoré môžu 
mať k údajom prístup. Členské štáty 
informujú Komisiu aj o všetkých 
problémoch, ktoré sa vyskytli 
pri uplatňovaní tohto nariadenia, 
a vymieňajú si s Komisiou a medzi sebou 
osvedčené postupy.
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Odôvodnenie

Vytvorenie účinného kontrolného systému je veľmi dôležité na vybudovanie dôvery 
v koncepciu biometrických znakov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

S cieľom zjednotiť formát povolení na pobyt, ktoré vydávajú členské štáty štátnym 
príslušníkom tretích krajín, prijala Rada 13. júna 2002 nariadenie (ES) č. 1030/2002, ktorým 
sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov. Dňa 
24. septembra 2003 predložila Európska komisia návrh na zmenu a doplnenie uvedeného 
nariadenia Rady. Tento návrh bol spojený s ďalším návrhom na zmenu a doplnenie nariadenia 
Rady č. 1683/95 stanovujúceho jednotný formát víz. Pokiaľ ide o technickú stránku, vyskytli 
sa určité problémy s možnými interferenciami medzi bezkontaktnými čipmi a s výberom 
formátu, aký sa má používať, konkrétne či pôjde o nálepku alebo osobitnú kartu. V prípade 
oboch nariadení mal vtedy nasledovať konzultačný postup a v súlade s tým sa konzultovalo 
s Európskym parlamentom.

Už vtedy bol vymenovaný spravodajca zodpovedný za rozbor oboch týchto návrhov a ten 
o nich vyjadril svoje pochybnosti. Európska komisia sa rozhodla jeden z návrhov stiahnuť 
a zaviazala sa k tomu, že predloží upravenú verziu o jednotnom formáte povolení na pobyt 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín, len čo sa vyriešia všetky technické nejasnosti.

Jednotný formát víz je úzko spojený s vývojom vízového informačného systému VIS, t. j. 
so systémom na výmenu vízových údajov medzi členskými štátmi založenom na spoločnej 
technickej platforme so Schengenským informačným systémom II, a bude sa v rámci systému 
VIS aj riešiť.

Pokiaľ ide o jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
13. marca 2006 predložila Európska komisia upravený návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1030/2002. Obe otázky – povolenie na pobyt a vízum – boli 
oddelené vzhľadom na to, že slúžia dvom odlišným cieľom. V prvom prípade ide o zavedenie 
povinnosti odoberať žiadateľom o víza biometrické identifikačné znaky a o stanovenie 
právneho rámca1 a v druhom prípade ide o zavedenie spoločného formátu povolení na pobyt 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ. V súčasnosti opäť prebiehajú konzultácie 
s Európskym parlamentom vo veci jednotného formátu povolení na pobyt. Právnym základom 
pre túto konzultáciu je článok 63 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení ES.

Súčasný návrh

Nový návrh sa týka začlenenia biometrických údajov (fotografie tváre a dvoch odtlačkov 
prstov držiteľa) do povolenia na pobyt, ktoré bude mať podobu osobitnej karty a musí byť 
čitateľné strojom. Povolenie na pobyt sa bude naďalej vydávať vo forme nálepky počas dvoch 
rokov od prijatia technických špecifikácií2.

Okrem toho členské štáty, ktoré majú v úmysle vložiť do povolenia na pobyt kontaktný čip 
  

1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 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, KOM(2006) 269 v konečnom 
znení.
2 Bod 1 písm. a) prílohy KOM (2006) 110.
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umožňujúci prístup k elektronickým službám, tak môžu urobiť vo vymedzenej oblasti, 
t. j. v zóne 16 opísanej v prílohe návrhu1. Možné vloženie dodatočného pamäťového média 
určeného pre vnútroštátne použitie do povolenia na pobyt by umožnilo zohľadniť akýkoľvek 
vnútroštátny vývoj v oblasti overovania pravosti, certifikácie, digitálneho podpisu a 
elektronických služieb štátnej správy (e-government) pre štátnych príslušníkov tretích krajín s 
legálnym pobytom na území EÚ. Používanie tohto kontaktného čipu2 alebo akejkoľvek inej 
technicky uskutočniteľnej možnosti na tom istom povolení na pobyt, na ktorom sú uložené 
biometrické údaje, je však prijateľné iba vtedy, ak ho budú sprevádzať prísne pravidlá na 
ochranu údajov a ak by boli prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca predovšetkým víta nový návrh, ktorý predstavuje pozitívne úsilie smerom k 
dosiahnutiu harmonizácie vo formátoch povolení na pobyt, ktoré vydávajú členské štáty 
štátnym príslušníkom tretích štátov. Vysoko si cení aj skutočnosť, že víza a povolenia na 
pobyt už nie sú prepojené, ako to bolo v prvom návrhu Európskej komisie z roku 20033, 
keďže slúžia dvom odlišným cieľom, čo bolo objasnené v prvej časti tejto správy. Ďalej by 
spravodajca rád zdôraznil, že samotné povolenie na pobyt nie je cestovným dokladom, ale 
bude sa považovať za istý druh identifikačného dokladu používaný v schengenskom priestore.
To znamená, že všetci štátni príslušníci tretích krajín s legálnym pobytom v EÚ, a teda 
vlastniaci povolenie na pobyt, budú v schengenskom priestore identifikovateľní rovnakým 
spôsobom. Táto úvaha umožňuje objasniť, že povolenie na pobyt by malo rovnako ako bežný 
preukaz totožnosti dodržiavať vysoké bezpečnostné normy stanovené pre vnútroštátny 
preukaz totožnosti bez toho, aby bolo potrebné riadiť sa špecifikáciami stanovenými v 
dokumente 9303 ICAO (Medzinárodnej organizácie civilného letectva) o vízach čitateľných 
strojom. Tie sa totiž majú vzťahovať iba na cestovné doklady ako také. Tento dokument bol 
zároveň sústavne menený procesom, ktorý sa nevyznačuje dostatkom transparentnosti a 
demokratickej legitímnosti. Odkaz na normy ICAO v treťom bode odôvodnenia nového 
návrhu a v jeho prílohe by sa mal nahradiť prísnejšími bezpečnostnými špecifikáciami, ktoré 
budú v súlade s účelom používania povolenia na pobyt.

Základom návrhu je zavedenie biometrických identifikačných znakov, t. j. rádiofrekvenčného 
čipu (RFID) obsahujúceho fotografiu tváre (do dvoch rokov po prijatí technických 
špecifikácií) a odtlačky prstov v interoperabilnom formáte (do troch rokov). Spravodajca v 
zásade súhlasí so zámerom návrhu, t. j. používať biometriu v záujme posilnenia bezpečnosti 
vydaných povolení na pobyt. Zavedenie biometrie totiž pomôže v boji proti falšovaniu 
dokladov a podvodom s týmito dokladmi, ako aj proti prisvojovaniu si cudzej totožnosti.
Hlavnou výhodou používania biometrie je navyše možnosť vytvoriť spoľahlivejšie prepojenie 
medzi povolením na pobyt a jeho držiteľom. Zavedenie a spracovanie biometrických údajov 
pre doklady totožnosti sa však musí riadiť mimoriadne prísnymi a dôkladnými 
bezpečnostnými opatreniami, najmä čo sa týka spôsobu ich zhromažďovania a používania.

  
1 Pozri „bod 16“ prílohy nariadenia, KOM (2006) 110. Návrh na vloženie kontaktného čipu s cieľom umožniť 
využívanie nových technológií ako e-government, digitálny podpis a pod. bol zavedený na základe odôvodnenia 
estónskej vlády, ktorá má v úmysle pristupovať rovnako k svojim občanom a k príslušníkom tretích krajín, 
pokiaľ ide o ich prístup k elektronickým službám prostredníctvom preukazov totožnosti a povolení na pobyt.  
2 Používanie kontaktného čipu na vnútroštátne použitie je nepovinné, „bod 16“ prílohy nariadenia, KOM (2006) 
110.
3 KOM (2003) 558.
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Biometrické znaky uložené na povoleniach na pobyt sa budú používať iba na overenie 
pravosti dokladu a totožnosti jeho držiteľa prostredníctvom priamo dostupných 
porovnateľných znakov. Napokon ako správne poznamenal bývalý európsky komisár pre 
spravodlivosť a vnútorné veci Antonio Vitorino, biometria „ako každá iná technológia nie je 
nebezpečná samotná“, ale spôsob, akým sa používa, pretože môže ohroziť základné práva1.

V novom návrhu je niekoľko bodov, ktoré si vyžadujú bližšie objasnenie, najmä čo sa týka 
spôsobu odberu biometrických údajov. Treba vytvoriť zoznam povinností alebo požiadaviek, 
ktoré majú členské štáty plniť, s ohľadom na špecifickosť takýchto údajov. Aby bolo 
zavedenie biometrického povolenia na pobyt jednoduchšie, bolo by užitočné poskytnúť 
členským štátom spoločnú metodiku a osvedčené postupy.

Spravodajca vyjadruje svoje sklamanie nad tým, že v súčasnom návrhu, o ktorom prebiehajú 
konzultácie, sa nepredpokladajú žiadne opatrenia v súvislosti so zbieraním biometrických 
údajov detí. Ďalšie objasnenie v tejto oblasti by bolo vítané.

Spravodajca je tiež znepokojený nedostatočnými náhradnými postupmi v prípade osôb, ktoré 
sa nemôžu preukázať použiteľnými odtlačkami prstov alebo fotografiou tváre z fyzických 
dôvodov, ako sú deformita alebo nehoda. Všeobecnú povinnosť preukázať sa fotografiou 
tváre a odtlačkami prstov má sprevádzať oslobodenie od tejto povinnosti v prípade každej 
osoby, ktorá nemôže poskytnúť biometrické údaje z dôvodu fyzickej nespôsobilosti, aby sa 
tak rešpektovala jej dôstojnosť. Toto oslobodenie od povinnosti poskytnúť odtlačky prstov 
nesmie znižovať úroveň bezpečnosti povolenia na pobyt ani stigmatizovať ľudí s 
nečitateľnými odtlačkami prstov. Dôvod oslobodenia sa môže uložiť na čipe povolenia na 
pobyt.

Ako už bolo poznamenané, otázka umožnenia prístupu k elektronickým službám 
(elektronické služby štátnej správy, zdravie, identifikácia atď.) prostredníctvom preukazov 
totožnosti a povolení na pobyt a vloženie dodatočného čipu vzbudzuje isté obavy. V záveroch 
výboru z februára 2007 týkajúcich sa článku 6 sú naznačené odpovede, pokiaľ ide o technické 
možnosti týkajúce sa kompatibility medzi rôznymi druhmi čipov2 uchovávajúcich na jednej 
strane biometrické údaje a na strane druhej vnútroštátne údaje. Spravodajca si uvedomuje 
význam technických otázok, chcel by však zdôraznil svoje sklamanie nad tým, že chýba 
akákoľvek zmienka o bezpečnostnej úrovni systému, ktorý sa skladá z rôznych častí.
Bez ohľadu na to, na aký druh čipu padne voľba, a na technické dôsledky, ktoré z toho 
vyplynú, je rovnako dôležité zabezpečiť, aby každý zvolený druh dodržiaval vysokú úroveň 
bezpečnosti, pokiaľ ide o dôverné (napríklad biometrické) údaje. Je možné na rozdiel 
od súčasnej situácie predpokladať, že sa elektronické služby štátnej správy budú využívať 
v relatívne „bezpečnom“ prostredí? Kým nebude existovať uspokojivá odpoveď na túto 
otázku, mali by sme sa starostlivo zamyslieť nad problematikou zavedenia údajov 
umožňujúcich využívanie elektronických služieb, pretože nesmieme unáhlene prijímať 
riešenia, o ktorých by sme sa neskôr presvedčili, že neboli dostatočne pripravené, že boli 

  
1 Stanovisko, ktoré vyjadril európsky komisár pre spravodlivosť a vnútro Antonio Vitorino na verejnom vypočutí 
v Európskom parlamente 2. marca 2004.
2 Existujú tri možnosti, ktoré je treba zvážiť: 1) bezkontaktný čip pre biometrické údaje a kontaktný čip 
pre vnútroštátne použitie; 2) spoločný bezkontaktný čip tak pre vnútroštátne údaje, ako pre biometrické 
identifikačné údaje, pričom oba druhy údajov budú od seba jasne odlíšené a bude k nim existovať oddelený 
prístup; 3) samostatný čip s dvojitým rozhraním, t. j. bezkontaktným pre biometrické údaje a kontaktným 
pre vnútroštátne údaje.
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príliš finančne nákladné alebo technologicky zastarané, alebo ktoré by mohli ohroziť 
bezpečnosť dôverných údajov. Takéto konanie podlomuje dôveru nás všetkých vo využitie 
biometrie.

Pred zavedením možnosti uchovávať údaje umožňujúce využívať elektronické služby je preto 
potrebné stanoviť zoznam kritérií, ktoré sa musia dodržiavať, napríklad obmedzený zoznam 
účelov a údajov, ktoré budú na čipe uložené.

Ako bolo uvedené v prvom bode odôvodnenia návrhu, jedným z cieľov Amsterdamskej 
zmluvy je udeliť Európskej komisii právo iniciatívy, ktoré jej umožňuje prijímať potrebné a 
primerané opatrenia zamerané na harmonizáciu imigračnej politiky. Na základe toho musí 
Európska komisia členským štátom jasne vymedziť, ktoré orgány budú mať oprávnenie 
kontrolovať povolenia na pobyt. Význam tohto vymedzenia ešte vzrastie v prípade, že sa 
zavedie možnosť využívania elektronických služieb, pretože za týchto okolností sa počet 
orgánov, ktoré budú mať prístup k povoleniu na pobyt, značne zvýši. Pre členské štáty, ktoré 
vydávajú povolenie na pobyt, ako aj pre štáty, v ktorých treba určovať totožnosť štátnych 
príslušníkov tretích štátov, bude dôležité mať k dispozícii podrobný zoznam orgánov 
zodpovedných za kontrolovanie povolení na pobyt, aby sa zabránilo zneužitiu dôverných 
údajov.

Vo všetkých otázkach súvisiacich s ochranou údajov je tiež potrebné uznať úlohu Európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov. Jeho poradná úloha výrazne pomôže 
pri rozhodnutiach, ktoré majú významný vplyv na ochranu údajov, ako je napríklad prístup 
k biometrickým údajom a ich zavedenie, kvalita a zhromažďovanie týchto údajov, technický 
stav pamäťového média a vykonávanie bezpečnostných opatrení na ochranu biometrických 
znakov1.

Posledná úvaha, ktorá je svojou povahou všeobecnejšia, sa týka potreby predložiť zásadnú 
zmenu v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Spravodajca sa domnieva, že 
celá hlava IV Zmluvy o založení ES by sa mala riadiť bežným legislatívnym režimom, čiže 
spolurozhodovacím postupom podľa článku 251 Zmluvy o založení ES2. V tejto súvislosti 
spravodajca vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy zamerané na zvýšenie úrovne 
harmonizácie v tejto oblasti.

  
1 Pozri stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k upravenému návrhu nariadenia Rady, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín. V Bruseli 16. októbra 2006.
2 Určitý pokrok v zlepšení spolurozhodovania v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa 
dosiahol vďaka rozhodnutiu Rady z 22. decembra 2004, ktorým sa zavádza proces uvedený pod hlavu IV časť 
III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva tak, aby sa spravovali postupom stanoveným v článku 251 tejto 
zmluvy, Ú. v. EÚ L 396/45, 31.12.2004, s. 45. Bohužiaľ táto oblasť, t. j. legálne prisťahovalectvo štátnych 
príslušníkov tretích krajín do členských štátov a medzi nimi, o ktorej sa zmieňuje článok 63 ods. 3 písm. a), bola 
odložená bokom, a preto ešte stále pre ňu platí jednomyseľné hlasovanie v Rade a konzultačný postup 
v Európskom parlamente podľa odôvodnenia 7 uvedeného rozhodnutia Rady.  
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