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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Isikutunnistused hõlmavad 
üliturvalist andmekandjat, mis sisaldab 
isikutunnistuse omaniku näokujutist ja 
kahte sõrmejälge koostalitlusvõimelises 
vormingus.

(3) Isikutunnistused hõlmavad 
üliturvalist andmekandjat, mis sisaldab 
isikutunnistuse omaniku näokujutist ja võib 
sisaldada ka isikutunnistuse omaniku 
kahte sõrmejälge koostalitlusvõimelises 
vormingus.

Or. en

Selgitus

Vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetest tulenevatel põhjustel ning alternatiivsete 
tõhusate turvaelementide abil ei pruugi liikmesriikidel olla vaja võtta kodanike sõrmejälgi, 
seega peaks selliste biomeetriliste andmete kogumine ja säilitamine olema vabatahtlik, mitte 
kohustuslik.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Biomeetrilisi tunnuseid koguvad 
isikutunnistuste väljaandmise eest 
vastutavate ametiasutuste määratud 
kvalifitseeritud ja nõuetekohaselt volitatud 
töötajad.

(1) Biomeetrilisi tunnuseid koguvad 
isikutunnistuste väljaandmise eest 
vastutavate ametiasutuste määratud 
kvalifitseeritud ja nõuetekohaselt volitatud 
töötajad, sealhulgas siis, kui neid 
kogutakse liikmesriikide saatkondades või 
konsulaatides. Käesoleva määruse alusel 
kogutud biomeetrilisi andmeid ei 
salvestata ühtegi olemasolevasse või uude 
ELi andmebaasi ning neid ei tohiks 
hiljem töödelda muul kui käesolevas 
määruses sätestatud eesmärgil.

Or. en

Selgitus

This amendment has a dual purpose and, if carried, changes will be necessary throughout the 
text. Firstly, it seeks to delete the last sentence ("except ..State") of the Article 10 (1) of the 
text as agreed during the interinstitutional negotiations, which allows for the following 
derogation"... fingerprints shall be collected solely by qualified and duly authorised staff of 
such authorities, except in the case of applications submitted to the diplomatic and consular 
authorities of the Member State". Most importantly, also following relevant recommendations 
of the FRA and the EDPS, the amendment aims to ensure that the biometrics collected under 
this Regulation are only to be used for its specific purposes excluding, thus, their possible use 
for other purposes, especially for future EU databases. Therefore, if the amendment is carried 
it shall, consequently, delete the first phrase ("Other... national law") of the Article 10(3) of 
the agreed text which could lead to allowing the data processing for other purposes. Article 
10(3) of the agreed text states " Other than where required for the purpose of processing in 
accordance with Union and national law, biometric identifiers stored for the purpose of 
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personalisation of identity cards or residence documents shall be kept in a highly secure 
manner and only until the date of collection of the document and in any case, no longer than 
90 days from the date of issue. After this period, these biometric identifiers shall be 
immediately er ased or destroyed.”


