
Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om udkastet til Rådets forordning
(EF) om fastlæggelse af formen for de passersedler, der udstedes til institutionernes medlemmer og

ansatte

(2006/C 313/13)

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 286,

som henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8,

som henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplys-
ninger,

som henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne
og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og

som henviser til Kommissionens anmodning om udtalelse i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 45/2001 modtaget den 31. juli 2006,

HAR VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE:

1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

1. Kommissionen forelagde udkastet til Rådets forordning om fastlæggelse af formen for de passersedler,
der udstedes til institutionernes medlemmer og ansatte, for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyt-
telse (i det følgende benævnt »den tilsynsførende«) ved skrivelse af 26. juli 2006. Den tilsynsførende fortolker
denne skrivelse som en anmodning om udtalelse i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 45/2001.

2. Ifølge protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter af 8. april
1965, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De
Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 7, skal Rådet vedtage formen for de EF-passersedler, der skal aner-
kendes af medlemsstaternes myndigheder som gyldig rejselegitimation. Denne tekst udgør retsgrundlaget for
den foretagne behandling af oplysningerne (artikel 5, litra a), i forordning (EF) nr. 45/2001). Rådet, som er
den kompetente institution på dette område, finder, at EF-passersedlerne på nuværende tidspunkt ikke
længere opfylder de sikkerhedsstandarder, der må kræves for denne type dokument, og at der for at over-
holde de minimumsstandarder, der er fastsat af ICAO (Organisationen for International Civil Luftfart), og
dem, der gælder for EF-passet (navnlig med hensyn til biometri), er brug for en fuldstændig omarbejdning
ved hjælp af ny teknologi, der muliggør maksimal beskyttelse mod forfalskning. Da dette kræver teknisk
ekspertise, har Kollegiet af Fællesskabets Administrationschefer anmodet Kommissionen om at undersøge
spørgsmålet.

3. Den tilsynsførende finder det vigtigt at afgive udtalelse om forslaget vedrørende en ny EF-passerseddel,
da forslaget opererer med, at der i et lagringsmedium skal indlæses biometriske data i interoperable og
maskinlæsbare formater. Denne udtalelse giver den tilsynsførende lejlighed til at udtale sig om spørgsmålet,
som han allerede tidligere har gjort det i sine udtalelser om VIS (1) og SIS II (2).
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(1) Udtalelse af 23. marts 2005 om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet
(VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (KOM(2004) 835 endelig) (EUT
C 181 af 23.7.2005).

(2) Udtalelse af 19. oktober 2005 om tre forslag om anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (KOM(2005)
230 endelig, KOM(2005) 236 endelig og KOM(2005) 237 endelig) (EUT C 91 af 19.4.2006).



4. Biometriske data er af en særlig art, da de angår en persons adfærdsmæssige og fysiologiske karakteri-
stika og gør det muligt at identificere personen med større nøjagtighed. Efter den tilsynsførendes opfattelse
falder de fremtidige behandlinger ind under anvendelsesområdet for artikel 27, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 45/2001. Disse behandlinger skal dermed gøres til genstand for forudgående kontrol, der foretages af
den tilsynsførende, da de på grund af deres art vil kunne indebære risici for de registreredes rettigheder og
frihedsrettigheder.

2. ANALYSE AF FORSLAGET

2.1. Generelle bemærkninger

5. Den tilsynsførende høres på grundlag af artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001. På grund af
denne bestemmelses obligatoriske karakter bør denne udtalelse imidlertid nævnes i præamblen til teksten.

6. Den tilsynsførende udtrykker sin tilfredshed med at blive hørt om forslaget vedrørende en ny EF-
passerseddel, da forslaget indgår i politikken for forbedring og sikring af rejsedokumenter med henblik på i
højere grad at beskytte disse mod forfalskning.

2.2. Biometriske data

7. Forslaget vedrørende en ny EF-passerseddel åbner mulighed for at behandle en ny kategori af data,
som fortjener særlig opmærksomhed, nemlig biometriske data. Den tilsynsførende erkender vigtigheden af i
højere grad at sikre passersedler med henblik på at bekæmpe forfalskning og svigagtig brug af disse doku-
menter. Indførelse af biometriske identifikatorer og den dermed forbundne behandling af personoplysninger
skal imidlertid overholde en række principper, der har til formål at beskytte personers grundlæggende rettig-
heder og frihedsrettigheder, navnlig deres rettigheder med hensyn til behandling af personoplysninger vedrø-
rende dem. Det er yderst vigtigt at overholde disse principper i forbindelse med behandling af biometriske
data, som i kraft af deres art giver oplysninger om en ganske bestemt person, så meget desto mere som
personer i deres almindelige daglige liv kan efterlade spor af visse biometriske data, der således kan
indsamles uden deres viden (bl.a. fingeraftryk).

8. Endvidere er der en jævnt tiltagende tendens til at anvende biometriske data i de EU-omfattende infor-
mationssystemer (VIS, SIS II, Eurodac, EF-pas osv.), men den er ikke ledsaget af en omhyggelig overvejelse af
risikoen og de nødvendige garantier. Artikel 29-Gruppen har udtalt, at data af denne [biometriske] type er
af en særlig art, da de angår en persons adfærdsmæssige og fysiologiske karakteristika og gør det muligt at
identificere personen entydigt (1). Der bør derfor vedtages yderligere garantier og skærpede kontrolproce-
durer parallelt med anvendelsen af biometriske data.

9. Den tilsynsførende har allerede i en tidligere udtalelse (2) foreslået, at der udarbejdes en liste over fælles
grundlæggende krav under hensyn til, at biometriske data pr. definition er følsomme oplysninger. Denne
liste bør kunne anvendes i forbindelse med alle systemer uanset art, der gør brug af biometri.

10. I samme udtalelse lagde den tilsynsførende vægt på registreringsproceduren i forbindelse med biom-
etriske systemer. I den nuværende tekst til forslaget er kilden til de biometriske data og den måde, hvorpå de
skal indsamles, ikke angivet nærmere. Registreringsproceduren er en kritisk fase, og den kan ikke blot fast-
lægges i bilag, da den vil være direkte bestemmende for det endelige resultat af proceduren, dvs. fejlafvis-
ningsfrekvensen eller fejlgodkendelsesfrekvensen.

11. Den tilsynsførende anbefaler eksempelvis, at der indføres let tilgængelige tilbagefaldsprocedurer (af
teknisk karakter og i relation til adgangsretten), som skal iværksættes i forbindelse med registreringsproce-
duren for at respektere de personers værdighed, som ikke har kunnet levere fingeraftryk, der kan accepteres
af systemet.
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(1) Arbejdsdokument om biometri (MARKT/12168/02/FR—WP 80).
(2) Udtalelse af 19. oktober 2005 om tre forslag om anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (KOM(2005)

230 endelig, KOM(2005) 236 endelig og KOM(2005) 237 endelig) (EUT C 91 af 19.4.2006).



12. Artikel 2 i forslaget til forordning fastsætter, at lagringsmediet indeholder de personoplysninger, der er
anført på passersedlen, et digitaliseret ansigtsbillede og fingeraftryk lagret i interoperable formater. Artikel 4 i forslaget
fastsætter, at EF-passersedlens biometriske identifikatorer kun anvendes til at kontrollere dokumentets ægthed og
indehaverens identitet ved hjælp af direkte tilgængelige sammenlignelige identifikatorer. På baggrund af disse to
artikler vil den tilsynsførende gerne fremsætte følgende bemærkninger:

— Den 28. februar 2005 vedtog Europa-Kommissionen en afgørelse om fastlæggelse af de tekniske specifi-
kationer vedrørende standarderne for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejse-
dokumenter, som medlemsstaterne udsteder. Den vedtog ligeledes den 28. juni 2006 en afgørelse om
fastlæggelse af de tekniske specifikationer vedrørende standarderne for sikkerhedselementer og biom-
etriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder, hvori der fastlægges
yderligere tekniske specifikationer vedrørende lagring og beskyttelse af de krævede fingeraftryk. Den
tilsynsførende anbefaler, at disse dokumenter nævnes i forordningen, da de vedrører de tekniske aspekter
i forbindelse med de biometriske data, navnlig med hensyn til formen af fingeraftrykkene og ansigtsbil-
ledet.

— Da det er meningen, at EF-passersedlen skal anvendes i forhold til tredjelande, bør man sikre sig, at der
foreligger interoperabilitet mellem de europæiske systemer og tredjelandenes systemer. Den tilsynsfø-
rende har allerede behandlet denne problematik i sin udtalelse om VIS-systemet (1). Den tilsynsførende
fremhæver på ny, at interoperabilitet mellem systemerne ikke må gennemføres, hvis det krænker prin-
cippet om begrænsning af formålet med databehandlingen, og at ethvert forslag herom bør forelægges
ham.

— Teksten til forslaget er uklar med hensyn til muligheden for at lagre fingeraftryk i en institutionel data-
base, der således bliver et register over de udstedte EF-passersedler. Artikel 29-Gruppen understreger i sin
udtalelse 3/2005 (2), at den er »imod lagring af biometriske data og andre data for alle indehavere af EU-
pas i en central database for europæiske pas og rejsedokumenter«. Den tilsynsførende finder, at samme
forhold gør sig gældende i forbindelse med EF-passersedler. Anvendelsen af EF-passersedlen har nemlig
til formål at autentificere personer i tredjelande ved deres passage af grænsen. Indførelsen og oprettelsen
af en central database med personoplysninger, navnlig biometriske data, vedrørende alle personer, der er
godkendt til at få en EF-passerseddel, er således ikke berettiget; det ville desuden krænke det grundlæg-
gende proportionalitetsprincip og bør derfor undgås. Dette spørgsmål bør holdes ude fra selve behand-
lingen af ansøgningerne om EF-passersedler — som vi vil vende tilbage til senere — der administreres af
den tjeneste, der er ansvarlig for udstedelsen af EF-passersedler.

13. For så vidt angår sikkerheden i forbindelse med EF-passersedlen opfylder den maskinlæsbare person-
dataside kravene i ICAO-dokument 9303, del 1, (maskinlæsbare pas), og udstedelsesmåden er i overensstem-
melse med de deri angivne specifikationer for maskinlæsbare pas og med de minimumssikkerhedsstandarder,
der er fastsat i forordning nr. 2252/2004.

2.3. Teknisk medium

14. Artikel 2, stk. 2, i forslaget til forordning fastsætter, at EF-passersedlen indeholder et lagringsmedium
[…]. Lagringsmediet har tilstrækkelig kapacitet til at garantere dataenes integritet, autenticitet og fortrolighed. Denne
ordlyd er på linje med Europa-Parlamentets beslutning af 2. december 2004 (3), og denne holdning støttes
også af Artikel 29-Gruppen (4).
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(1) Jf. ovenfor, EUT C 181, s. 26.
(2) Udtalelse 3/2005 vedrørende anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder

for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, sommedlemsstaterne udsteder.
(3) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kommissionens forslag til Rådets forordning om standarder

for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i EU-borgernes pas (KOM(2004)0116 — C5-0101/2004 —
2004/0039(CNS)),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004AP0073(01):DA:HTML

(4) Skrivelse af 18. august 2004 fra formanden for Artikel 29-Gruppen til formanden for Europa-Parlamentet, formanden for
LIBE-Udvalget, generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, formanden for Europa-Kommissionen, direktøren
for GD Erhvervspolitik og generaldirektøren for GD Retlige og Indre Anliggender (ikke offentliggjort).



15. For at overholde gældende afgørelser vedrørende sikkerheden i forbindelse med rejsedokumenter på
europæisk plan skal det bemærkes, at en basal adgangskontrol er obligatorisk for alle data, der er lagret på
chippen, hvilket betyder, at alle læseapparater også skal udstyres med en scanner, som ud fra de data, der er
anført i passet, skal udlede den nøgle, der er nødvendig for at åbne og læse chippen. Endvidere er en udvidet
adgangskontrol obligatorisk i forbindelse med fingeraftryk. Dette system anvender en kryptering, der kræver
en velovervejet forvaltning af adgangsnøglerne.

2.4. Formål og proportionalitet

16. Indførelse af biometriske identifikatorer og den dermed forbundne behandling af personoplysninger
skal overholde en række principper, der har til formål at beskytte personers grundlæggende rettigheder og
frihedsrettigheder, navnlig deres rettigheder med hensyn til behandling af personoplysninger vedrørende
dem. Det er yderst vigtigt at overholde disse principper i forbindelse med behandling af biometriske data,
der i kraft af deres art giver oplysninger om en ganske bestemt person, så meget desto mere som personer i
deres almindelige daglige liv kan efterlade spor af visse biometriske data, der således kan indsamles uden
deres viden (bl.a. fingeraftryk).

17. Den tilsynsførende minder således om, at ifølge artikel 6 i direktiv 95/46/EF må personoplysninger
kun indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og senere behandling heraf må ikke være ufor-
enelig med disse formål. Endvidere skal disse oplysninger være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte
mere end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil de indsamles, og de formål, hvortil de senere
behandles (formålsprincippet).

18. Formålsprincippet (personoplysninger bør indsamles og behandles til udtrykkeligt angivne formål, og
senere anvendelse heraf kan kun tillades på meget strenge betingelser) og proportionalitetsprincippet
(behandlingen af personoplysninger er kun tilladt, for så vidt det er nødvendigt, og såfremt ingen andre
midler, der er mindre indgribende i privatlivets fred, er lige så effektive) skal overholdes i forbindelse med
behandling af biometriske data. Som allerede omtalt ovenfor ville oprettelse af en central database med
personoplysninger, navnlig biometriske data, vedrøre alle personer, der er godkendt til at få en EF-passer-
seddel, krænke proportionalitetsprincippet.

2.5. Information og adgang

19. Forslaget til forordning omtaler retten til information (ret til adgang til oplysninger samt kontrol,
berigtigelse og sletning af oplysninger) for de personer, til hvem der udstedes en EF-passerseddel. Den tilsyns-
førende ser imidlertid gerne, at der i betragtning 6 i forslaget tilføjes en henvisning til artikel 33 i forordning
(EF) nr. 45/2001 vedrørende Fællesskabernes personales ret til at indgive klage.

20. Udpegelsen af de myndigheder og organer, der er bemyndiget til at konsultere de data, som er lagret
på dokumenternes lagringsmedium, er underlagt de relevante bestemmelser i fællesskabsretten, i EU-retten
og i internationale aftaler. Den tilsynsførende anbefaler, at det præciseres, hvilke myndigheder forordningen
er møntet på, og hvilke adgangsrettigheder der indrømmes. Det skal ligeledes af hensyn til behandlingssik-
kerheden garanteres, at kun de kompetente myndigheder kan få adgang til de data, der er lagret på chippen.

21. Forslaget giver for øjeblikket ikke noget svar på andre spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med
kontrol af en EF-passerseddel i et tredjeland: hvilke data på lagringsmediet vil tredjelande have adgang til? Er
der endvidere truffet nogen beskyttelsesforanstaltninger, så man sikrer sig, at tredjelande ikke opbevarer de
data, de har fået adgang til? Spørgsmålene vedrørende adgangen til disse oplysninger er i hvert fald proble-
matiske.

3. ANDRE BEMÆRKNINGER

3.1. Udstedelse af EF-passersedlen

22. Ifølge reglerne for udstedelse af EF-passersedlen, jf. artikel 3 i forslaget, skal passersedlerne udstedes af
hver enkelt institution, eventuelt gennem et specialiseret organ. En eller flere institutioner kan dog overdrage
det til én af institutionerne at udstede deres passersedler. Det er også planen, at Kommissionen — efter en
udbudsprocedure — udpeger et organ, der skal stå for trykningen af blankofortryk til passersedlerne — og
eventuelt for personaliseringen af disse fortryk ved indføjelse af indehaverens personoplysninger. På grund af
den særlige karakter af de behandlinger, der skal foretages, og de nødvendige krav til beskyttelse, der må
stilles i forbindelse med disse behandlinger, skal reglerne vedrørende valget af det organ, der skal stå for
behandlingen, i ganske særlig grad tilgodese principperne i forordning (EF) nr. 45/2001 vedrørende dataenes
sikkerhed og fortrolighed (forordningens artikel 21, 22 og 23).
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23. Uden at foregribe indholdet af den udtalelse i forbindelse med forudgående kontrol, som den tilsyns-
førende skal afgive efter modtagelse af en anmeldelse (1) fra den databeskyttelsesansvarlige for den eller de
institutioner, der er ansvarlige for den fremtidige behandling af EF-passersedlerne, vil den tilsynsførende
gerne på nuværende tidspunkt fremsætte nogle generelle tanker vedrørende denne fremtidige behandling.

3.2. Formularen

24. Den dokumentation, der er fremlagt i forbindelse med høringen, indeholder ikke nogen oplysninger
om den formular, som personer, der er interesseret i at få en EF-passerseddel (eller godkendt til at få en), skal
udfylde. I forbindelse med en sag, som den tilsynsførende tidligere har behandlet, var konklusionen imid-
lertid, at de personoplysninger, der behandles som led i udstedelsen af de gamle EF-passersedler, ikke er
helbredsrelaterede oplysninger, og at oplysninger, der måtte være helbredsrelaterede (under rubrikken
»særlige kendetegn«), ikke er obligatoriske. Endvidere gør kravet om den registreredes samtykke, der er defi-
neret i artikel 2, litra h), i forordning (EF) nr. 45/2001, sig gældende. Derfor og for at få et nøjagtigt billede
af den påtænkte procedure anbefaler den tilsynsførende, at en kopi af formularen til EF-passersedlen
vedlægges sagen som led i henhold til proceduren i artikel 27 i forordning (EF) nr. 45/2001, sammen med
ethvert andet dokument, der vil lette belysningen af sagen.

3.3. Datakvalitet

25. Artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 45/2001 fastsætter, at oplysningerne »skal være tilstræk-
kelige og relevante og ikke omfatte mere end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil de
indsamles, og de formål, hvortil de senere behandles«. De data, der skal behandles som led i den procedure,
der undersøges her, kan betegnes som værende af betydeligt omfang (i det mindste for så vidt angår de
biometriske data), hvilket betyder, at det er vanskeligt på forhånd og uden kendskab til det konkrete tilfælde
at fastslå, om de er »tilstrækkelige, relevante og ikke mere omfattende end påkrævet«. Det er derfor vigtigt, at
de personer, der skal behandle dataene som led i de forskellige procedurer, informeres korrekt om forplig-
telsen til at overholde det princip, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra c), og at de behandler dataene under
hensyn hertil. Som led i proceduren i henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 45/2001 vil den tilsynsfø-
rende anbefale, at der udarbejdes adfærdsregler, så disse personer kan blive korrekt informeret om deres
forpligtelser. Den tilsynsførende vil også anmode om, at der udarbejdes specifikke uddannelsesprogrammer
vedrørende de problemer, der er forbundet med behandling af følsomme data.

26. Endvidere skal dataene ifølge (artikel 4, stk. 1, litra d)) være korrekte og om nødvendigt ajourførte.
Det er ikke muligt ud fra de forelagte oplysninger at kontrollere, om der vil være garanti for dataenes
korrekthed. Ligeledes er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at kontrollere, at proceduren eller systemet
i sig selv vil give fuld garanti for overholdelse af datakvaliteten. Som påpeget i punkt 25 er det kun ved en
analyse som led i proceduren i henhold til artikel 27 muligt at kontrollere, at der er indført tilstrækkelige
beskyttelsesforanstaltninger.

3.4. Opbevaring af data

27. Teksten fastsætter, at den nye passerseddel er gyldig i fem år. Teksten siger imidlertid ikke noget om,
hvor længe dataene vedrørende hver enkelt sag og dermed hver enkelt ansøgning skal opbevares. Forordning
(EF) nr. 45/2001 fastsætter, at dataene »skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere
de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil personoply-
sningerne indsamles, eller de formål, hvortil de senere behandles« (artikel 4, stk. 1, litra e)). Som påpeget
ovenfor skal det undgås, at de biometriske data opbevares i en database. Den tilsynsførende anbefaler derfor,
at behandlingen af de biometriske data holdes adskilt fra behandlingen af de oplysninger, der angives på
ansøgningsformularerne til EF-passersedlen. Sidstnævnte oplysninger kan opbevares som led i den normale
behandling af ansøgningerne om EF-passerseddel.

4. ANBEFALINGER

28. Den tilsynsførende udtrykker sin tilfredshed med at blive hørt om EF-passersedlen, forudsat at der
tages hensyn til følgende bemærkninger:

— Denne udtalelse bør nævnes i præamblen til forordningen foran betragtningerne (»under henvisning til
udtalelse …«).
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(1) På grundlag af artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 45/2001.



— Der skal iværksættes let tilgængelige tilbagefaldsprocedurer i forbindelse med proceduren for registrering
af de biometriske data.

— Kommissionens afgørelser af 28. februar 2005 og 28. juni 2006 om fastlæggelse af de tekniske specifi-
kationer vedrørende standarderne for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejse-
dokumenter, som medlemsstaterne udsteder, skal nævnes, eftersom de vedrører de tekniske aspekter af
EF-passersedlen.

— De biometriske data må ikke lagres i en central database.

— De påtænkte biometriske datas indhold og format og de garantier, der er knyttet til indførelsen af biom-
etriske data i EF-passersedlen, skal beskrives mere konkret.

— Interoperabilitet mellem systemerne må ikke gennemføres, hvis det krænker princippet om begrænsning
af formålet med databehandlingen, og ethvert forslag herom bør forelægges den tilsynsførende.

— Der skal lægges særlig vægt på formålsprincippet og proportionalitetsprincippet i forbindelse med
behandling af biometriske data.

— Der bør i betragtning 6 i forslaget tilføjes en henvisning til artikel 33 i forordning (EF) nr. 45/2001
vedrørende Fællesskabernes personales ret til at indgive klage, så institutionernes medlemmer og ansatte
bliver opmærksomme herpå.

— Den tilsynsførende ønsker, at det i forslaget fastsættes, at der skal udarbejdes en udtømmende liste over
de kompetente myndigheder, der har adgang til dataene, og at det defineres, hvilke adgangsrettigheder
der indrømmes dem.

— Kriterierne for udvælgelse af det organ, der er omhandlet i artikel 3 i forslaget, skal fastlægges omhygge-
ligt i betragtning af de biometriske datas særlige art.

— Proceduren for udstedelse af EF-passersedler skal gøres til genstand for forudgående kontrol, der foretages
af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, i henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 45/2001.

— Ansøgningsformularen til EF-passersedlen bør forelægges, så der kan foretages en undersøgelse af databe-
skyttelsesaspekterne som led i den forudgående kontrol, sammen med ethvert andet dokument, der vil
lette belysningen af sagen.

— Det bør anbefales, at der udarbejdes adfærdsregler, så de personer, der er ansvarlige for behandling af
dataene, kan blive korrekt informeret om deres forpligtelser. Specifikke uddannelsesprogrammer vedrø-
rende de problemer, der er forbundet med behandling af følsomme data, bør også overvejes.

— Det skal sikres, at der findes procedurer, som garanterer overholdelse af princippet om datakvalitet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2006

Peter HUSTINX

Den Europæiske Tilsynsførende for Databe-
skyttelse
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