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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 września 2006 r.

ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na
potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

(Jedynie teksty w językach angielskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim,
litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim,

szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)

(2006/648/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca
2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informa-
cyjnego (VIS) (1), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji 2004/512/WE ustanowiono VIS –

system wymiany danych dotyczących wiz między
państwami członkowskimi – a także uprawniono
Komisję do rozwijania tego systemu, który składa się
z Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego, inter-
fejsu krajowego w każdym państwie członkowskim oraz
infrastruktury komunikacyjnej między Centralnym
Wizowym Systemem Informacyjnym a interfejsami krajo-
wymi.

(2) Rozwój VIS powinien obejmować działania przygo-
towawcze konieczne do uwzględnienia cech bio-
metrycznych na późniejszym etapie.

(3) W konkluzjach Rady z dni 19 i 20 lutego 2004 r. doty-
czących rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego
(VIS) przedstawiono wymóg spójności identyfikatorów
biometrycznych z Centralnym Wizowym Systemem
Informacyjnym.

(4) W swoich konkluzjach z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie wprowadzenia danych biometrycznych do
wiz i dokumentów pobytowych Rada zwróciła się do

Komisji o poczynienie koniecznych wysiłków, aby wcześ-
niej, bo już w 2006 r., włączyć identyfikatory biome-
tryczne w rozwój głównej części VIS.

(5) Należy przedstawić specyfikacje techniczne dotyczące
norm przyjętych dla cech biometrycznych wykorzysty-
wanych do rozwoju VIS, tak aby państwa członkowskie
mogły podjąć działania przygotowawcze w celu podłą-
czenia swoich systemów krajowych do Centralnego
Wizowego Systemu Informacyjnego.

(6) Jakość i wiarygodność identyfikatorów biometrycznych
ma zasadnicze znaczenie. W związku z tym należy
określić normy techniczne, które umożliwią sprostanie
wymogom jakości i wiarygodności. Będzie to wiązać się
z poważnymi skutkami finansowymi i technicznymi dla
państw członkowskich.

(7) Niniejsza decyzja nie służy stworzeniu żadnych nowych
norm – jest ona zgodna z normami Organizacji Między-
narodowego Lotnictwa Cywilnego.

(8) Zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja
2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie
wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2),
Zjednoczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu
decyzji 2004/512/WE i nie jest nią związane, ani nie
podlega jej stosowaniu, ponieważ decyzja ta stanowi
rozwinięcie przepisów dorobku Schengen. Niniejsza
decyzja Komisji nie jest zatem skierowana do Zjednoczo-
nego Królestwa.
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(9) Zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego
2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie
wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (1),
Irlandia nie uczestniczyła w przyjęciu decyzji
2004/512/WE i nie jest nią związana, ani nie podlega
jej stosowaniu, ponieważ decyzja ta stanowi rozwinięcie
przepisów dorobku Schengen. Niniejsza decyzja Komisji
nie jest zatem skierowana do Irlandii.

(10) Zgodnie z art. 5 protokołu w sprawie stanowiska Danii,
stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej
oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
dnia 13 sierpnia 2004 r. Dania postanowiła wdrożyć
decyzję 2004/512/WE do swojego prawa. Decyzja Rady
2004/512/WE jest zatem wiążąca dla Danii w świetle
prawa międzynarodowego.

(11) W odniesieniu do Islandii i Norwegii decyzja
2004/512/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen, w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę
Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo
Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we
wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku
Schengen (2), które mieszczą się w obszarze określonym
w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stoso-
wania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej
i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego
włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie,
stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3).

(12) W odniesieniu do Szwajcarii decyzja 2004/512/WE
stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen,
w rozumieniu Umowy podpisanej przez Unię Europejską,
Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwajcarską doty-
czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa-
dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen,
które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 decyzji Rady w sprawie podpisania

w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego
stosowania niektórych postanowień tej umowy.

(13) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 5
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia
6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informa-
cyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do niniejszej decyzji określa się specyfikacje tech-
niczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na
potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Belgii, Republiki
Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej,
Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej,
Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Repu-
bliki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów,
Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugal-
skiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki
Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

1. Cel

Niniejszy załącznik określa minimalne wymogi dotyczące norm i formatów wejściowych, jakie należy spełnić przy
zapisywaniu danych i ich przekazywaniu do Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego (CS-VIS). Dalsze
specyfikacje zostaną opracowane na późniejszym etapie, gdy zostaną określone szczegółowe specyfikacje techniczne
przyszłego systemu dopasowywania biometrycznego (Biometric Matching System).

2. Format pliku i kompresji

Format wejściowy danych alfanumerycznych i cyfrowych obrazów odcisków palców jest zgodny z formatem okreś-
lonym w normie ANSI/NIST-ITL 1 – 2000. Ostatniej interpretacji tego formatu dokonała grupa ekspertów AFIS
z Interpolu w październiku 2005 r. (wersja 4.22b). Należy stosować format kompresji WSQ.

3. Wyposażenie

CS-VIS będzie kompatybilny i interoperacyjny z urządzeniami do bezpośredniego skanowania (live scan), z jakich
korzysta się na poziomie krajowym i które są w stanie zapisać do dziesięciu cyfrowych obrazów indywidualnych
płaskich odcisków palców i dokonać ich segmentacji.

3.1. Rozdzielczość

Minimalna dopuszczalna rozdzielczość wynosi 500 dpi z 256-stopniową skalą szarości.

4. Wymogi

Aby używać urządzeń do bezpośredniego skanowania, należy spełniać następujące wymogi.

4.1. Jakość

Przy rozwijaniu CS-VIS uwzględnione zostaną progi jakości do celów akceptowania cyfrowych obrazów odcisków
palców pochodzących z systemów krajowych. Przed wysłaniem obrazów odcisków palców do CS-VIS należy
zweryfikować ich jakość celem upewnienia się, że jest ona zgodna ze specyfikacjami. Obrazy odcisków palców,
które nie spełnią kryteriów jakości określonych przez CS-VIS, zostaną odrzucone. Kryteria te mogą później zostać
zmienione.

4.2. Segmentacja

Segmentacja to proces dzielenia każdego obrazu przedstawiającego kilka odcisków palców na kilka obrazów przed-
stawiających pojedyncze odciski palców. Segmentacji należy dokonać na poziomie krajowym jeszcze przed zwery-
fikowaniem jakości, gdyż jakość można zweryfikować tylko w przypadku obrazów przedstawiających pojedyncze
odciski palców.

CS-VIS będzie akceptował wyłącznie obrazy odcisków palców poddane segmentacji.

4.3. Sekwencje obrazów

Tworzenie sekwencji obrazów to proces polegający na identyfikacji poszczególnych palców z obrazami płaskich
odcisków palców, aby zapewnić właściwą identyfikację i sekwencję. CS-VIS będzie rejestrować poddane segmentacji
obrazy odcisków palców w sekwencjach w kolejności ich przekazywania.
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