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(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας
και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών
(2008/C 200/01)
Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμβουλεύεται τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Έχοντας υπόψη:
2.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι η Επιτροπή δεν συμμορφώθηκε προς τη νομική υποχρέωσή
της να τον συμβουλευθεί και προσδοκά να ερωτάται στο
μέλλον σχετικά με όλες τις προτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο
του άρθρου 28 παράγραφος 2. Ο Ευρωπαίος Επόπτης αποφάσισε να γνωμοδοτήσει ιδία πρωτοβουλία. Δεδομένου του
υποχρεωτικού χαρακτήρα του άρθρου 28 παράγραφος 2, η
παρούσα γνωμοδότηση πρέπει να μνημονευθεί στον πρόλογο
του κειμένου.

3.

Το ιστορικό της πρότασης έχει ως εξής. Στις 13 Δεκεμβρίου
2004, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2252/2004 σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων
στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών,
προκειμένου να ενσωματωθούν βιομετρικά δεδομένα στα διαβατήρια. Μαζί με τα στοιχεία ασφαλείας, τα βιομετρικά δεδομένα
αποσκοπούν στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ του διαβατηρίου και του κατόχου του εγγράφου. Στις 28 Φεβρουαρίου
2005, η Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο μέρος των τεχνικών
προδιαγραφών (2) που αφορά την αποθήκευση της εικόνας του
προσώπου του κατόχου σε μικροκύκλωμα χωρίς επαφή. Στις
28 Ιουνίου 2006, η Επιτροπή εξέδωσε δεύτερη απόφαση (3)
σχετικά με την πρόσθετη αποθήκευση δύο δακτυλικών αποτυπωμάτων στο ολοκληρωμένο κύκλωμα του διαβατηρίου.

4.

Με στόχο την εναρμόνιση των εξαιρέσεων στο διαβατήριο
βιομετρικών δεδομένων, η πρόταση πρόσθεσε τα ακόλουθα
μέτρα: οι ανήλικοι κάτω των έξι ετών απαλλάσσονται από την
υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς επίσης
τα άτομα από τα οποία η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων
είναι πρακτικώς αδύνατη.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 286,
το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
ιδίως το άρθρο 8,
την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς
της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και ιδίως το άρθρο 41,

ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜOΔOTHΣH:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Στις 18 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση κανονισμού (εφεξής «πρόταση») στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με σκοπό την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 (1). Ο Ευρωπαίος Επόπτης
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) δεν ερωτήθηκε σχετικά με την
εν λόγω πρόταση, αν και, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, η Επιτροπή
οσάκις εγκρίνει νομοθετική πρόταση σχετικά με την προστασία
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων έναντι της

(1) COM(2007) 619 τελικό.

(2) Η απόφαση Ε(2005) 409 βρίσκεται στο ακόλουθο σημείο:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/documents/
doc_freetravel_documents_en.htm
(3) Η απόφαση Ε(2006) 2909 βρίσκεται στο ακόλουθο σημείο:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/documents/
doc_freetravel_documents_en.htm
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5.

Επίσης, η πρόταση εισάγει την υποχρέωση της αρχής «ένα
άτομο, ένα διαβατήριο» η οποία περιγράφεται ως συμπληρωματικό μέτρο ασφαλείας και επιπλέον προστασία για τους
ανηλίκους.

6.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή
έλαβε υπόψη το σημείο σχετικά με τις εναλλακτικές διαδικασίες
που αναφέρονταν στις προηγούμενες γνώμες του, όπως δηλώνεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης.

7.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η
Επιτροπή δεν διενήργησε αξιολόγηση των επιπτώσεων της
πρότασης. Δεν είναι, επομένως, σαφές πώς ήταν σε θέση η
Επιτροπή να αξιολογήσει κατάλληλα την αναγκαιότητα και
αναλογικότητα της πρότασης σε σχέση με τα θέματα
προστασίας των δεδομένων χωρίς την υποστήριξη αυστηρής
αξιολόγησης των επιπτώσεων. Η ανάλυση αυτή δεν πρέπει να
περιορίζεται στο κόστος που επιφέρουν τα νέα μέτρα και
μπορεί να αξιοποιήσει παρόμοια θέματα που προέκυψαν ήδη
στα πλαίσια άλλων προτάσεων όπως η πρόταση για την
αναθεώρηση της κοινής προξενικής εγκυκλίου (4). Η έλλειψη
αξιολόγησης των επιπτώσεων υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη
επανεξέτασης του ορίου ηλικίας που ορίζει η πρόταση, όπως
διευκρινίζεται περαιτέρω στο μέρος 2.1 της παρούσας γνωμοδότησης.
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10. Εντούτοις, ο Ευρωπαίος Επόπτης θεωρεί ακόμα ανεπαρκείς
αυτές τις εξαιρέσεις, επειδή δεν κατορθώνουν να καλύψουν
κάθε πιθανό σχετικό πρόβλημα που προκύπτει από τις εγγενείς
ατέλειες των βιομετρικών συστημάτων και ειδικότερα όσον
αφορά τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Η περίπτωση των παιδιών
11. Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η Επιτροπή αναφέρεται
στα πιλοτικά σχέδια ορισμένων κρατών μελών στα οποία τονιζόταν ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα «ανηλίκων που δεν έχουν
συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας δεν πληρούσαν τις ποιοτικές προδιαγραφές που διασφαλίζουν εξακρίβωση της ταυτότητας με απόλυτη ταύτιση». Ωστόσο, ελάχιστες ή και καθόλου
πληροφορίες δεν υπάρχουν σχετικά με τα εν λόγω πιλοτικά
σχέδια και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελέσθηκαν· η έννοια
της έκφρασης «δεν πληρούσαν τις ποιοτικές προδιαγραφές» δεν
έχει εξηγηθεί ούτε έχει οριστεί μέχρι τώρα.
12. Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επόπτη, το όριο ηλικίας για τη
λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών πρέπει να καθοριστεί
μέσω μιας συνεπούς και εις βάθος μελέτης η οποία θα
προσδιορίσει κατάλληλα την ακρίβεια των συστημάτων υπό
πραγματικές συνθήκες και θα απεικονίζει την ποικιλία των υπό
επεξεργασία δεδομένων. Τα πιλοτικά σχέδια αυτά καθαυτά δεν
παρέχουν επαρκείς πληροφορίες επί των οποίων να μπορούν να
βασιστούν θεμελιώδεις επιλογές του κοινοτικού νομοθέτη.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.1. Βιομετρικές εξαιρέσεις
8.

9.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα τα
πλεονεκτήματα που παρέχει η χρήση των βιομετρικών δεδομένων αλλά και έχει τονίσει ότι τα οφέλη αυτά εξαρτώνται από
την επιβολή αυστηρών μέτρων διασφάλισης. Στη γνωμοδότηση
του σχετικά με το SIS ΙΙ (5), ο Ευρωπαίος Επόπτης πρότεινε
έναν μη διεξοδικό κατάλογο κοινών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται όταν χρησιμοποιούνται βιομετρικά δεδομένα σε ένα σύστημα. Τα στοιχεία αυτά θα συμβάλλουν ώστε να μην επιβαρύνεται ο κάτοχος του διαβατηρίου
από τις ατέλειες του συστήματος, όπως είναι οι συνέπειες της
εσφαλμένης ταυτοποίησης ή η μη καταχώρηση.
Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος Επόπτης υποστηρίζει ιδιαιτέρως
την πρόταση της Επιτροπής να εισαγάγει εξαιρέσεις από τη
λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων με βάση την ηλικία του
προσώπου ή την αδυναμία του να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα. Οι εξαιρέσεις αυτές αποτελούν μέρος των εφαρμοστέων
εναλλακτικών διαδικασιών. Ο Ευρωπαίος Επόπτης επικροτεί
επίσης την προσπάθεια της Επιτροπής να παρουσιάσει συνέπεια
στην προσέγγιση των διαφόρων μέσων που εξετάζουν παρόμοια
θέματα, δεδομένου ότι πρόταση εξαίρεσης κατατέθηκε και στην
πρόταση για την κοινή προξενική εγκύκλιο.

(4) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την τροποποίηση της κοινής προξενικής εγκυκλίου περί θεωρήσεων
εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με
την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων
για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων
θεώρησης [COM(2006) 269 τελικό].
(5) Γνώμη της 19ης Οκτωβρίου 2005 όσον αφορά τρεις προτάσεις σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ)
[COM(2005) 230 τελικό, COM(2005) 236 τελικό και COM(2005) 237
τελικό] (ΕΕ C 91 της 19.4.2006, σ. 38).

13. Ο Ευρωπαίος Επόπτης τόνισε ήδη την ανάγκη της διενέργειας
μιας τέτοιας μελέτης πριν από οποιοδήποτε καθορισμό ορίου
ηλικίας στη γνωμοδότηση του (6) σχετικά με την πρόταση
κανονισμού για την τροποποίηση της κοινής προξενικής εγκυκλίου. Ούτε η διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία ούτε η
προηγούμενη μελέτη επιπτώσεων που διενήργησε η Επιτροπή
στο πλαίσιο της πρότασης σχετικά με το σύστημα πληροφοριών
για τις θεωρήσεις (7) δεν προσφέρουν αδιαφιλονίκητη αποδεικτική στήριξη για τον καθορισμό μιας σταθερής βάσης ορίου
ηλικίας των παιδιών.
14. Ο Ευρωπαίος Επόπτης συστήνει, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί
προσωρινό το όριο ηλικίας που επιλέγεται στην πρόταση. Μετά
την παρέλευση τριετίας, το όριο ηλικίας πρέπει να επανεξετασθεί στη βάση μιας ευρείας και εις βάθος μελέτης. Λόγω του
ευαίσθητου χαρακτήρα των βιομετρικών δεδομένων, καθώς και
της ανταγωνιστικής διάστασης των βιομετρικών συστημάτων, ο
Ευρωπαίος Επόπτης προτείνει αυτή η μελέτη να στηριχθεί στη
διαχείριση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οργάνου με σαφή εμπειρογνωμοσύνη και τράπεζες δοκιμών σε αυτό το πεδίο (8). Όλοι οι
ενδιαφερόμενοι από τον σχετικό κλάδο έως τις αρχές των
κρατών μελών πρέπει να κληθούν να συμβάλουν στη μελέτη.
(6) Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της
κοινής προξενικής εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές
και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της
παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης
[COM(2006) 269 τελικό] — 2006/0088 (COD) (ΕΕ C 321 της
29.12.2006, σ. 38).
7
( ) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις βραχείας
διαμονής [COM(2004) 835 τελικό] που υποβλήθηκε από την Επιτροπή
στις 28 Δεκεμβρίου 2004.
(8) Μια δυνατότητα που προτείνει ο Ευρωπαίος Επόπτης είναι να επιφορτιστεί
με αυτή την αποστολή το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
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15. Πριν από τον σαφή καθορισμό του ορίου ηλικίας από τη
μελέτη και προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επικίνδυνη εφαρμογή, ο Ευρωπαίος Επόπτης προτείνει το εφαρμοζόμενο όριο να αντιστοιχεί στα όρια που υιοθετήθηκαν ήδη για
τους μεγάλους πληθυσμούς με τον κανονισμό σχετικά με το
σύστημα EURODAC (9) όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο (το
όριο ηλικίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών
είναι τα 14 έτη) ή το πρόγραμμα επισκέψεων των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής (10) (επίσης όριο ηλικίας 14 ετών). Τα
όρια αυτά μπορούν να είναι και ελαφρώς χαμηλότερα καθώς η
χρήση των βιομετρικών δεδομένων περιορίζεται αυστηρά σε
διαδικασία εξακρίβωσης (αντιπαραβολή ενός προς ένα)
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2252/2004. Πράγματι, λιγότερα λάθη σημειώνονται
συνήθως με αυτή τη διαδικασία σε σύγκριση με τη διαδικασία
ταυτοποίησης (αντιπαραβολή ενός προς ν) η οποία παρουσιάζει
υψηλότερα ποσοστά σφάλματος.
Η περίπτωση των ηλικιωμένων
16. Οι ατέλειες των συστημάτων αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν αφορούν μόνο τα μικρότερα παιδιά αλλά και
τους ηλικιωμένους. Έχει, πραγματικά, καταδειχθεί ότι η ακρίβεια και η δυνατότητα χρησιμοποίησης των δακτυλικών αποτυπωμάτων μειώνονται με την πάροδο του χρόνου (11) και τα
στοιχεία της άνεσης και της εργονομίας αποκτούν εδώ επίσης
ιδιαίτερη σημασία. Ακολουθώντας το σκεπτικό του ορίου
ηλικίας για τα παιδιά, ο Ευρωπαίος Επόπτης συστήνει να
εισαχθεί ως πρόσθετη εξαίρεση όριο ηλικίας για τους ηλικιωμένους το οποίο να βασίζεται σε ανάλογες δοκιμασμένες περιπτώσεις που ήδη ισχύουν (η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής έχει ως όριο τα 79 έτη). Η ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων των ηλικιωμένων όσον αφορά τις διαδικασίες καταχώρησης και ταύτισης πρέπει επίσης να αποτελέσει
μέρος της μελέτης που προτάθηκε.
17. Τέλος, ο Ευρωπαίος Επόπτης υπενθυμίζει ότι οι εξαιρέσεις
αυτές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στιγματίζουν ή να
επιφέρουν διακρίσεις εις βάρος των ατόμων που εξαιρούνται
είτε προληπτικά, λόγω της ηλικίας τους, είτε επειδή τα δακτυλικά αποτυπώματά τους είναι μη αναγνώσιμα.
2.2. «Ένα άτομο, ένα διαβατήριο»
18. Όπως εξηγείται στην ιστιοσελίδα της Διεθνούς Οργάνωσης
Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η πρόταση για την ιδέα «ένα
άτομο, ένα διαβατήριο» (12) διατυπώθηκε κυρίως ως πιθανή
λύση της έλλειψης τυποποίησης των οικογενειακών διαβατηρίων και της εμφάνισης των αναγνώσιμων από μηχάνημα διαβατηρίων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης αναγνωρίζει ότι αυτή η ιδέα
μπορεί, ως επιπλέον όφελος, να συμβάλει στον αγώνα κατά της
εμπορίας παιδιών. Ωστόσο, κύριος σκοπός ενός διαβατηρίου
είναι να διευκολύνει τα ταξίδια των ευρωπαίων πολιτών και όχι
να καταπολεμά τις απαγωγές παιδιών για τις οποίες εκπονούνται πρόσθετα συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα.
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2000, σχετικά με τη θέσπιση του «EURODAC» για την αντιπαραβολή
δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της
σύμβασης του Δουβλίνου (ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 1).
(10) Οι εξαιρέσεις όσον αφορά την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής βρίσκονται στο ακόλουθο σημείο:
http://www.dhs.gov/xtrvlsec/programs/editorial_0527.shtm
11
( ) Fingerprint Image Quality Evaluation: Elderly and Younger Populations N.C. Sickler & S.J. Elliott, Ph.D., Department of Industrial Technology, School of Technology, Purdue University, West Lafayette,
IN 47907,
A. Hicklin και R. Khanna, The Role of Data Quality in Biometric
Systems, MTS, 9 Φεβρουαρίου 2006.
12
( ) http://www.icao.int/icao/en/atb/fal/passport_concept.htm
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19. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (13), περισσότερο κινδυνεύουν
να αποτελέσουν θύμα εμπορίας ή απαγωγής οι ανήλικοι που
ταξιδεύουν μόνοι. Είναι σαφές ότι για αυτή την κατηγορία, η
κατοχή ενός προσωπικού ταξιδιωτικού εγγράφου προσφέρει
μεγαλύτερη προστασία. Πρέπει, πάντως, να τονιστεί ότι
σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών
(IATA), δεν επιτρέπεται στα παιδιά κάτω από την ηλικία των
έξι να ταξιδέψουν χωρίς τον κηδεμόνα τους.

20. Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η Επιτροπή εξηγεί την
ανάγκη για αυτό το μέτρο ασφαλείας με το παράδειγμα όπου
ένας γονιός και τα τέκνα του είναι εγγεγραμμένοι στο ίδιο
διαβατήριο και το γεγονός ότι δεν αποθηκεύονται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα τα βιομετρικά δεδομένα των παιδιών, αλλά
μόνο του γονιού. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όσον αφορά
παιδιά που είναι κάτω του ορίου ηλικίας που προτείνει η
Επιτροπή, τα βιομετρικά δεδομένα τους δεν αποθηκεύονται
ούτως ή άλλως στο διαβατήριο. Στην περίπτωση αυτή, το
συμπληρωματικό κόστος και η διαδικασία που επιβαρύνουν
τους γονείς, καθώς και η επιπλέον συλλογή προσωπικών δεδομένων των παιδιών, φαίνονται ως υπερβολική απαίτηση, λαμβανομένης υπόψη της πιθανής προστιθέμενης αξίας που
προσφέρει η εν λόγω αρχή.

21. Πρέπει να υπογραμμιστεί επίσης ότι η τεχνική δυνατότητα της
πρόσβασης στα δεδομένα ή της καταχώρησής τους (μέσω της
παροχής βιομετρικού διαβατηρίου στα παιδιά που εξαιρούνται)
συνιστά πολλάκις ισχυρό κίνητρο για την ντε φάκτο πρόσβαση
στα δεδομένα αυτά ή στη συγκέντρωσή τους. Μπορεί κανείς να
υποθέσει με βεβαιότητα ότι θα χρησιμοποιηθούν τεχνικά μέσα
μόλις καταστούν διαθέσιμα· με άλλα λόγια, μερικές φορές τα
μέσα προηγούνται του σκοπού και όχι το αντίθετο. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε επακόλουθες απαιτήσεις για λιγότερο
αυστηρές νομικές προϋποθέσεις (και χαμηλότερο όριο ηλικίας)
προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των εν λόγω τεχνικών
δυνατοτήτων. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις θα μπορούν στη
συνέχεια απλώς να επιβεβαιώσουν πρακτικές που ήδη ισχύουν.

22. Ο Ευρωπαίος Επόπτης προτείνει όσον αφορά την αρχή «ένα
άτομο, ένα διαβατήριο» να εφαρμόζεται μόνο στα παιδιά άνω
του ορίου ηλικίας που προτείνει η Επιτροπή ή του ορίου που
θα εξετασθεί και θα επιβεβαιωθεί από την προαναφερόμενη
μελέτη.

2.3. Έγγραφα «βάσης»

23. Η έκδοση διαβατηρίων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διέπεται από την εθνική τους νομοθεσία. Η εθνική
νομοθεσία απαιτεί την παρουσίαση διαφόρων εγγράφων, όπως
πιστοποιητικό γεννήσεως, πιστοποιητικό ιθαγένειας, οικογενειακό βιβλιάριο, γονική άδεια, άδεια οδήγησης, λογαριασμός
δημόσιας υπηρεσίας κτλ. Αυτά τα έγγραφα αποκαλούνται
συνήθως έγγραφα «βάσης», επειδή αποτελούν τη βάση των
διαβατηρίων.
(13) Η μελέτη βρίσκεται στο ακόλουθο σημείο:
http://www.childfocus.be/fr/activities_5_2.php?id=112
Αγγλική περίληψη της μελέτης βρίσκεται στο ακόλουθο σημείο:
http://www.childfocus.be/uploads/documents/114-414-samenvatting %20eng %20definitief.doc
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24. Οι διαφορές στις νομοθεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγάλες στο σημείο αυτό. Ο τρόπος
έκδοσης των εγγράφων «βάσης» στα κράτη μέλη, καθώς και
των εγγράφων που απαιτούνται για την παράδοση ενός διαβατηρίου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία καταστάσεων και διαδικασιών, οι οποίες είναι βέβαιο ότι μειώνουν την ποιότητα των
δεδομένων στα διαβατήρια και μάλιστα ενισχύουν τον κίνδυνο
της κλοπής ταυτότητας.
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ολοκληρωμένο κύκλωμα του διαβατηρίου) για τα βιομετρικά
δεδομένα που συλλέγονται για τα διαβατήρια των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασίες καταχώρησης και ταύτισης
25. Καθώς έχουν συνήθως λιγότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα
έγγραφα «βάσης» είναι πιο πιθανό να υποστούν πλαστογράφηση και παραποίηση σε αντιδιαστολή με ένα ενισχυμένο
διαβατήριο με βιομετρικά δεδομένα προστατευόμενα από
συστήματα PKI.
26. Μολονότι ο Ευρωπαίος Επόπτης επικροτεί την πρόθεση της
Επιτροπής να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας του διαβατηρίου,
επιθυμεί να τονίσει ότι το διαβατήριο είναι μόνο ένας κρίκος
μιας αλυσίδας ασφαλείας που αρχίζει από αυτά τα έγγραφα
«βάσης» και τελειώνει στα σημεία διέλευσης των συνόρων· και
ότι η αλυσίδα αυτή είναι τόσο γερή όσο και ο πιο αδύναμος
κρίκος της. Ο Ευρωπαίος Επόπτης συστήνει επομένως στην
Επιτροπή να προτείνει επιπλέον μέτρα για την εναρμόνιση του
τρόπου έκδοσης των εγγράφων «βάσης» και για το ποια από
αυτά απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου.

2.4. Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 και
νέα προβλήματα
Η αποθήκευση των βιομετρικών δεδομένων
27. Σύμφωνα με εις βάθος έρευνα (14) που διενήργησε η ομάδα
του άρθρου 29 (ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) κατ' αίτηση
της επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που
εστιάσθηκε στις πρακτικές εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2252/2004, διάφορα κράτη μέλη έχουν προβλέψει την
υλοποίηση κεντρικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση
των βιομετρικών δεδομένων του διαβατηρίου. Παρόλο που
είναι δυνατόν για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν απλώς μια
διαδικασία εξακρίβωσης των βιομετρικών δεδομένων με τη
χρήση κεντρικής βάσης δεδομένων, καθώς υπάρχει αυστηρός
περιορισμός από τον κανονισμό, η εναλλακτική αυτή επιλογή
παρουσιάζει επιπλέον κινδύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως η ανάπτυξη άλλων σκοπών που δεν
προβλέπονται στον κανονισμό, ή ακόμα και επιδρομές αλίευσης
στη βάση δεδομένων που θα είναι δύσκολο να περιοριστούν (15).

29. Η απόφαση της Επιτροπής (16), της 28ης Ιουνίου 2006,
Ε(2006) 2909, καθόρισε μόνο το μορφότυπο και την ποιότητα
των εικόνων των δακτυλικών αποτυπωμάτων που πρέπει να
υποβάλλονται σε επεξεργασία καθώς και τον τρόπο με τον
οποίο πρέπει να προστατεύονται (αυστηρότερος έλεγχος
πρόσβασης). Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην πρόταση ούτε
σχετικά με το πιθανό ποσοστό μη καταχώρησης (FER) ούτε και
με ποσοστά σχετικά με τη διαδικασία ταύτισης. Η πρόταση έχει
προβλέψει πράγματι εναλλακτική διαδικασία για τα μικρά
παιδιά (όριο ηλικίας), αλλά δεν καθορίζεται κατώτατο όριο για
την περίπτωση που τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν είναι ικανοποιητικά προς καταχώρηση.

30. Όσον αφορά τη διαδικασία ταύτισης, η πρόταση ομοίως δεν
ορίζει ποιο ποσοστό εσφαλμένης απόρριψης πρέπει να εφαρμόζεται στα σύνορα και ποια να είναι η μεταχείριση προσώπων
που έπεσαν θύματα εσφαλμένης απόρριψης. Αυτή η απουσία
ομοιόμορφων ποσοστών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα
διαφορετικές διαδικασίες για τα βιομετρικά δεδομένα των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τα σύνορα που
το πρόσωπο επιλέγει για να εισέλθει στον χώρο Σένγκεν, και
μπορεί έτσι να επιφέρει άνιση μεταχείριση των ευρωπαίων
πολιτών σχετικά με τους λοιπούς κινδύνους των βιομετρικών
συστημάτων. Επειδή η διαδικασία αφορά εξακρίβωση ένα προς
ένα, ο Ευρωπαίος Επόπτης αναγνωρίζει ότι το ποσοστό εσφαλμένης απόρριψης είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που ισχύει
για τη διαδικασία ταυτοποίησης και, ως εκ τούτου, θα είναι
λιγότερες οι περιπτώσεις προς εξέταση. Πρέπει, ωστόσο, να
καθοριστούν και οι εναλλακτικές διαδικασίες με τρόπο εναρμονισμένο και ικανοποιητικό για τα πρόσωπα αυτά.

31. Ο Ευρωπαίος Επόπτης συστήνει στην Επιτροπή να προτείνει
κοινά ποσοστά για την διαδικασία καταχώρησης και ταύτισης
που να συμπληρώνονται από εναλλακτικές διαδικασίες από
κοινού με τις αρχές των κρατών μελών.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

28. Ο Ευρωπαίος Επόπτης συστήνει στην Επιτροπή να προτείνει
μέτρα περαιτέρω εναρμόνισης προκειμένου να εφαρμοστεί η
χρήση μόνο αποκεντρωμένης αποθήκευσης (στο ασύρματο
(14) Βλέπε επιστολή της 10ης Δεκεμβρίου 2007, με παράρτημα, από τον
πρόεδρο της ομάδας του άρθρου 29 προς τον πρόεδρο της Επιτροπής
LIBE σχετικά με τα διαβατήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κάτωθι
συνδέσμους:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/
2007_12_10_letter_cavada_biopassports_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/
2007_12_10_letter_cavada_biopassports_replies_en.pdf
(15) Βλέπε τη γνώμη αριθ. 3/2005 της ομάδας του άρθρου 29 της
30ης Σεπτεμβρίου 2005 (WP 112).

32. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανόνες
σχετικά με τα πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και
τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών, εγείρουν παρόμοια ζητήματα
με εκείνα που έθιξαν οι προηγούμενες γνωμοδοτήσεις, αν και ο
Ευρωπαίος Επόπτης επικροτεί το γεγονός ότι η ανάγκη για
εναλλακτικές διαδικασίες ελήφθη τώρα υπόψη.
(16) Βλέπε υποσημείωση 3.
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33. Ο Ευρωπαίος Επόπτης χαιρετίζει επίσης την εισαγωγή εξαιρέσεων βάσει της ηλικίας του προσώπου ή της δυνατότητάς του
να παράσχει δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς και την προσπάθεια να υπάρχει συνέπεια στην προσέγγιση των διαφόρων
μέσων που εξετάζουν παρόμοια θέματα.
34. Εντούτοις, ο Ευρωπαίος Επόπτης θεωρεί ακόμα ανεπαρκείς
αυτές τις εξαιρέσεις, επειδή δεν κατορθώνουν να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανό σχετικό θέμα που προκύπτει από τις εγγενείς
ατέλειες των βιομετρικών συστημάτων και ειδικότερα όσον
αφορά τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
35. Το όριο ηλικίας για τα παιδιά πρέπει να καθοριστεί μέσω μιας
συνεπούς και εις βάθος μελέτης η οποία θα προσδιορίσει
κατάλληλα την ακρίβεια των συστημάτων υπό πραγματικές
συνθήκες και θα απεικονίζει την ποικιλία των υπό επεξεργασία
δεδομένων. Η εν λόγω μελέτη πρέπει να διενεργηθεί από ευρωπαϊκό όργανο με σαφή πείρα και κατάλληλες εγκαταστάσεις σε
αυτόν τον τομέα.
36. Πριν από τον καθορισμό του ορίου ηλικίας από τη μελέτη και
προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επικίνδυνη εφαρμογή, το προσωρινό όριο πρέπει να αντιστοιχεί στα όρια που
έχουν ήδη υιοθετηθεί για τους μεγάλους πληθυσμούς, είτε στο
σύστημα EURODAC είτε το πρόγραμμα επισκέψεων των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ηλικία 14 έτη), είτε να
είναι ελαφρώς χαμηλότερο μόνο στα πλαίσια της διαδικασίας
εξακρίβωσης.
37. Όριο ηλικίας για τους ηλικιωμένους, που μπορεί να βασίζεται
σε ανάλογες δοκιμασμένες περιπτώσεις (επίσκεψη στις
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Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: ηλικία 79 έτη), πρέπει να
τεθεί ως επιπλέον εξαίρεση. Οι εξαιρέσεις αυτές δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να στιγματίζουν τους ενδιαφερομένους ή
επιφέρουν διακρίσεις εις βάρος τους.
38. Η αρχή «ένα άτομο, ένα διαβατήριο» πρέπει να εφαρμόζεται
μόνο στα παιδιά πάνω από το ενδεδειγμένο όριο ηλικίας.
39. Λόγω της ποικιλίας των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τα
έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου, η
Επιτροπή πρέπει να προτείνει επιπλέον μέτρα για να εναρμονίσει την έκδοση και τη χρήση των εγγράφων «βάσης».
40. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να προτείνει περαιτέρω μέτρα εναρμόνισης προκειμένου να εφαρμοστεί μόνο αποκεντρωμένη
αποθήκευση βιομετρικών δεδομένων που συλλέγονται για τα
διαβατήρια των κρατών μελών.
41. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει κοινά ποσοστά για την
διαδικασία καταχώρησης και ταύτισης που να συμπληρώνονται
από εναλλακτικές διαδικασίες από κοινού με τις αρχές των
κρατών μελών.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2008.
Peter HUSTINX

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
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IV
(Πληροφορίες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιμίες του ευρώ (1)
5 Αυγούστου 2008
(2008/C 200/02)
1 ευρώ =
Νομισματική μονάδα

USD

δολάριο ΗΠΑ

Ισοτιμία

1,5487
167,06

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

TRY

τουρκική λίρα

1,7882
1,6890

JPY

ιαπωνικό γιεν

AUD

αυστραλιανό δολάριο

DKK

δανική κορόνα

7,4606

CAD

καναδικό δολάριο

GBP

λίρα στερλίνα

0,79285

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

12,0873

SEK

σουηδική κορόνα

9,4622

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,1388

CHF

ελβετικό φράγκο

1,6312

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,1339

122,74

1,6168

ISK

ισλανδική κορόνα

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

NOK

νορβηγική κορόνα

8,0315

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

11,4340

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CNY

κινεζικό γιουάν

10,6173

CZK

τσεχική κορόνα

23,928

HRK

κροατικό κούνα

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

IDR

ινδονησιακή ρουπία

235,13

1 575,80

7,2173
14 059,10

HUF

ουγγρικό φιορίνι

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

PHP

πέσο Φιλιππινών

68,140

LVL

λεττονικό λατ

0,7049

RUB

ρωσικό ρούβλι

36,4325

PLN

πολωνικό ζλότι

3,2159

THB

ταϊλανδικό μπατ

52,075

RON

ρουμανικό λέι

3,4965

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,4308

SKK

σλοβακική κορόνα

MXN

μεξικανικό πέσο

15,3331

30,375

(1) Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής — Διορισμός των μελών του Οργάνου Συμβιβασμού που συνεστήθη με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών του ΕΓΤΕ
και του ΕΓΤΑΑ
(2008/C 200/03)
1. Η Επιτροπή διόρισε ως πρόεδρο:
Τον κ. Daniel PERRIN (FR) (από την 1η Αυγούστου 2008 έως τις 31 Ιουλίου 2011).
2. Η Επιτροπή διόρισε ως μέλη:
Την κ. Concepción SÁNCHEZ TRUJILLANO (ES) (από την 1η Αυγούστου 2008 έως τις 31 Ιουλίου 2011),
Τον κ. George TREVELYAN (UK) (από την 1η Αυγούστου 2008 έως τις 31 Ιουλίου 2011).
3. Η Επιτροπή διόρισε ως αναπληρωματικά μέλη:
Τον κ. Toomas KEVVAI (EE) (από την 1η Αυγούστου 2008),
Τον κ. Jaroslaw OLESNIEWICZ (PL) (από την 1η Αυγούστου 2008),
Τον κ. Bart BRADY (IE) (από την 1η Αυγούστου 2008),
Τον κ. Ian George PEARSON (UK) (από την 1η Αυγούστου 2008).
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V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 200/04)
1.
Στις 30 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Daiichi Sankyo
Company, Limited («DS», Ιαπωνία) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο της Ranbaxy Laboratories Limited, India («Ranbaxy», Ινδία), με αγορά μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την DS: φαρμακευτική εταιρεία,
— για την Ranbaxy: φαρμακευτική εταιρεία.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε
να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2)
σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται
στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Ανταγωνισμού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.
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Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 200/05)
1.
Στις 30 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Delek Nederland
BV («Delek», Κάτω Χώρες), που ανήκει στον όμιλο Delek, αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Salland Olie Holding BV
(«Salland», Κάτω Χώρες) με αγορά μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Delek: χονδρικό εμπόριο, εμπόριο (πρατήριο καυσίμων και μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων) και
αποθήκευση πετρελαϊκών προϊόντων,
— για την Salland: χονδρικό εμπόριο και εμπόριο (πρατήριο καυσίμων και μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων)
πετρελαϊκών προϊόντων.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε
να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2)
σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται
στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Ανταγωνισμού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στην ενημέρωση του καταλόγου των συνοριακών σημείων διέλευσης στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2
παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του
Σένγκεν)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 177 της 12ης Ιουλίου 2008)
(2008/C 200/06)
Η γαλλική κοινοποίηση τροποποιείται ως εξής:
«ΓΑΛΛΙΑ
Αντικατάσταση των πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ C 316 της 28.12.2007, σ. 1
Εναέρια σύνορα
(1)

Abbeville

(39)

Dinard-Pleurtuit

(2)

Agen-la Garenne

(40)

Dôle-Tavaux

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(41)

Epinal-Mirecourt

(4)

Albi-le Séquestre

(42)

Figari-Sud Corse

(5)

Amiens-Glisy

(43)

Gap-Tallard

(6)

Angers-Marcé

(44)

Genève-Cointrin

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(45)

Granville

(8)

Annecy-Methet

(46)

Grenoble-Saint-Geoirs

(9)

Annemasse

(47)

Hyères-le Palivestre

(10)

Auxerre-Branches

(48)

Issy-les-Moulineaux

(11)

Avignon-Caumont

(49)

La Môle

(12)

Bâle-Mulhouse

(50)

Lannion

(13)

Bastia-Poretta

(51)

La Rochelle-Laleu

(14)

Beauvais-Tillé

(52)

Laval-Entrammes

(15)

Bergerac-Roumanière

(53)

Le Castelet

(16)

Besançon-la Vèze

(54)

Le Havre-Octeville

(17)

Béziers-Vias

(55)

Le Mans-Arnage

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(56)

Le Touquet-Paris-Plage

(19)

Bordeaux-Mérignac

(57)

Lille-Lesquin

(20)

Bourges

(58)

Limoges-Bellegarde

(21)

Brest-Guipavas

(59)

Lognes-Emerainville

(22)

Caen-Carpiquet

(60)

Lorient-Lann-Bihoué

(23)

Cahors-Lalbenque

(61)

Lyon-Bron

(24)

Calais-Dunkerque

(62)

Lyon-Saint-Exupéry

(25)

Calvi-Sainte-Catherine

(63)

Marseille-Provence

(26)

Cannes-Mandelieu

(64)

Meaux-Esbly

(27)

Carcassonne-Salvaza

(65)

Megève

(28)

Castres-Mazamet

(66)

Metz-Nancy-Lorraine

(29)

Châlons-Vatry

(67)

Monaco-Héliport

(30)

Chambéry-Aix-les-Bains

(68)

Montbéliard-Courcelles

(31)

Châteauroux-Déols

(69)

Montpellier-Méditérranée

(32)

Cherbourg-Mauperthus

(70)

Morlaix-Ploujean

(33)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(71)

Nancy-Essey

(34)

Colmar-Houssen

(72)

Nantes-Atlantique

(35)

Courchevel

(73)

Nevers-Fourchambault

(36)

Deauville-Saint-Gatien

(74)

Nice-Côte d'Azur

(37)

Dieppe-Saint-Aubin

(75)

Nîmes-Garons

(38)

Dijon-Longvic

(76)

Orléans-Bricy
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(77)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(92)

Saint-Brieuc-Armor

(78)

Paris-Charles de Gaulle

(93)

Saint-Etienne-Bouthéon

(79)

Paris-le Bourget

(94)

Saint-Nazaire-Montoir

(80)

Paris-Orly

(95)

Saint-Yan

(81)

Pau-Pyrénées

(96)

Strasbourg-Entzheim

(82)

Perpignan-Rivesaltes

(83)

Poitiers-Biard

(97)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(84)

Pontarlier

(98)

Toulouse-Blagnac

(85)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

(99)

Tours-Saint-Symphorien

(86)

Quimper-Pluguffan

(87)

Reims-Champagne

(101) Troyes-Barberey

(88)

Rennes Saint-Jacques

(102) Valence-Chabeuil

(89)

Roanne-Renaison

(103) Valenciennes-Denain

(90)

Rodez-Marcillac

(104) Vesoul-Frotey

(91)

Rouen-Vallée de Seine

(105) Vichy-Charmeil

(100) Toussus-le-Noble

Θαλάσσια σύνορα
(1)

Ajaccio

(21) Le Havre

(2)

Bastia

(22) Les Sables-d'Olonne-Port

(3)

Bayonne

(23) L'lle-Rousse

(4)

Bonifacio

(24) Lorient

(5)

Bordeaux

(25) Marseille

(6)

Boulogne

(26) Monaco-Port de la Condamine

(7)

Brest

(27) Nantes-Saint-Nazaire

(8)

Caen-Ouistreham

(28) Nice

(9)

Calais

(29) Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(10) Calvi

(30) Port-la-Nouvelle

(11) Cannes-Vieux Port

(31) Porto-Vecchio

(12) Carteret

(32) Port-Vendres

(13) Cherbourg

(33) Propriano

(14) Concarneau

(34) Roscoff

(15) Dieppe

(35) Rouen

(16) Douvres

(36) Saint-Brieuc (maritime)

(17) Dunkerque

(37) Saint-Malo

(18) Granville

(38) Sète

(19) Honfleur

(39) Toulon

(20) La Rochelle-La Pallice

(40) Villefranche-sur-Mer

Χερσαία σύνορα
Με την ΕΛΒΕΤΙΑ
(13) Moëllesulaz

(1)

Bâle-Mulhouse aéroport (Διάβαση πεζών μεταξύ
τομέων)

(2)

Bois-d'Amont

(3)

Chatel

(4)

Col France

(5)

Delle route

(6)

Evian Port

(7)

Ferney-Voltaire

(8)

Ferrières-sous-Jougne

(20) Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

(9)

Gare de Genève-Cornavin

(21) Vallard-Thonex

(14) Pontarlier-gare
(15) Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex
(16) Prévessin
(17) Saint-Gingolph
(18) Saint-Julien-Perly
(19) Saint-Louis autoroute

(10) Goumois

(22) Vallorbe (Διεθνή τρένα)

(11) La Cure

(23) Vallorcine

(12) Les Verrières route

(24) Veigy
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Με το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
(σιδηροδρομική σύνδεση διά της Μάγχης)
(1) Gare d'Ashford International

(5) Gare de Fréthun

(2) Gare d'Avignon-Centre

(6) Gare de Lille-Europe

(3) Cheriton/Coquelles

(7) Gare de Londres-Waterloo

(4) Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

(8) Gare de Paris-Nord

Με την ΑΝΔΟΡΑ
(1) Pas de la Case-Porta».
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