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(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 380/2008
av den 18 april 2008
om ändring av förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för
medborgare i tredjeland
EUROPEISKA
UNIONENS
FÖRORDNING

RÅD

HAR

ANTAGIT

DENNA

(4)

Dessutom tillämpar en stor majoritet av medlemsstaterna
principen om en person ett dokument, vilket höjer säkerheten ytterligare. Det bör undersökas om denna princip
bör göras obligatorisk.

(5)

Vid mötet i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 betonade Europeiska rådet att det behövs en enhetlig strategi inom EU för biometriska kännetecken eller biometriska data, vilket skulle resultera i harmoniserade lösningar i fråga om tredjelandsmedborgares handlingar,
EU-medborgares pass och informationssystem.

(6)

Användningen av ny teknik, såsom e-förvaltning och
digital signatur för tillgång till e-tjänster, bör underlättas
genom att medlemsstaterna ges möjlighet att använda det
lagringsmedium som används för införlivandet av biometriska kännetecken eller ett ytterligare lagringsmedium
för detta syfte i uppehållstillstånd.

(7)

Syftet med denna förordning är enbart att fastställa de
säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken som ska
användas av medlemsstaterna i ett enhetligt utformat
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare.

(8)

I denna förordning fastställs endast specifikationer som
inte är sekretessbelagda. Specifikationerna bör kompletteras med ytterligare specifikationer, som kan vara sekretessbelagda för att förhindra hel- och delförfalskningar
och inte får omfatta personuppgifter eller hänvisningar
till sådana uppgifter. Kommissionen bör vara behörig att
anta sådana ytterligare specifikationer och bör biträdas av
den kommitté som inrättats genom artikel 6 i rådets
förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om
en enhetlig utformning av visumhandlingar (2).

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 63.3 a,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Syftet med Amsterdamfördraget är att gradvis upprätta
ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Fördraget
ger också kommissionen initiativrätt för att kunna vidta
relevanta åtgärder för en harmoniserad invandringspolitik.

(2)

Det är viktigt att de enhetligt utformade uppehållstillstånden innehåller alla nödvändiga uppgifter och uppfyller
mycket höga tekniska krav, främst för att förhindra
hel- och delförfalskningar. Detta kommer att bidra till
att förebygga och beivra olaglig invandring och bosättning. De måste även kunna användas av samtliga medlemsstater.

(3)

Införandet av biometriska kännetecken är ett viktigt steg i
arbetet med att införa nya element, vilket skapar en tillförlitligare koppling mellan innehavaren och uppehållstillståndet och är ett viktigt bidrag till målsättningen att
uppehållstillstånd ska vara skyddade mot bedräglig användning. Specifikationerna i del 3 av Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) dokument nr 9303
om maskinellt läsbara officiella handlingar av format 1
och 2 bör beaktas.

(1) Yttrandet avgivet den 20 juni 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) EGT L 164, 14.7.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).
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De personuppgifter som ska behandlas i samband med
de enhetligt utformade uppehållstillstånden omfattas av
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den
24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter (1). Det måste säkerställas
att inga andra uppgifter lagras i de enhetligt utformade
uppehållstillstånden än vad som anges i rådets förordning
(EG) nr 1030/2002 (2), dess bilaga eller i relevant resehandling.

I enlighet med proportionalitetsprincipen är det, för att
uppnå huvudmålet att införa biometriska kännetecken i
driftskompatibla format, nödvändigt och lämpligt att fastställa regler för samtliga medlemsstater som tillämpar
Schengenkonventionen. I enlighet med artikel 5 tredje
stycket i fördraget går denna förordning inte utöver
vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
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(14)

I enlighet med artikel 3 i det till fördraget om Europeiska
unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, har Irland, genom skrivelse av
den 19 december 2003, meddelat sin önskan att delta i
antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(15)

När det gäller Schweiz innebär denna förordning en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket i den
mening som avses i avtalet mellan Europeiska unionen,
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet
om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Dessa bestämmelser ingår i det område som avses
i artikel 1.C i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut 2004/860/EG (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(11)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om
Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar inte Danmark i antagandet av
denna förordning, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark. Eftersom denna förordning bygger på
Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning
IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bör Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader
efter det att rådet har antagit denna förordning besluta
huruvida landet ska genomföra den i sin nationella lagstiftning.

Förordning (EG) nr 1030/2002 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska andra meningen ersättas med följande:

”Uppehållstillstånd till medborgare i tredjeland ska utfärdas som en separat handling i ID 1- eller ID 2-format.”

b) Punkt 2a ska ändras på följande sätt:
(12)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i
enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och
Republiken Island och Konungariket Norge om dessa
staters associering till genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av Schengenregelverket (3), en utveckling av
bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det
område som avses i artikel 1.C i rådets beslut
1999/437/EG om vissa tillämpningsföreskrifter för det
avtalet (4).

i) Led ii ska ersättas med följande:

”ii) Tillstånd utfärdade i avvaktan på att en asylansökan, en ansökan om uppehållstillstånd eller en ansökan om förlängning av detta behandlas.”

ii) Följande led ska läggas till:
(13)

I enlighet med artikel 3 i det till fördraget om Europeiska
unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning har Förenade kungariket, i ett
brev av den 29 december 2003, meddelat sin önskan att
delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(1) EGT
(EG)
(2) EGT
(3) EGT
(4) EGT

L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning
nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
L 157, 15.6.2002, s. 1.
L 176, 10.7.1999, s. 36.
L 176, 10.7.1999, s. 31.

”iia) Tillstånd utfärdade under exceptionella omständigheter för en förlängning av den tillåtna vistelsen med högst en månad.”
(5) Rådets beslut 2004/860/EG av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tilllämpning av vissa bestämmelser i avtalet mellan Europeiska unionen,
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 370, 17.12.2004,
s. 78).
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2. I artikel 2.1 ska följande led läggas till:
”d) tekniska specifikationer för lagringsmediet för de biometriska kännetecknen och deras säkerhet, inklusive förhindrande av obehörig åtkomst,
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avtrycksbilder av innehavaren, båda i driftskompatibla format. Uppgifterna ska säkras, och lagringsmediet ska ha tillräcklig kapacitet för att det ska vara möjligt att garantera
uppgifternas integritet, autenticitet och sekretess.

Artikel 4b
e) kvalitetskrav och gemensamma standarder för ansiktsbilden och fingeravtrycksbilderna,
f) en uttömmande förteckning över kompletterande nationella säkerhetsdetaljer som kan läggas till av medlemsstaterna i enlighet med led h i bilagan.”
3. I artikel 3 ska första stycket ersättas med följande:
”I enlighet med förfarandet i artikel 7.2 får det beslutas att de
specifikationer som avses i artikel 2 ska vara sekretessbelagda
och inte får offentliggöras. I sådana fall ska de vara tillgängliga endast för de organ som medlemsstaterna har utsett att
ansvara för tryckning och för personer som vederbörligen
har bemyndigats av en medlemsstat eller av kommissionen.”

För tillämpningen av denna förordning ska medlemsstaterna
samla in biometriska kännetecken bestående av ansiktsbild
och två fingeravtryck från tredjelandsmedborgare.

Förfarandet ska fastställas i enlighet med de nationella rutinerna i den berörda medlemsstaten och med de säkerhetsföreskrifter som fastställs i Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna samt Förenta nationernas konvention om barnets
rättigheter.

Följande biometriska kännetecken ska samlas in:

— Ett fotografi som tillhandahålls av den sökande eller har
tagits vid ansökningstillfället.

4. I artikel 4 ska andra stycket ersättas med följande:
”Uppehållstillståndet eller det lagringsmedium för uppehållstillstånd som avses i artikel 4a får inte innehålla några uppgifter i maskinläsbar form, om det inte föreskrivs i denna
förordning, eller i bilagan till denna, eller anges i den motsvarande resehandlingen av den utfärdande medlemsstaten
enligt dess nationella lagstiftning. Medlemsstaterna får vidare
lagra uppgifter för e-tjänster såsom e-förvaltning och e-handel samt kompletterande bestämmelser relaterade till uppehållstillståndet i ett av de chip som avses i punkt 16 i
bilagan. Alla nationella uppgifter ska dock på ett logiskt
sätt vara åtskilda från de biometriska uppgifter som avses i
artikel 4a.

— Två platta fingeravtryck som tagits digitalt.

De tekniska specifikationerna för insamlingen av biometriska
kännetecken ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 7.2 samt med ICAO:s normer och de tekniska specifikationerna för pass som medlemsstaterna utfärdar för sina
medborgare enligt rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av
den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer
och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som
utfärdas av medlemsstaterna (*)

Fingeravtryck ska tas från och med sex års ålder.
Vid tillämpningen av denna förordning får de biometriska
kännetecknen i uppehållstillstånd endast användas för att
kontrollera
a) handlingens autenticitet,
b) innehavarens identitet genom direkt tillgängliga jämförbara kännetecken, när uppvisande av uppehållstillstånd
krävs enligt nationell lagstiftning.”
5. Följande artiklar ska införas:
”Artikel 4a
Det enhetligt utformade uppehållstillståndet ska innefatta ett
lagringsmedium som innehåller en ansiktsbild och två finger-

Personer för vilka fingeravtryckstagning är fysiskt omöjlig
ska undantas från kravet att lämna fingeravtryck.
___________
(*) EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).”
6. Följande artikel ska införas:

”Artikel 5a
Om medlemsstaterna använder den enhetliga modellen för
andra ändamål än de som omfattas av denna förordning ska
lämpliga åtgärder vidtas för att se till att ingen förväxling är
möjlig med det uppehållstillstånd som avses i artikel 1 och
att ändamålet är tydligt angivet på kortet.”
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7. I artikel 9 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Lagringen av ansiktsbilder som primärt biometriskt kännetecken och lagringen av de två fingeravtrycksbilderna ska
genomföras senast två respektive tre år efter det att de tekniska åtgärder som avses i artikel 2.1 d och e vidtagits.

Giltighetstiden för redan utfärdade uppehållstillstånd ska
dock inte påverkas av genomförandet av denna förordning,
såvida inte den berörda medlemsstaten beslutar något annat.

29.4.2008

Under en övergångsperiod på två år efter antagandet av de
första tekniska specifikationer för ansiktsbild som avses i
tredje stycket i denna artikel får uppehållstillståndet fortsatt
utfärdas i form av ett klistermärke.”
8. Bilagan ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 18 april 2008.
På rådets vägnar
D. MATE

Ordförande
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BILAGA I
Bilagan till förordning (EG) nr 1030/2002 ska ändras på följande sätt:
1. Led a ska ändras på följande sätt:
1. Första stycket ska ersättas med följande:
”Uppehållstillståndet, inklusive biometriska kännetecken, ska utformas som en separat handling i ID 1- eller ID 2format. Det ska använda specifikationerna i Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) dokument om
maskinläsbara viseringar (del 2 av dokument 9303) eller maskinläsbara resehandlingar (kort) (del 3 av dokument
9303). Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke får endast utfärdas upp till två år efter antagandet av de
tekniska specifikationer som avses i artikel 9 tredje stycket. Uppehållstillståndet ska omfatta följande rubriker:”.
2. I punkt 2 ska den avslutande delen av uttrycket inom parentes ”och inledas med en identifierande bokstav” utgå.
3. Andra meningen i punkt 6.4 ska lyda på följande sätt:
”Ett tillstånd för en familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen som inte har utövat sin rätt till fri
rörlighet skall innehålla ordet ’familjemedlem’. I fråga om personer som omfattas av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars
rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (*) får medlemsstaterna föra in ’person som
omfattas av artikel 3.2 i direktiv 2004/38/EG’.

___________
(*) EUT L 158, 30.4.2004, s. 77. Rättad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 35.”

4. Följande punkt ska införas:
”8a. Beteckningen på den handling som avses i 1 kan också upprepas utmed nedre kanten av kortet på ytterligare
två språk. De rubriker som avses i 2–8 bör anges på den utfärdande medlemsstatens språk. Den utfärdande
medlemsstaten kan lägga till ett annat officiellt språk vid Europeiska unionens institutioner, antingen på
samma rad eller på raden under på sammanlagt högst två språk.”
5. Punkt 11 ska ha följande lydelse:
”11. Detta fält ska innehålla en tryckt text i bottenmönstret som identifierar den utfärdande medlemsstaten. Texten
får inte påverka det maskinläsbara fältets tekniska komponenter.”
6. Följande nya punkter ska läggas till:
”16. Ett RF-chip ska användas som lagringsmedium i enlighet med artikel 4a. Medlemsstaterna får föra in uppgifter
på detta chip eller i uppehållstillståndet föra in ett chip med dubbla gränssnitt eller ett separat kontaktchip för
nationellt bruk, vilket ska placeras på baksidan av kortet i överensstämmelse med ISO-standarderna och inte
på något sätt störa RF-chippet.
17. ICAO:s symbol för en maskinläsbar resehandling med kontaktlöst mikrochip (e-MRTD).”
2. Följande led ska införas:
”h) Medlemsstaterna kan också införa kompletterande nationella säkerhetsdetaljer, förutsatt att de ingår i den förteckning som upprättas enligt artikel 2.1 f i denna förordning och att de överensstämmer med det harmoniserade
utseendet av följande modeller och att de enhetliga säkerhetsdetaljernas effektivitet inte minskas.”
3. Följande modeller ska införas:
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”Uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare vilket innefattar biometriska kännetecken i ID 1-format

Uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare vilket innefattar biometriska kännetecken i ID 2-format

”
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BILAGA II
Uttalande som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning när förordningen offentliggörs:
”Till artikel 1.1 b:
Rådet uppmanar kommissionen att undersöka vilket som är det lämpligaste och mest proportionerliga sättet att införa
harmoniserade säkerhetsdetaljer för de uppehållstillstånd som avses i artikel 1.2 a ii och iia.”
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