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EXPLANATORY MEMORANDUM

Context of the proposal1.

Grounds for and objectives of the proposal•

The present proposal is intended to create the legal basis for Member States to take mandatory 
biometric identifiers - the facial image and ten flat fingerprints - from visa applicants and to give 
a legal framework for the organisation of Member States consular offices in view of the 
implementation of the Visa Information System (VIS). 

The Hague programme invited the Commission to present "a proposal on the establishment of 
common application centres focusing inter alia on possible synergies linked with the 
development of the VIS." This measure has been taken up by the Council and Commission 
Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice 
in the European Union. 

In order to avoid all Member States having to install the necessary equipment for collecting 
biometric identifiers in every consular office, the idea of creating "Common application 
Centres" (CAC) was born. The CACs have a double advantage: the reinforcement of local 
consular cooperation, streamlining and cost-saving for Member States as resources can be 
pooled and shared. In this context Member States also discussed other options for organising 
the application procedure in order to reduce the costs of the use of biometrics, for instance 
outsourcing in locations where consular posts are faced with particularly high numbers of 
applications. Different options such as representation and outsourcing are outlined; Member 
States can choose from these options in relation to the proper execution of their legal 
obligations in the framework of visa issuance. This proposal will take account of these options 
and it could be a first step to the further enhancement of the harmonisation of the application of 
the CCI and in view of future Common Visa Offices, without prejudice to the future European 
External Action Service.
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General context•

As envisaged in the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
concerning the VIS and the exchange of data between Member States on short-stay visas 
(COM(2004)835final), as presented by the Commission on 28 December 2004, Member States 
shall introduce fingerprints and photographs as biometric identifiers in addition to alphanumeric 
data on the visa applicant, the visa application and the decisions taken thereto, in order to be 
able to proceed with a reliable verification and identification of visa applicants. The VIS is 
designed to improve the implementation of the common visa policy by facilitating the visa 
issuing procedure, preventing visa shopping, facilitating checks at external borders and 
strengthening the fight against fraud and, within the territory of the Member States, assisting in 
the identification and return of illegal immigrants, facilitating the application of Regulation (EC) 
No 343/2003 and contributing to the prevention of threats to the internal security of any of the 
Member States.

As the taking of biometric identifiers will now be part of the visa application procedure, the 
CCI have to be amended in order to create the legal basis for this measure. The taking of the 
biometric identifiers has to be carried out in accordance with the standards set out in the ICAO 
recommendations (Doc. 9303, part 1, 6th edition, not yet published). These standards set out in 
detail how the photograph has to be taken and give the standards for the scanning of 
fingerprints. No further technical specifications are required in order to ensure the harmonised 
enrolment of the biometric identifiers.

The current proposal is drawn up separately from the general recast of the CCI as it is a pre-
condition for the implementation of the VIS in that it provides a legal framework for the 
collection of the required biometric identifiers. Therefore, this proposal is envisaged to be 
adopted sooner than the recast as a whole.

Existing provisions in the area of the proposal•

Common Consular Instructions; 

Council decision 2004/512/EC of 8 June 2004 establishing the VIS

Consistency with the other policies and objectives of the Union•

The proposal stresses that the fundamental rights of visa applicants have to be respected by 
Member States particularly in respect of data protection. It is also consistent with the policy in 
view of the establishment of an External Action Service.

Consultation of interested parties and impact assessment2.
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Consultation of interested parties•

1) The Thessaloniki European Council of 19/20 June 2003 confirmed that "a coherent approach 
is needed in the EU on biometric identifiers or biometric data which would result in harmonised 
solutions for documents for third country nationals, EU citizens' passports and information 
systems (VIS and SIS II)". The Commission presented on 24 September 2003 two proposals 
amending the uniform format for visas and the residence permits for third country nationals.

A large consensus was found in the Council on the biometric identifiers and the approach taken 
by the Commission and a political agreement -as requested by the European Council in Brussels 
on 16/17 October 2003- was reached at the Council (JAI) on 27 November 2003. In order to 
demonstrate the political agreement reached, the Council (JAI) of 27 November 2003 stated in 
its conclusions that it "considers in agreement with the Commission that the implementation of 
the proposal on a uniform format for visas requires an additional legal instrument, creating the 
obligation and specifying the exceptions to the recording of fingerprints on the storage medium 
of the uniform format for visas" and "invites the Commission to present the relevant proposal 
on the amendment of the Common Consular Instructions" (CCI).

As the technical feasibility of storing biometric identifiers on a contactless chip attached to each 
visa sticker could not be confirmed, the Council decided in June 2005 to store the biometric 
identifiers of visa applicants only in the Visa Information System (VIS). Indeed, tests have 
shown that the integration of a contactless chip in each visa sticker leads to so-called "collision 
problems" if there are more than four visas in one passport. The reader is no longer able to read 
the valid visa.

2) The SCIFA has discussed the exceptions to the requirement of taking fingerprints; two 
categories of persons should be exempt from the requirement to take fingerprints: minors and 
persons for whom it is physically impossible to take fingerprints. These exceptions have been 
taken up by the present proposal.

3) During a special meeting of the Visa Working Party on 27.1.2006 Member States have 
discussed on the basis of a Presidency/Commission paper (Room document of the visa group 
27 January 2006 No 6/06) all possible options for the organisation of consular offices taking 
into account the enrolment of biometrics and verified whether they are workable. All options 
presented in the room document except the "mobile units", as this seemed to be unrealistic, 
have been retained and therefore incorporated in the present proposal.

Collection and use of expertise•

Main organisations/experts consulted

The general recommendations issued by the International Civil Aviation Organisation (ICAO) 
have been taken into account as regards the introduction of biometric identifiers.
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Impact assessment•

As an impact assessment has already been carried out for the VIS (Study for the Extended 
Impact assessment of the Visa Information System, Final Report, December 2004 EPEC), 
which covers in particular the processing of biometric data and the organisation of Member 
States' consular offices, an additional impact assessment has not been carried out for this
proposal. In the Impact Assessment on the VIS the pooling of resources is considered as a
positive element (Page 26/27), even though there might be difficulties for consular posts with 
large numbers of applications. On page 30/31, the benefits of CAC's are listed: reduction of visa 
shopping; reduction of costs; one central access would make it easier to meet data protection 
requirements and to ensure the security and protection of data; improvements in the 
implementation of common visa policy. 

As regards "outsourcing" several Member States are already practising this method without a 
common legal framework. During a discussion in an especially devoted Visa Group meeting as 
mentioned above on this issue, it became obvious that Member States wish to include this 
option. Stakeholders stated that due to the increasing number of applications in certain consular 
posts and the budgetary constraints there have to be introduced new methods to cope with 
those challenges. Different options are used: from the call-centre for appointments up to the 
reception of the visa application. Therefore a common legal framework is necessary taking into 
account in particular data protection requirements. First experiences are positive; also for the 
visa applicants as they are received and served in a better way. "Outsourcing" is not proposed 
as a general solution but used in certain posts depending on the local situation. In this 
framework the benefit of a legal framework is that it becomes clear that the Member States 
remain the "controller" and the external service provider the "processor" in the meaning of 
Article 16 and 17 of Directive 95/46 on data protection. In this sense, the contractual terms 
with the external service provider must contain the obligations for the processing of data in the 
sense of the directive.

Furthermore, the Commission programme ARGO financed a pilot project BIODEV, which has 
been carried out in some French and Belgian consular offices in order to test the impact of 
biometrics on the visa application procedures. Some of the envisaged solutions were tested 
with a very good result. These reports have been shared with the Council and the European 
Parliament.

On pages 51ff. of the VIS Study a detailed assessment of VIS with and without biometrics has 
been carried out. The option with biometrics has been chosen; therefore a legal basis for the 
enrolment of biometric identifiers has to be established. 

This proposal is a complementary proposal for the implementation of the VIS.

As regards data protection Directive 95/46 applies. In the relevant point of the proposal the 
data protection provisions have been recalled and in particular the principle that Member States 
must remain responsible for the processing and retention of data.

Legal elements of the proposal3.



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 7 BG

Summary of the proposed action•

It is necessary to establish the legal framework in order to enable the full implementation of the 
VIS. Whereas the Regulation concerning the VIS and the exchange of data between Member 
States on short-stay visas shall constitute the core instrument for this legal framework, a 
complementary legal instrument for the enrolment of biometric identifiers from visa applicants 
is required. 

This proposal takes up certain aspects which are not covered by the legal instrument for the 
VIS. This proposal deals with the collection of biometric data whereas the VIS proposal covers 
the transmission and exchange of data. The possibility of "outsourcing" the reception of visa 
applications and the collection of biometric data falls within the framework of the present 
proposal. Both proposals complement each other.

In order to enable Member States to cope with the additional workload of collecting the 
biometric data of applicants and to reduce the costs, organisational aspects have been addressed 
and new possibilities for the organisation of the visa application procedure are created.

In view of the overall tendency to facilitate the visa issuing procedure, the Commission recalls 
the general principle that the applicant should only appear once: a "one stop" system for the 
submission of the visa application: depositing the visa application form and the taking of 
biometric identifiers should intervene at the same place and at the same time. However, the 
necessity of a second appearance in individual cases cannot be prevented in particular in cases 
where an interview is necessary in view of verifying the conditions for issuing visas, especially 
the legitimate purpose of the envisaged short stay.

Legal basis•

Art. 62 (2) b) ii)

Subsidiarity principle•

The subsidiarity principle applies insofar as the proposal does not fall under the exclusive 
competence of the Community.

The objectives of the proposal cannot be sufficiently achieved by the Member States for the 
following reason(s).

A common legal framework is needed in order to establish harmonised rules on the mandatory 
enrolment of biometric identifiers and thereby allow for the functioning of the VIS.

As regards the organisation of their consulates in view of the introduction of biometrics 
Member States should organise themselves within the framework given by Community law in 
order to have a harmonised approach. Community action will better achieve the objectives of 
the proposal for the following reason(s).
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If Member States were to design rules for enrolment individually, it could not be ensured that 
the same standards would be used and that visa applicants would be treated in the same way. If, 
for instance, Member States were to exempt different categories of persons from the 
requirement of fingerprint capturing, this would open the door for visa shopping and the goals 
of the common visa policy could not be achieved.

By creating CACs or using one of the other organisational options, a step forward to closer 
cooperation by Member States is undertaken. The effect will be a further harmonised 
application of visa policy.

The Union has to set out a common legal framework for enrolment standards in order to 
achieve that all Member States will seize the biometric identifiers in an interoperable way and at 
the same time ensuring an equal treatment of all visa applicants. Member States should choose 
the technical equipment but in the limits set out by the VIS and ICAO specifications in order to 
ensure interoperability.

The proposal therefore complies with the subsidiarity principle.

Proportionality principle•

The proposal complies with the proportionality principle for the following reason(s).

In accordance with the Commission proposal on the VIS, the current proposal obliges all 
Member States to take biometric identifiers from visa applicants. However the choice of the 
technical systems is left at the discretion of each individual Member State under the condition 
that interoperability is ensured.

By creating the possibility to establish CACs or using one of the other options of co-operation, 
the costs of installing hard- and software and of the resources in each and every consular office 
are significantly reduced.

Choice of instruments•

Proposed instruments: regulation.

Other means would not be adequate for the following reason(s):

The requirement of taking biometric identifiers is mandatory for all Member States. Therefore 
only a Regulation can be chosen as a legal instrument imposing this requirement.

All other instruments would not have the same binding effect.

Budgetary implication4.

The proposal has no implication for the Community budget.

Additional information5.
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Detailed explanation of the proposal•

o Consequences of the various protocols annexed to the Treaties

The legal basis for the proposals on measures relating to the rules on short stay and transit visas 
is to be found in Title IV of the EC Treaty, with the result that the system of variable geometry, 
provided for in the protocols on the position of the United Kingdom, Ireland and Denmark and 
the Schengen protocol, applies.

This proposal builds upon the Schengen acquis. Therefore the following consequences in 
relation to the various protocols have to be considered:

Iceland and Norway: 

The procedures laid down in the Association Agreement concluded by the Council and the 
Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latter's association with the 
implementation, application and development of the Schengen acquis are applicable, since the 
present proposal builds on the Schengen acquis as defined in Annex A of this Agreement.

Denmark: 

Pursuant to the Protocol on the position of Denmark annexed to the TEU and the TEC, 
Denmark will not participate in the adoption of the Regulation and is therefore not bound by it 
or subject to its application. Given the fact that the Regulation is an act which aims to build 
upon the Schengen acquis in accordance with the provisions of Title IV of the TEC, Article 5 
of the above-mentioned Protocol applies.

United Kingdom and Ireland: 

According to Articles 4 and 5 of the Protocol integrating the Schengen acquis into the 
framework of the European Union and Council Decision 2000/365/EC of 29 May 2000 
concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland , and 
Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in 
some of the provisions of the Schengen acquis , the United Kingdom and Ireland are not taking 
part in the adoption of the Regulation and are not bound by it or subject to its application.

EU 10: 

Since the initiative constitutes an act building upon the Schengen acquis or otherwise related to 
it within the meaning of Article 3(2) of the Act of Accession, the Regulation shall only apply in 
EU 10 pursuant to a Council decision in conformity with this provision.

Switzerland:

This Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen aquis within the 
meaning of the Agreement signed by the European Union, the European Community and the 
Swiss Confederation on the latter's association with the implementation, application and 
development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 4(1) of the 
Council decision on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional 
application of certain provisions of this Agreement . 

o Explanation of the proposal by Articles

Article 1

Under Point II of the CCI a new form of representation is introduced under 1.2 b). This 
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1 OВ C, , стр. .
2 OВ C, , стр. .
3 OВ L 213, 25.6.2003 г., стр. 5

2006/0088 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатическ
и и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данн
и, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на за

явления за визи

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ч
лен 62, параграф 2, буква б), точка ii) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията1,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора2,

като имат предвид, че:

(1) За да се гарантира достоверна проверка и установяване на самоличността на зая
вителите, е необходимо да се извършва обработка на биометрични данни чрез В
изова информационна система (ВИС), създадена с Решение 2004/512/EО на Съв
ета от 8 юни 2004 г.3 и да се създаде нормативна уредба относно снемането на б
иометрични идентификатори. Освен това, въвеждането на ВИС изисква нови ор
ганизационни форми за приемане на заявления за визи.

(2) Включването на биометрични идентификатори във ВИС е важна стъпка към  из
ползването на нови елементи, които установяват по-достоверна връзка между п
ритежателя на визата и паспорта, за да се избегне използването на фалшива сам
оличност. В тази връзка личното явяване на заявителя - най-малко при подаване
на първото заявление - следва да е едно от основните изисквания за издаване на
виза с регистриране на биометрични идентификатори във ВИС. 

(3) Изборът на биометрични идентификатори е уреден с [Регламент на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Визова информационна система (ВИС) и
обмен на данни между държавите-членки относно визите за краткосрочно преби
ваване]. Този регламент определя стандартите за събиране на такива биометрич
ни идентификатори, като препраща към съответните разпоредби, установени от
Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO). Не се изис
кват допълнителни технически спецификации за осигуряване на оперативна съв
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местимост.

(4) За да се улесни регистрацията на заявителите и за да се намалят разходите за дър
жавите-членки, в допълнение към съществуващата уредба на „традиционното пр
едставителство”, е необходимо да се предвидят нови организационни възможно
сти, допълващи съществуващата уредба на представителствата.  На първо място, 
към Общите консулски инструкции следва да се добави специфичен вид предста
вителство, чийто предмет на дейност е ограничен до приемането на заявления з
а визи и снемане на биометрични идентификатори. 

(5) Следва да се въведат и други възможности като съвместно ползване на помещен
ия, общи центрове за приемане и обработка на заявления и възлагане на външни
доставчици. Следва да се създаде подходяща нормативна уредба за такива възмо
жности, по-специално предвид защитата на данните. В рамките на създадената у
редба държавата-членка следва да е свободна да определя какъв вид организаци
онна структура ще използва във всяка трета страна. Комисията публикува подро
бна информация за тези структури.

(6) При организиране на сътрудничество, държавите-членки следва да гарантират, ч
е заявителят ще бъде насочен към държавата-членка, която е компетентна за обр
аботка на неговото заявление. 

(7) Необходимо е да бъдат създадени разпоредби, уреждащи случаите, в които цент
ралните органи на държавите-членки решат да възложат част от процеса на обра
ботка на заявленията на външен доставчик на услуги. Тези договорености следв
а да бъдат установени при стриктно спазване на общите принципи за издаване н
а визи, като се зачитат изискванията за защита на данните, установени в Директ
ива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за з
ащита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното
движение на тези данни.

(8) Държавите-членки сключват договори с външни доставчици на услуги, които съ
държат разпоредби относно конкретни отговорности, предоставяне на пряк и пъ
лен достъп до помещенията; информация за заявителите, поверителност и обсто
ятелства, условия и процедури за спиране на изпълнението или прекратяване на
договора.

(9) За да се гарантира изпълнението на изискванията защита на данните, е направен
о допитване до работната група, създадена с Директива 95/46/ЕО на Европейски
я парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица
при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, и Е
вропейския надзорен орган за защита на данните.

(10) Държавите-членки следва да имат възможност да предоставят пряк достъп на ня
кои категории заявители или на всички заявители до техните консулски служби
или дипломатически представителства по хуманитарни или други съображения.

(11) С цел облекчаване на процедурата, при всяко следващо заявление следва да е въ
зможно възпроизвеждането на биометрични данни от първото заявление до 48 
месеца според срока за съхранение на данните, установен в регламента за ВИС. 
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4 OВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

След изтичане на този срок, биометричните идентификатори следва да бъдат сн
емани отново.

(12) Предвид изискването за снемане на биометрични идентификатори, търговските
посредници като пътнически агенции не следва да се използват при подаване на  
първо заявление, а едва при следващи заявления.

(13) Общите консулски инструкции относно визите за дипломатическите и консулск
ите представителства следва да бъдат съответно изменени.

(14) Комисията следва да представи доклад за прилагането на настоящия регламент
две години след влизането му в сила, обхващащ изпълнението на събирането на
биометрични идентификатори, принципа на "първото заявление" и организация
та на приемането и обработката на заявления за визи.

(15) Принципът за субсидиарност се прилага, доколкото предложението не попада в
обхвата на изключителните компетенции на Общността. Настоящият регламент
не надхвърля необходимото за постигане на целите по член 5, параграф 3 от Дог
овора. 

(16) В съответствие с принципа на пропорционалност, за постигане на основната це
л за въвеждане на общи стандарти и оперативно съвместими биометрични иден
тификатори, е необходимо и целесъобразно да  бъдат установени правила за вси
чки държави-членки, прилагащи Шенгенската конвенция. Настоящият регламен
т не надхвърля необходимото за постигане на целите по член 5, параграф 3 от Д
оговора. 

(17) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен к
ъм Договора за Европейски съюз и към Договора за създаване на Европейската
общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и, следовател
но, не е обвързана от него и не е подчинена на неговото прилагане. Доколкото н
астоящият регламент надгражда достиженията на правото от Шенген съгласно р
азпоредбите на дял ІV, част трета от Договора за създаване на Европейска общн
ост, в съответствие с член 5 от гореспоменатия протокол, Дания следва да реши
в срок от шест месеца от приемането на настоящия регламент от Съвета дали щ
е го приложи в своето национално законодателство.

(18) По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент съставлява разви
тие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на спор
азумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и
Кралство Норвегия относно асоциирането на тези две страни към изпълнението, 
прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, което попада
в областта, посочена в член 1, буква Б) от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 
май 1999 г. относно някои договорености за прилагане на това споразумение4.

(19) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията
на правото от Шенген, което не се прилага от Обединеното кралство, в съответс
твие с Решение на Съвета 2000/365/EО от 29 май 2000 г. относно искането на О
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бединеното кралство да се присъедини към някои разпоредби от достиженията
на правото от Шенген. Следователно, Обединеното кралство не участва в прием
ането му и не е обвързано или подчинено на неговото прилагане.

(20) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията
на правото от Шенген, което не се прилага от Ирландия, в съответствие с Решен
ие на Съвета 2002/192/EО от 29 май 2000 г. относно искането на Ирландия да се
присъедини към някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген. След
ователно Ирландия не участва в приемането му, не е обвързана с него и не е под
чинена на неговото прилагане.

(21) По отношение на Швейцария, настоящият регламент съдържа развитие на разпо
редбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, 
подписано от Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швей
цария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, п
рилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, което попада в
областта, посочена в член 4, параграф 1 от Решение 2004/860/ЕО на Съвета отно
сно подписването от името на Европейската общност, и за условното прилагане
на някои разпоредби от това споразумение.

(22) Настоящият регламент представлява акт, който надгражда достиженията на пра
вото от Шенген, или е свързан по друг начин с него по смисъла на член 3, параг
раф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Общите консулски инструкции относно визите за дипломатическите и консулските пре
дставителства следва да бъдат изменени, както следва.

(1) Точка 1.2 на точка ІІ се изменя, както следва:

а) В буква б) се добавя следният параграф:

„Една държава-членка може да представлява една или повече други държ
ави-членки единствено във връзка с приемането на заявления и събиране
то на биометрични идентификатори. Относимите разпоредби на точка
1.2, букви в) и д) се прилагат. Приемането и предаването на файлове и да
нни на представляваната консулска служба се осъществява при спазване
на съответните правила относно защитата на данните и сигурността”. 

б) буква г) се заменя със следния текст: 

"при издаване на единни визи съгласно букви а) и б), представителството
се отразява в таблицата на представителството за издаване на единни виз
и, посочена в приложение 18.”

(2) Точка 1 на точка ІІІ се заменя със следния текст:
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5 Техническите изисквания са същите, както при паспортите, издавани от държавите-членки на те
хните граждани съгласно Регламент (ЕО) № 2252/2004.

1.1 Формуляр за заявление за издаване на виза – екземпляри на формуляри за
заявление

Чужденците се задължават също да попълват формуляра за издаване на единна
виза. Заявленията за единни визи трябва да бъдат съставени, като се използва х
армонизираният формуляр, образец от който е даден в приложение 16.

Най-малко един екземпляр от формуляра за заявлението трябва да бъде попълн
ен, за да може да се използва при справка с централните органи. Договарящите
страни могат да изискват няколко екземпляра от заявлението, доколкото нацио
налните административни процедури го налагат.

1.2. Биометрични идентификатори

а) Държавите-членки събират биометрични идентификатори, включващи из
ображение на лицето и отпечатъци на десетте пръста на заявителя в съот
ветствие с гаранциите, предвидени в Европейската конвенция за защита
правата на човека и основните свободи и Конвенцията на ООН за правата
на детето.

При подаване на първо заявление за издаване на виза всеки заявител е дл
ъжен да се яви лично. По този повод се събират следните биометрични и
дентификатори:

снимка, сканирана или направена в момента на подаване на заявле–
нието, и

отпечатъци от десетте пръста, снети дигитално върху равна повър–
хност. 

За всяко последващо заявление биометричните идентификатори се копир
ат от първото заявление при условие, че последното вписване не е по-ста
ро от 48 месеца. След изтичане на този период, последващо заявление се
счита за "първо заявление".

Техническите изисквания за снимката и пръстовите отпечатъци се съобра
зяват с международните стандарти, установени в Документ 9303 на Межд
ународната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), част 1 (па
спорти), 6-та редакция. 5

Биометричните идентификатори се снемат от квалифициран и надлежно
оправомощен персонал на дипломатическата мисия или консулската слу
жба или, под тяхно наблюдение, от външен доставчик на услуги, определ
ен в точка 1.Б.

Данните се въвеждат във Визова информационна система (ВИС) единств
ено от надлежно оправомощен консулски персонал, съобразно член 4, па
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раграф 1, член 5 и член 6, параграфи 5 и 6 от Регламента относно ВИС. 

б) Изключения

Следните заявители се освобождават от изискването за снемане на пръст
ови отпечатъци:

деца на възраст под 6 години; –

лица, при които снемането на пръстови отпечатъци е физически н–
евъзможно. въпреки това, ако снемането на отпечатъци от по-малк
о от десет пръста е възможно, се снема съответният брой пръстови
отпечатъци.

Държава-членка може да предвиди изключения от изискването за събира
не на биометрични идентификатори за притежателите на дипломатически
паспорти, служебни/официални паспорти и специални паспорти.

Във всеки един от тези случаи, във ВИС се вписва "не е приложимо".

(3) Точка 1 на точка VІІ се заменя със следния текст:

1 A Приемане и обработване на заявления за издаване на визи

Всяка държава-членка е отговорна за организацията на приемането и обработв
ането на заявления за издаване на визи. 

За всяко място държавите-членки или оборудват свой консулски отдел с необх
одимите материали за снемане/събиране на биометрични идентификатори или, 
без да засягат горепосочените възможности за представителство, решават да и
зползват една от формите за сътрудничество, описани в член 37. Всяко сътруд
ничество е под формата на съвместно ползване на помещения или на създаван
е на общ център за приемане и обработка на заявления, или на възлагане на въ
ншни доставчици. 

a) Когато е избрано съвместно ползване на помещения, служители на дипло
матически служби и консулски мисии на една или повече държави-членк
и обработват подадените до тях заявления (включително биометричните
идентификатори) в дипломатическа служба или консулска мисия на друга
държава-членка и ползват нейното оборудване. Заинтересованите държав
и-членки се споразумяват за продължителността и условията на прекратя
ване на съвместното използване на обекти, както и за административната
такса, която трябва да получи държавата-членка, чиято дипломатическа и
ли консулска служба се използва.

б) Когато се създават "общи центрове за приемане и обработка на заявлени
я" служители на дипломатически служби и консулски мисии на две или п
овече държави-членки са събрани в една сграда с цел приемане на подаде
ните до тях заявления за издаване на визи (включително биометричните
идентификатори). Заявителите се насочват към държавата-членка отговар
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яща за обработването на заявлението за издаване на виза. Държавите-чле
нки се споразумяват за срока и условията на прекратяване на това сътруд
ничество, както и за поделяне на разходите между участващите държави-
членки. Една държава-членка отговаря за договорите, свързани с логисти
ката, и за дипломатическите отношения с приемащата страна.

в) Сътрудничество с външен доставчик на услуги, съгласно 1.Б

1.Б. Сътрудничество с външни доставчици на услуги

Когато, по причини, свързани с местоположението на консулската служба, не е
подходящо оборудването на консулски отдел за снемане/събиране на биометри
чни идентификатори или организирането на съвместно използване на обекти и
ли на общ център за приемане и обработка на заявления, една или няколко дър
жави-членки могат да си сътрудничат с външен доставчик на услуги за приема
нето на заявления за издаване на визи (включително биометрични идентифика
тори). В такъв случай, съответната(ите) държава(и)-членка(и) остава(т) отгово
рна(и) за спазването на правилата за защита на личните данни при обработване
то на заявленията за издаване на визи.

1.Б.1 - Видове сътрудничество с външни доставчици на услуги

Сътрудничеството с външни доставчици на услуги е в [една от] следната[ите] 
форма[и]:

а) външният доставчик на услуги действа като информационен център, пред
оставящ обща информация относно изискванията за подаване на заявлен
ие за издаване на виза, и отговаря за системата за уговаряне на часове за
явяване; 

б) външният доставчик на услуги предоставя обща информация относно изи
скванията за подаване на заявление за издаване на виза, събира заявления
та за издаване на виза, приложените документи и биометричните данни о
т заявителите, както и събира таксите за подаване (както е предвидено в ч
аст VІІ, точка 4 и в приложение 12), и предава пълните досиета и данни н
а дипломатическата мисия или консулската служба на държавата-членка, 
компетентна за обработката на заявлението.

1.Б.2 - Задължения на държавите-членки

Заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и) избира(т) външен доставчик на ус
луги, който може да гарантира исканите от нея (тях) технически и организацио
нни мерки за сигурност и подходящите технически и организационни мерки за
защита на личните данни срещу неволно или незаконно унищожаване, неволно
изгубване, повреждане, непозволено разкриване или достъп, по-специално ког
ато обработката включва трансфер на данни в мрежа, както и  получаване и тра
нсфер на досиета и данни към консулската служба, както и срещу всички други
незаконни форми на обработка. 

При избора на външен доставчик на услуги дипломатическите мисии и консулс
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ките служби на държавите-членки проверяват платежоспособността и надеждн
остта на дружеството (включително необходимите разрешителни, търговска ре
гистрация, дружествени статути, банкови договори) и гарантират, че няма кон
фликт на интереси. 

Външните доставчици на услуги нямат достъп до Визовата информационна си
стема (ВИС) за каквито и да е цели. Достъпът до ВИС е запазен изключително
за надлежно оправомощени служители на дипломатически мисии и консулски
служби. 

Съответната(ите) държава(и)-членка(и) сключват договор с външния доставчи
к на услуги в съответствие с разпоредбите на член 17 от Директива 95/46. Пред
и сключване на договора дипломатическата мисия или консулска служба на съ
ответната държава-членка уведомява, в рамките на местното консулско сътруд
ничество, дипломатическите мисии и консулски служби на другите държави-чл
енки и делегацията на Комисията за причините, поради които договорът е нео
бходим.

В допълнение към задълженията, посочени в член 17 от Директива 95/46, дого
ворът включва също разпоредби, които:

а) определят точно задълженията на доставчика на услуги;

б) изискват от доставчика на услуги да действа съгласно инструкциите на от
говорните държави-членки и да обработва данните само за целите на обр
аботката на лични данни от заявлението за издаване на виза, от името на
отговорните държави-членки, съгласно Директива 95/46;

в) изискват от доставчика на услуги да предостави на заявителите информац
ията, изисквана по Регламент...... [проекторегламент за ВИС];

г) осигуряват достъп на консулските служители до помещенията на доставч
ика на услуги по всяко време ;

д) изискват от доставчика на услугата да спазва правилата за поверителност
(включително защитата на данните, събирани във връзка със заявленията
за издаване на виза);

е) съдържат клауза за временно и окончателно прекратяване на договора.

Заинтересованата държава-членка(и) наблюдава изпълнението на договора, вк
лючително що се отнася до:

а) общата информация, предоставена от доставчика на услуги на заявителит
е;

б) техническите и организационни мерки за сигурност и подходящите техни
чески и организационни мерки за защита на личните данни срещу неволн
о или незаконно унищожаване, или неволно изгубване, повреждане, непо
зволено разкриване или достъп, по-специално когато обработката включв
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а трансфер на данни по мрежа, както и  получаването и трансфера на дос
иета и данни към консулската служба, както и срещу всички други незако
нни форми на обработка;

в) снемането на биометрични идентификатори;

г) взетите мерки за гарантиране спазването на разпоредбите за защита на да
нните.

Общата стойност на таксите, събирани от външния доставчик на услуги за обр
аботка на заявлението за издаване на виза не надвишава таксата, определена в
приложение 12.

Консулският персонал на заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и) осигуря
ва на доставчика на услуги обучение, което да съответства на знанията, необхо
дими за предоставяне на съответната услуга и на достатъчна информация на за
явителите. 

1.Б.5 - Информация

Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки предост
авят на обществеността точна информация относно начините на получаване на
час за явяване и подаване на заявление за издаване на виза.

1.В. Поддържане на пряк достъп на заявителите до дипломатическите миси
и и консулски служби на държавите-членки

Независимо от избрания вид сътрудничество, държавите-членки могат да реша
т да запазят възможността за разрешаване на пряк достъп на заявителите за по
даване на заявление за издаване на виза направо в сградата на дипломатическа
та мисия или консулски служби. Държавите-членки гарантират последователн
ост при приемането и обработването на заявлението за издаване на виза в случ
ай на внезапно прекратяване на сътрудничеството с други държави-членки или
с външен доставчик на услуги.

1.Г. Решение и публикуване

Държавите-членки информират Комисията за това как възнамеряват да органи
зират приемането и обработката на заявленията за издаване на визи на всяко м
ясто с консулска служба. Комисията гарантира съответното публикуване.

Държавите-членки предоставят на Комисията сключените от тях договори . 

(4) Точка 5,2 от точка VІІІ се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следния текст:

5.2. Сътрудничество на дипломатически мисии и консулски служби на д
ържавите-членки с търговски посредници

б) между заглавието и точка 5.2 (а) се внася следното изречение:
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При последващо подаване на заявление по смисъла на точка ІІІ 1.2, държ
авите-членки могат да позволят на дипломатическите си мисии или консу
лски служби да си сътрудничат с търговски посредници (т.е. частни адми
нистративни агенции, транспортни или туристически агенции (туроперат
ори или разпространители).

Член 2

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на
настоящия регламент две години след влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестни
к на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички д
ържави-членки.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател


