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2. Liikmesriikidevahelised koostöömehhanismid

Biomeetria kasutuselevõtmine mõjutab nii liikmesriikide konsulaaresindusi kui ka viisataotlejaid.
Liikmesriigid vajavad täiendavaid vahendeid tööruumide, töötajate, seadmete jne osas. Taotlejad 
peaksid vähemalt esimese taotluse esitamiseks isiklikult kohale tulema ning see võib tekitada 
probleeme, eelkõige, kui liikmesriikidel ei ole konsulaaresindust asjaomases kolmandas riigis ja/või 
taotlejad peavad reisima pikki vahemaid konsulaaresindusse jõudmiseks. Liikmesriikidevaheline 
tugevdatud koostöö on vajalik, et tulla toime biomeetria kasutuselevõtmisega seotud keeruliste 
ülesannetega. 

Nende probleemide lahendamiseks esitas komisjon mitmed liikmesriikidevaheliste 
koostöömehhanismide ettepanekud: piiratud esindamine, ühisosakondade loomine, ühised 
viisataotluskeskused või viimase võimalusena allhanked väliselt teenuseosutajalt. Viisainfosüsteemi 
rakendamiseks kõigis kohtades peab liikmesriik varustama oma konsulaaresindusi vajalike 
seadmetega biomeetriliste tunnuste kohta andmete hõivamiseks, kasutama ühte eespool kirjeldatud 
koostöömehhanismi või allhankeid. 

2 a. Piiratud esindamine

Kõnealuse uue esindamise vormi alusel on liikmesriigid võimelised üksteist esindama üksnes 
taotluste vastuvõtmisel ja biomeetriliste tunnuste registreerimisel. Millised eelised sellega 
kaasnevad? Kas viisataotleja vaatenurgast ei ole kõnealune piiratud esindamine vastuolus „ühest 
kohast kättesaamise” põhimõttega, kuna viisataotlejal tuleks minna ühte konsulaaresindusse 
sõrmejälgede andmiseks ning tõenäoliselt teise isikuküsitluseks jne? Kes koostab esindamise täpsed 
eeskirjad, näiteks taotluse menetlemise lõivu kogumine ja hoidmine?

2 b. Ühisosakondade loomine

Ühisosakondade loomine tähendab, et ühe või mitme liikmesriigi diplomaatiliste ja 
konsulaaresinduste töötajad võtavad taotlusi (kaasa arvatud biomeetrilised tunnused) vastu teise 
liikmesriigi diplomaatilises või konsulaaresinduses, kasutades selle riigi vastavaid seadmeid. 
Koostööraamistik tuleks kehtestada osalevate liikmesriikide kokkuleppel. 

Kõnealune koostöövorm on mõeldud selleks, et aidata liikmesriike kulude jagamisel. Et kõik 
toimingud leiavad aset diplomaatilise staatusega kaitstud valdustes, ei teki erilisi lisaprobleeme 
andmekaitses. Praktikas on ühisosakondade loomise puhul vaja, et liikmesriikidel oleksid avarad 
tööruumid. Kas liikmesriigid soovivad rakendada sellist koostöövormi ja kui mitte, siis millised on 
takistused?

2 c. Ühised viisataotluskeskused

Kõnealuse koostöövormi puhul paigutatakse ühe või mitme liikmesriigi konsulaaresinduse töötajad 
viisataotluste ja biomeetriliste tunnuste vastuvõtmiseks ühte neutraalsesse hoonesse (kus ei asu 
liikmesriigi tööruume). Nagu ka ühisosakondade loomise puhul, tuleks koostööraamistik kehtestada 
osalevate liikmesriikide kokkuleppel. 
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Ühiste viisataotluskeskuste eelis oleks kohaliku konsulaarkoostöö tõhustamine, aidates kokku hoida 
liikmesriikide kulusid, sest rahalised vahendeid on võimalik ühendada ja neid ühiselt kasutada.1
Ühised viisataotluskeskused lihtsustavad oluliselt nende riikide viisataotlejate olukorda, kus 
taotlejatel tuleb reisida pikki vahemaid konsulaaresindusse jõudmiseks või kus ei ole kõik 
liikmesriigid esindatud. Lisaks on väidetud, et ühised viisataotluskeskused lihtsustaksid 
viisataotluse eest vastutava liikmesriigi määramist. 

Siiski, nagu ka allhangete korral (vt allpool), toimub konsulaartöö peamiselt valdustes, mis ei ole 
diplomaatilise staatusega kaitstud, ning kõnealune olukord tekitab tõsiseid muresid andmekaitses, 
näiteks, kuidas on liikmesriigid võimelised tagama niisuguste andmete kaitse võimaliku sekkumise 
korral (nt läbiotsimine või vara arestimine) viisataotleja riigi avalike asutuste poolt? Lisaks kerkib 
küsimus biomeetriliste andmete viisasid väljastavasse asutusse kohaletoimetamise turvalisuse 
kohta. Mõned liikmesriigid seavad ühiste viisataotluskeskuste tegeliku lisandväärtuse selgelt 
kahtluse alla ning leiavad, et kõnealune idee on ebareaalne. Tõepoolest ei ole selge, kes peaks 
koostama ühiste viisataotluskeskuste kasutuseeskirjad ning milline oleks nende staatus. Kas 
komisjon on hinnanud kõiki kõnealuseid probleeme?

Käimas on katseprojekt ühise viisataotluskeskuse asutamise ja juhtimise kohta Chisinaus 
(Moldova), mis valiti, kuna selles riigis on esindatud vähesed liikmesriigid. Mida on kõnealune 
katse õpetanud?

2 d. Allhanked välistelt teenuseosutajatelt

Lõpetuseks ja viimase võimalusena (kui asukohast tulenevatel põhjustel ei ole otstarbekas varustada 
konsulaaresindust biomeetriliste tunnuste kohta andmete hõivamiseks/kogumiseks vajalike 
seadmetega või luua ühisosakonda või ühist taotluskeskust) võib viisataotluste vastuvõtmine ja 
biomeetriliste andmete kogumine toimuda väliste teenuseosutajate abil. 

Raportöör märgib üllatusega, et mõned liikmesriigid kasutavad ühenduse raamistiku puudumisel 
juba allhankeid.2 Need allhanked puudutavad ilmselt külastusaegade kokkuleppimist ja taotluste 
kogumist, kuid tulevikus võiksid viisainfosüsteemi allhanked puudutada ka biomeetriat. Raportöör 
avaldab kahtlust, kas ühenduse eeskirjade puudumisel on liikmesriikide praegune tegevus tegelikult 
seaduslik. Kas komisjoni ettepanek näeb õigusliku raamistiku ette olukorrale, mis tegelikult juba 
eksisteerib? 

Komisjon pakub välja kaks allhanke liiki: 
1. tellida allhanke teel üksnes tegutsemine kõnekeskusena, mis pakub viisa taotlemise nõuete kohta 
üldteavet ning vastutab kohtumiste kokkuleppimise süsteemi eest (punkt 1.B.1) ning 
2. tellida allhanke teel nii teabe pakkumine kui ka taotluste ja taotluse menetlemise lõivu, 
täiendavate dokumentide ja biomeetriliste andmete kogumine. Väline teenuseosutaja esitab 
täielikud dokumendid selle liikmesriigi diplomaatilisele või konsulaaresindusele, kelle pädevuses 
on taotluse menetlemine (punkt 1.B.1). 

  
1 On tähelepanuväärne, et VISi kasutuselevõtmisele on osutatud taotluse menetlemise lõivu 60 euroni tõstmise 
õigustamiseks.
2 Eriti kehtib see Itaalia puhul, kes on esimene Schengeni riik, kes tellis mõned viisa väljastamise teenused väliselt 
agentuurilt Indias (VSF). Itaaliale järgnesid teised Schengeni partnerid (Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Austria, 
Madalmaad ja Portugal) ning allhangetest on huvitatud üha enam liikmesriike. 
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Kui allhanke esimest liiki võiks tervitada kui praktilist lihtsustamist, millel ei ole põhimõtteliselt 
ühtegi negatiivset mõju andmekaitsele ja andmete turvamisele, siis teine liik tekitab seoses 
kõnealuste küsimustega probleeme. Samal ajal, kui see võiks tõepoolest pakkuda teatud eeliseid 
viisataotlejatele, aidates hoida kokku aega ja vältida liigset reisimist, ning konsulaaresindustele, 
aidates vältida kõigile teadaolevaid järjekordi konsulaaresinduses ja jättes aega taotluste 
läbivaatamiseks, tekivad tõsised mured andmekaitse ja andmete turvamise osas, mida on juba 
väljendanud andmekaitseasutused.1 Kui konkreetset süsteemi kasutavad vaid üks või mitu 
Schengeni riiki, on olemas võimalik viisadega kauplemise oht ning allhanke tellimine võib 
suurendada viisa maksumust taotlejate jaoks. Komisjoni ettepanek näitab selgelt, et taotleja makstav 
kogusumma ei tohiks ületada taotluse menetlemise lõivu; siiski on mõned liikmesriigid sellele 
selgelt vastu ning on seisukohal, et lisateenuse eest peab lisakulud katma taotleja. 

Mõnel juhul tuleb välistel teenuseosutajatel teha tähtsaid otsuseid biomeetria osas, näiteks, kas see 
on piisavalt usaldusväärne süsteemi talletamiseks, kuid sellised otsused peaksid olema avalik 
funktsioon ning teenuseosutajatele ei peaks võimaldama tegutsemist diskretsiooni alusel. 

Lisaks konkreetsele probleemile seoses biomeetriaga on asjakohane küsida ka, kas väline 
teenuseosutaja võib täita seaduslikult kõiki teise liigi all loetletud ülesandeid. Näiteks tundub 
täiendavate dokumentide vastuvõtmine esmapilgul olevat lihtne, kuid praktikas võivad tekkida 
probleemid. Konsulaaresinduste ülesanne on otsustada, kas teatud tõendav dokument on korrektne 
või mitte või kas teisi dokumente on vaja. Välise teenuseosutaja kaasamine võib muuta viisataotleja 
jaoks asjaolud keerulisemaks. Lisaks sisaldab täidetud viisavorm hulgaliselt andmeid, näiteks 
täiendavad dokumendid, mis tekitab konfidentsiaalsuse ja dokumentide turvalisuse probleemi. 
Tuleb arutada ka, millises ulatuses võib allhanke tellimist kohaldada kõrge korruptsiooni tasemega 
riikides. Kas ei ole ohtu, et allhanke tellimine ohustab VISi kasutamisega saavutatud suuremat 
turvalisust? 

Allhanke teise liigi puhul on mitmeid valikuid, mida tuleb hoolikalt arvesse võtta nende eeliste ja 
puuduste tõttu: allhangete puudumine; üksnes teabe jne pakkumise tellimine allhanke teel, kuid 
ilma biomeetriata; teabe pakkumise jne ning biomeetria tellimine allhanke teel, kuid väline 
teenuseosutaja peab tegutsema diplomaatilise staatusega kaitstud valdustes; nii teabe jms pakkumise 
kui ka biomeetria tellimine allhanke teel, kuid konsuli range järelevalve all. 

Raportöör avaldab lootust, et leitakse õige õiguslik lahendus, mis tagab nii süsteemi tõhususe ja 
turvalisuse kui ka taotleja vajaduste arvesse võtmise. 

Kokkuvõte:

Võttes arvesse käesoleva ettepaneku olulisi probleeme, on raportöör veendunud, et komisjon peaks 
tegema erilise laiendatud mõjuhindamise ning mitte üksnes toetuma 2004. aasta VISi 
mõjuhindamisele. 

Nimetatud laiendatud hindamise puudumisel on vaja kõigi asjaomaste institutsioonide tehtavaid 
süvendatud uuringuid ning raportöör on veendunud, et 27. märtsil aset leidnud ekspertide seminar 
oli selleks sobiv algus. 

  
1 Vt näiteks Euroopa andmekaitseinspektori arvamust, kes oli otsustavalt vastu viisataotlemise menetlemisele välise 
teenuseosutaja kasutamise abil, ilma et see toimuks diplomaatilise staatusega kaitstud valdustes.


