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2. Tagállamok közötti együttműködési mechanizmusok 

A biometria bevezetése hatást fog gyakorolni a tagállamok konzuli hivatalaira és magukra a 
vízumkérelmezőkre is. A tagállamoknak további forrásokra lesz szükségük helyiségek, személyzet 
és felszerelés stb. tekintetében. A vízumkérelmezőknek személyesen kell bemutatkozásra 
megjelenniük legalább az első kérelem alkalmával, és ez gondokat okozhat, különösen ha a 
tagállamnak nincs konzuli hivatala a szóban forgó harmadik országban és/vagy a kérelmezőknek 
hosszú utat kell megtenniük a konzuli hivatalba való eljutáshoz. Szükség van a tagállamok közötti 
fokozott együttműködésre a biometria bevezetése által támasztott új kihívások kezelés érdekében. 

E problémák megoldása céljából a Bizottság javaslatot tett a tagállamok közötti több 
együttműködési mechanizmusra: korlátozott képviselet; közös ügyintézési helyek; közös igénylési 
központok vagy legvégső esetben a külső szolgáltatóhoz való kiszervezés. A VIS végrehajtása 
céljából a tagállamok minden helyszínen felszerelik saját konzuli hivatalaikat a biometrikus 
azonosítók felvételéhez, vagy a fent leírt együttműködési mechanizmusok egyikét alkalmazzák, 
illetve a kiszervezéshez folyamodnak. 

2a. Korlátozott képviselet

Ezen új képviseleti forma értelmében a tagállamok képviselhetik egymást, kizárólag a kérelmek 
fogadása és a biometrikus azonosítók nyilvántartásba vétele érdekében. Milyen előnyökkel 
jelentene mindez? A kérelmezők szempontjából nem hatna-e ez a korlátozott képviselet az 
egyablakos rendszer elve ellen, hiszen a kérelmezőnek az ujjlenyomat levételére az egyik 
konzulátusra, míg személyes interjúra esetleg egy másik konzulátusra kell elmennie? Ki állapítaná 
meg a képviseletnek a kezelési díjak beszedésére és elosztására vonatkozó pontos szabályait?

2b Közös ügyintézési hely

A közös ügyintézési hely annyit jelent, hogy egy vagy több tagállam diplomáciai és konzuli
képviseleteinek személyzete fogadja be a másik tagállam diplomáciai és konzuli képviseletén 
keresztül hozzájuk küldött kérelmeket (ideértve a biometrikus azonosítókat is). Az együttműködés 
kerete a részt vevő tagállamok közötti megállapodás tárgyát képezi.. 

Az együttműködés e formája a tagállamok pénzügyi terheinek megosztására szolgál. Mivel minden 
műveletre diplomáciai jogállással védett helyen kerül sor, nem merülnének fel további adatvédelmi 
problémák. A közös ügyintézési hely a gyakorlatban a tagállamok részéről nagyobb méretű 
helyiségeket igényel. Hajlandóak a tagállamok ilyen együttműködés forma végrehajtására, és ha 
nem, mik az akadályok?

2c. Közös igénylési központok

Ezen együttműködési forma vonatkozásában egy vagy több tagállam konzulátusi személyzete kerül 
összevonásra egy „semleges” épületben (ami nem a tagállamok épülete) a biometrikus azonosítókat 
is beleértve a vízumkérelmek befogadása érdekében. A közös ügyintézési helyhez hasonlóan az 
együttműködés kerete a részt vevő tagállamok közötti megállapodás tárgyát képezi. 
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A közös igénylési központok azzal az előnnyel járnak, hogy erősítik a helyi konzuli 
együttműködést, valamint a tagállamok számára a költségmegtakarítást, hiszen általuk a források 
egyesíthetők és közösen használhatók fel.1. A közös igénylési központok fontos lehetőséget 
képviselnek az olyan országok kérelmezőinek, amelyekben a konzulátus eléréséhez nagy utat kell 
megtenni, illetve olyan országok kérelmezőinek, amelyekben nincs minden tagállam jelen. Ezen 
túlmenően vitatott, hogy a közös igénylési helyek lehetővé teszik-e a kérelemért felelős tagállam 
meghatározását.

Azonban a kiszervezéshez (lásd alább) hasonlóan a konzuli tevékenységekre lényegében olyan 
helyiségekben kerül sor, amelyek nem élveznek diplomáciai védelmet, és ez a helyzet súlyos 
adatvédelmi aggályokat vet fel, például miként lesznek képesek a tagállamok az adatok védelmére a 
kérelmező országa szerinti hatóságok lehetséges beavatkozásával (mint a keresés vagy lefoglalás) 
szemben? Ezen túlmenően kérdéses a biometrikus adatok felelős vízumhatósághoz történő 
szállításának biztonsága is. Néhány tagállam nyilvánvalóan megkérdőjelezi a közös igénylési 
központok tényleges hozzáadott értékét, és az elképzelést a valósággal összeegyeztethetetlennek 
találja. Valóban nem egyértelmű, hogy ki állapítaná meg a közös igénylési központok működésének 
szabályait, és mi lenne azok jogállása. Készített a Bizottság értékelést e kérdések tekintetében?

Kísérleti projekt van folyamatban egy közös igénylési központ Chisinauban (Moldova) történő 
felállításáról és üzemeltetéséről, amely ország amiatt került kiválasztásra, mivel ott nem sok 
tagállam van jelen, vagy rendelkezik képviselettel. Milyen tanulságok vonhatók le a kísérletből?

2d. Külső szolgáltatóhoz való kiszervezés

Végül és végső esetként (amennyiben a helyi körülményekhez kapcsolódó okokból nem ésszerű a 
konzuli hivatal biometrikus azonosítók felvételéhez /gyűjtéséhez való felszerelése, illetve közös 
ügyintézési helyet vagy közös igénylési központot létrehozni) a vízumkérelmek befogadását és a 
biometrikus azonosítók felvételét külső szolgáltató is végezheti. 

Az előadó meglepetéssel jegyzi meg, hogy egyes tagállamok már közösségi keret hiányában is 
folytatnak kiszervezést2. Ez a kiszervezés nyilvánvalóan a személyes megjelenés rendszerére és 
kérelmek begyűjtésére vonatkozik, de az eljövendő VIS keretében a kiszervezés kiterjedhet a 
biometriára is. Az előadó tudni szeretné, hogy közösségi szabályok hiányában ténylegesen 
jogszerű-e a tagállamok jelenlegi gyakorlata. A Bizottság javaslata csak egy ténylegesen létező 
helyzetre nyújt jogi keretet?

A Bizottság a kiszervezés két formáját javasolja: 
1. csak a vízumkérelemmel kapcsolatos követelményekről való általános tájékoztatás nyújtásának, 
valamint a személyes megjelenés időpontja egyeztetésének a külső szolgáltató call-centeréhez 
történő kiszervezése (1B. rész 1a. cikk), és 

  
1 Megjegyezzük, hogy a VIS bevezetését nevezték meg a kezelési díjak 60 euróra történő megemelésének indokaként.
2 Ez a helyzet különösen Olaszország, az első olyan schengeni ország esetében, amely Indiában a vízumkiállítási eljárás 
egyes vonatkozásait külső ügynökséghez (VSF) szervezte ki. Olaszországot láthatóan követték más schengeni partnerek 
(Németország, Franciaország, Belgium, Ausztria, Hollandia és Portugália), és a kiszervezés egyre több tagállam 
figyelmét kelti fel. 
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2. az információnyújtás, illetve a kérelmek és a kezelési díj, az alátámasztó dokumentumok és 
biometrikus adatok összegyűjtésének kiszervezése. A külső szolgáltató ezt követően továbbítja az 
összeállított iratokat és adatokat a kérelem feldolgozására illetékes tagállam diplomáciai vagy 
konzuli képviseletéhez. (1B rész 1b. cikk). 

Míg a kiszervezés első formája üdvözlendő lehet olyan gyakorlati könnyítések miatt, ami nem jár 
kedvezőtlen hatásokkal adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból, a második forma azonban 
problémákat vet fel e kérdések tekintetében. Ugyan valóban képes lehet egyes előnyöket nyújtani a 
vízumkérelmezők számára – azzal, hogy elkerülhetik az időigényes és költséges utazást –, illetve a 
konzuli hivatalok számára is a konzulátusokon jól ismert sorban állás elkerülésével és a kérelmek 
megvizsgálására fordított idő felszabadításával, komoly adatvédelmi és adatbiztonsági aggályok 
merülnek fel, amelyeknek az adatvédelmi hatóságok már hangot is adtak1. Fennáll a 
vízumkereskedelem lehetséges kockázata is, ha egy adott rendszert csak egy vagy néhány schengeni 
állam használ, és a kiszervezés növelheti a vízumkérelmezők vízumköltségeit is. A Bizottság 
javaslata egyértelműen jelzi, hogy a kérelmezők által fizetett teljes összeg nem haladhatja meg a 
kezelési díjat, néhány tagállam azonban láthatóan tiltakozik ez ellen, és úgy véli, hogy amennyiben 
kiegészítő szolgáltatásról van szó, a kérelmezőnek kell viselnie annak pótlólagos költségét. 

Néhány esetben a külső szolgáltatóknak fontos döntéseket kell meghozniuk a biometria 
vonatkozásában, például azoknak a rendszerben való eltárolhatóságához szükséges megbízhatósága 
tekintetében, de az ilyen döntéseknek állami feladatnak kellene lenniük, és a szolgáltatóknak nem 
szabad mérlegelési joggal rendelkezniük. 

A biometria sajátos kérdésén túlmenően jogos azon kérdés felvetése is, hogy vajon a második 
típusú kiszervezés alapján átruházott egyéb feladatokat elláthatja-e jogszerűen külső szolgáltató. 
Első ránézésre például az alátámasztó dokumentumok átvétele egyszerűnek hangzik, a gyakorlatban 
azonban gondok merülhetnek fel. A konzulátus feladata annak eldöntése, hogy egy adott 
alátámasztó dokumentum helyes-e vagy sem, illetve szükség van-e további dokumentumokra. 
Külső szolgáltató bevonása sokkal bonyolultabbá teheti az ügyeket a vízumkérelmező számára. 
Ezen túlmenően a kitöltött vízumkérelmi nyomtatvány az alátámasztó dokumentumokhoz 
hasonlóan sok olyan adatot tartalmaz, amelyek felvetik a dokumentumok titkosságának és 
bizalmasságának kérdését is. Megvitatásra szorul az is, hogy a kiszervezés milyen mértékben 
alkalmazható a magas korrupciós szintű országokban. Nem áll-e fenn annak veszélye, hogy a VIS 
használatából eredő fokozott biztonság sérül a kiszervezés folytán? 

Több lehetőség is fennáll a kiszervezés e második formája tekintetében, amelyeket előnyeik és 
hátrányaik tekintetében gondosan meg kell vizsgálni: a kiszervezés teljes mellőzése; csak az 
információnyújtás stb. kiszervezése, de a biometria nélkül; az információnyújtás és a biometria 
kiszervezése, de a külső szolgáltatónak diplomáciai védelem alatt álló helyen kell működnie; az 
információnyújtás és a biometria kiszervezése, de egy konzuli tisztviselő szigorú felügyelet mellett. 

Az előadó reméli, hogy megtalálják a helyes jogi megoldást, ami egyidejűleg fogja biztosítani a 
rendszer biztonságosságát és hatékonyságát, továbbá figyelembe veszi a kérelmezők igényeit. 

  
1 Lásd példaként az Európai Adatvédelmi Biztos véleményét, aki nyomatékosan ellenezte a feldolgozás külső 
szolgáltatókra való kiszervezését, amennyiben a feldolgozás nem diplomáciai jogállással védett helyen történik.
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Következtetés

A javaslatban szereplő kérdések fontosságára tekintettel az előadó hiszi, hogy a Bizottságnak külön 
kibővített hatásvizsgálatot kellett volna végeznie, és nem szabadott volna pusztán a VIS 
tekintetében 2004-ben elvégzett hatásvizsgálat eredményeire támaszkodnia. 

A kibővített hatásvizsgálat hiányában szükséges, hogy valamennyi érintett intézmény részletes 
vizsgálatot végezzen, az előadónak pedig meggyőződése, hogy a március 27-én lezajlott szakértői 
szeminárium ehhez jó kezdetet jelent. 


