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2. Valstybių narių bendradarbiavimo sistemos

Biometrinių duomenų įdiegimas turės įtakos tiek valstybių narių konsulinėms įstaigoms, tiek ir vizų 
prašantiems asmenims. Dėl to valstybėms narėms prireiks papildomų išteklių, t.y. patalpų, 
darbuotojų, įrangos ir t.t. Vizų prašantys asmenys turės asmeniškai (bent jau pirmą kartą prašydami
vizos) atvykti į atitinkamą konsulatą. Dėl to gali kilti keblumų, ypač tais atvejais, kai valstybės 
narės neturi konsulinių įstaigų atitinkamose trečiosiose šalyse ir (arba) vizų prašantiems asmenims 
reikia ilgai keliauti iki konsulinės įstaigos. Siekiant įveikti su biometrinių duomenų diegimu 
susijusius iššūkius, turi būti stiprinamas valstybių narių bendradarbiavimas. 

Siekdama išspręsti šias problemas, Komisija pasiūlė keletą valstybių narių bendradarbiavimo 
sistemų: ribotas atstovavimas; paslaugų teikimas bendroje vietoje; bendri prašymų išduoti vizą 
centrai; arba (kaip paskutinė išeitis) funkcijų vykdymo perdavimas išorės paslaugų teikėjams.
Siekdamos įdiegti VIS, valstybės narės aprūpina kiekvieną savo konsulinę įstaigą biometrinių 
tapatybės nustatymo duomenų rinkimo priemonėmis, naudoja vieną anksčiau aprašytą 
bendradarbiavimo sistemą arba perduoda funkcijų vykdymą išorės paslaugų teikėjams.

2a. Ribotas atstovavimas

Ši nauja atstovavimo forma turėtų suteikti valstybėms narėms galimybę atstovauti viena kitai tik 
prašymų išduoti vizą priėmimo ir biometrinių tapatybės nustatymo priemonių paėmimo tikslais.
Kokių privalumų teikia ši sistema? Ar ši riboto atstovavimo sistema nepaneigs prašymą išduoti vizą 
pateikusio asmens atžvilgiu taikomo „vieno langelio“ principo, nes asmens pirštų atspaudai būtų 
paimti viename konsulate, o pokalbis su juo galbūt turėtų įvykti kitame? Kas turėtų parengti aiškias 
taisykles dėl prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio rinkimo ir kaupimo?

2b. Paslaugų teikimas bendroje vietoje

Kai pasirenkama teikti paslaugas bendroje vietoje, vienos ar kelių valstybių narių diplomatinių 
atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojai nagrinėja jiems pateiktus prašymus (įskaitant 
biometrinių tapatybės nustatymo duomenų paėmimą) kitos valstybės narės diplomatinėje 
atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje ir naudojasi tos valstybės narės įranga. Atitinkamos valstybės 
narės susitaria dėl paslaugų teikimo bendroje vietoje sąlygų. 

Šis bendradarbiavimo būdas turėtų padėti sumažinti atskiroms valstybėms narėms tenkančią 
finansinę naštą. Visa veikla vyktų diplomatinio statuso saugomose vietose, todėl neturėtų kilti 
papildomų su duomenų apsauga susijusių problemų. Realiai paslaugoms teikti bendroje vietoje
reikalingos didelės patalpos. Ar valstybės narės pageidauja taikyti šį bendradarbiavimo būdą? Jei 
ne, kas trukdo?

2c. Bendri prašymų išduoti vizą centrai

Šiuo atveju dviejų ar daugiau valstybių narių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų 
personalas dirba kartu viename „neutraliame“ pastate (valstybei narei nepriklausančios patalpos) ir 
priima jiems pateiktus prašymus išduoti vizą (įskaitant biometrinių tapatybės nustatymo duomenų
paėmimą). Kaip ir paslaugų teikimo bendroje vietoje atveju, atitinkamos valstybės narės susitaria 
dėl tokio bendradarbiavimo sąlygų. 
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Bendri prašymų išduoti vizą centrai stiprina valstybių narių vietinį bendradarbiavimą konsuliniu 
lygmeniu ir sudaro galimybę taupyti lėšas, nes valstybės narės gali sutelkti ir dalytis atitinkamais 
ištekliais1. Bendri prašymų išduoti vizą centrai pagerins sąlygas vizų prašantiems asmenims ypač 
tais atvejais, kai jiems reikia ilgai keliauti iki konsulinės įstaigos arba valstybės narės neturi 
konsulinių įstaigų atitinkamose trečiosiose šalyse. Be to, buvo pateiktas argumentas, kad šiuose 
centruose bus galima greičiau nustatyti už atitinkamo prašymo išduoti vizą nagrinėjimą atsakingą 
valstybę narę.

Vis dėlto, kaip ir funkcijų vykdymo perdavimo išorės paslaugų teikėjams atveju (žr. toliau), 
konsulinė veikla faktiškai bus vykdoma diplomatinio statuso nesaugomose vietose, t.y. gali kilti 
rimtų problemų dėl duomenų apsaugos (pvz., kokiu būdu valstybės narės ketina užtikrinti šių 
duomenų apsaugą nuo galimos atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijų intervencijos (kratos 
arba konfiskavimo) atveju?). Be to, nėra išspręstas biometrinių duomenų gabenimo atsakingai už 
vizų išdavimą institucijai saugumo klausimas. Kai kurios valstybės narės akivaizdžiai abejoja 
bendrų prašymų išduoti vizą centrų faktine nauda ir mano, kad tai yra neįvykdoma idėja. Iš tikrųjų 
neaišku, kas parengs bendrų prašymų išduoti vizą centrų darbo taisykles ir koks bus šių centrų 
statusas. Ar Komisija išnagrinėjo visus šiuos klausimus? 

Šiuo metu diegiamas bandomasis projektas dėl bendro prašymų išduoti vizą centro Kišiniove 
(Moldova) įkūrimo ir veiklos. Ši šalis pasirinkta dėl to, kad joje nedaug valstybių narių turi savo 
arba įgaliotąsias atstovybes. Kokias išvadas galima daryti iš šio projekto?

2d. Funkcijų vykdymo perdavimas išorės paslaugų teikėjams

Galiausiai, kaip paskutinė išeitis (kai dėl priežasčių, susijusių su vietos sąlygomis konsulinėje 
įstaigoje, įrengti konsulinę įstaigą, kad ji galėtų imti ir (arba) rinkti biometrinius tapatybės 
nustatymo duomenis, organizuoti paslaugų teikimą bendroje vietoje arba steigti bendrą prašymų 
išduoti vizą centrą yra netikslinga), gali būti bendradarbiaujama su išorės paslaugų teikėju priimant 
prašymus išduoti vizą (įskaitant biometrinių tapatybės nustatymo duomenų paėmimą). 

Pranešėjas su nuostaba pažymi, kad kai kurios valstybės narės, atrodo, jau naudojasi šiuo veiklos 
būdu, nors nėra šią sritį reguliuojančių teisės aktų2. Funkcijų vykdymo perdavimas šiuo metu liečia
susitikimų organizavimo sistemas ir paraiškų priėmimą, tačiau ateityje VIS funkcijų vykdymo 
perdavimas gali liesti ir biometrinių duomenų tvarkymą. Pranešėjui kyla klausimas, ar dabartinė 
valstybių narių veikla šioje Bendrijos teisės aktų nuostatų neapibrėžtoje srityje yra iš tikrųjų teisėta.
Ar Komisijos pasiūlyme pateiktos teisės nuostatos tik įtvirtina de facto gyvuojančią praktiką?

Komisija siūlo du funkcijų vykdymo perdavimo išorės paslaugų teikėjams būdus: 
1. Išorės paslaugų teikėjas vykdo informacijos telefonu tarnybos funkcijas, teikdamas bendro 
pobūdžio informaciją apie vizos išdavimo reikalavimus, ir atsako už susitikimų centre organizavimo 
sistemą (1.B.1 straipsnio a dalis); ir 

  
1 Atkreipiamas dėmesys į tai, kad ketinimas įdiegti VIS tapo pagrindu pakelti prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokestį 
iki 60 eurų. 
2 Tai visų pirma Italija, kuri, atrodo, yra pirmoji Šengeno erdvės šalis, perdavusi dalį su vizų išdavimu susijusių 
funkcijų išorės agentūrai Indijoje (VSF). Atrodo, kad Italijos pavyzdžiu pasekė kitos Šengeno erdvės partnerės 
(Vokietija, Prancūzija, Belgija, Austrija, Nyderlandai ir Portugalija). Be to, šio pobūdžio praktika domisi vis daugiau 
valstybių narių. 
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2. Išorės paslaugų teikėjas teikia bendro pobūdžio informaciją apie vizos išdavimo reikalavimus, 
renka prašymus ir prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokestį, patvirtinamuosius dokumentus ir 
biometrinius duomenis. Po to išorės paslaugų teikėjas perduoda užpildytus dokumentus bei 
duomenis valstybės narės, kompetentingos nagrinėti prašymą, diplomatinei atstovybei arba 
konsulinei įstaigai (1.B.1 straipsnio a dalis). 

Pirmasis būdas galėtų būti laikomas tinkamu, nes palengvintų praktinę veiklą ir faktiškai nesukeltų 
jokio neigiamo poveikio duomenų apsaugai ir duomenų saugumui. Tuo tarpu antrasis būdas kelia su 
šiais klausimais susijusių problemų. Nors tai iš tikrųjų galėtų pagerinti sąlygas vizų prašantiems 
asmenims, t.y. padėti išvengti ilgų ir brangiai kainuojančių kelionių iki konsulinių įstaigų, ilgo 
laukimo eilėse pačiuose konsulatuose, be to, suteiktų daugiau laiko paraiškų nagrinėjimui, kyla 
rimtų su duomenų apsaugos ir duomenų saugumo sritimis susijusių problemų, kurias jau minėjo 
duomenų apsaugos institucijos1. Jei konkrečią sistemą naudotų viena arba kelios Šengeno erdvės 
valstybės, atsirastų galimybė paraiškų dėl vizos teikimui iškart keliose valstybėse narėse, o dėl 
funkcijų vykdymo perdavimo praktikos padidėtų vizų prašančių asmenų išlaidos. Komisijos 
pasiūlyme aiškiai apibrėžta, kad bendra mokesčio suma negali būti didesnė už prašymo išduoti vizą 
nagrinėjimo mokestį. Vis dėlto kai kurios valstybės narės akivaizdžiai prieštarauja šiam 
reikalavimui ir mano, kad teikiant vizų prašantiems asmenims papildomas paslaugas iš jų turėtų būti 
imamas papildomas mokestis. 

Kai kuriais atvejais išorės paslaugų teikėjai turės priimti svarbius sprendimus dėl biometrinių 
duomenų, pvz., dėl to, ar jie pakankamai patikimi, kad juos būtų galima įvesti į sistemą. Vis dėlto 
tokio pobūdžio sprendimus turėtų priimti viešosios įstaigos, o išorės paslaugų teikėjams neturėtų 
būti palikta veiksmų laisvės.

Be biometrinius duomenis liečiančių klausimų, reikėtų iškelti ir klausimą, ar išorės paslaugų teikėjai 
iš tikrųjų galėtų teisėtai vykdyti straipsnio dėl funkcijų vykdymo perdavimo b punkte išvardytą 
veiklą. Pavyzdžiui, iš pirmo žvilgsnio patvirtinamųjų dokumentų rinkimo užduotis atrodo paprasta, 
tačiau praktikoje gali kilti įvairių problemų. Konsulatas turi nuspręsti, ar patvirtinamieji dokumentai 
tinkami, ar ne, taip pat, ar reikia papildomų dokumentų. Jei į šios srities veiklą bus įtraukti išorės 
paslaugų teikėjai, vizų prašantiems asmenims gali kilti papildomų keblumų. Be to, užpildytoje vizos 
formoje yra daugybė duomenų, pvz., apie patvirtinamuosius dokumentus, kuriems turėtų būti 
taikomi konfidencialumo ir dokumentų saugumo principai. Taip pat reikėtų išnagrinėti klausimą dėl 
funkcijų vykdymo perdavimo išorės paslaugų teikėjams didelio korupcijos lygio šalyse. Ar nekyla 
pavojus, kad VIS teikiamą aukštą saugumo lygį funkcijų vykdymo perdavimo sistema pavers 
niekais?

Yra keletas su antruoju funkcijų vykdymo perdavimo būdu susijusių sąlygų, kurias reikėtų 
nuodugniai išnagrinėti, t.y. įvertinti jų naudą ir trūkumus: visai nenaudoti funkcijų vykdymo 
perdavimo būdo; išorės paslaugų teikėjams perduoti vykdyti bendro pobūdžio informacijos ir pan. 
funkcijas, neįtraukiant su biometriniais duomenimis susijusios veiklos; išorės paslaugų teikėjams 
perduoti vykdyti bendro pobūdžio informavimo ir pan. funkcijas, įtraukiant su biometriniais 
duomenimis susijusią veiklą su sąlyga, kad išorės paslaugų teikėjai vykdo veiklą diplomatinį statusą 
turinčioje vietoje; išorės paslaugų teikėjams perduoti vykdyti bendro pobūdžio informavimo ir pan. 

  
1 Pvz., žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę, kurioje jis griežtai pasisakė prieš funkcijų 
vykdymo perdavimą išorės paslaugų teikėjams, išskyrus atvejus, kai ši veikla vykdoma diplomatinį statusą turinčioje 
vietoje. 
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funkcijas, įtraukiant su biometriniais duomenimis susijusią veiklą, su sąlyga, kad visa veikla bus
griežtai kontroliuojama konsulinio pareigūno.

Pranešėjas tikisi, kad bus priimtas tinkamas teisinis sprendimas, kuris užtikrins sistemos 
veiksmingumą bei saugumą ir kuriuo bus atsižvelgta į vizų prašančių asmenų reikmes.

Išvados:

Atsižvelgdamas į pasiūlyme pateiktų klausimų svarbą, pranešėjas mano, kad Komisija turėjo atlikti 
specifinį išplėstinį poveikio vertinimą, o ne vien tik remtis 2004 m. atlikto VIS poveikio vertinimo 
rezultatais. 

Iki šiol išplėstinis poveikio vertinimas nėra atliktas, todėl šiuos klausimus turėtų nuodugniai 
apsvarstyti visos susijusios institucijos. Pranešėjas tikisi, kad gera šios veiklos pradžia tapo kovo 
27 d. surengtas ekspertų seminaras.


