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2. Mechanizmy współpracy pomiędzy państwami członkowskimi

Wprowadzenie technologii biometrycznych będzie miało wpływ zarówno na urzędy konsularne 
państw członkowskich, jak i na osoby ubiegające się o wizę. Państwa członkowskie będą 
potrzebowały dodatkowych zasobów w postaci obiektów, personelu, wyposażenia itp., natomiast 
osoby ubiegające się o wizę będą musiały stawić się osobiście, przynajmniej składając pierwszy 
wniosek, co może przysparzać problemów, zwłaszcza jeżeli państwa członkowskie nie posiadają
urzędów konsularnych w danych państwach trzecich lub jeżeli osoby ubiegające się o wizę muszą 
pokonywać duże odległości, aby dostać się do urzędu konsularnego. Sprostanie wyzwaniu, jakie 
niesie ze sobą wprowadzenie technologii biometrycznych, wymaga ściślejszej współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi.

Aby podołać pojawiającym się problemom, Komisja zaproponowała kilka mechanizmów 
współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, do których należą: ograniczona reprezentacja, 
wspólna lokalizacja, wspólne ośrodki składania wniosków wizowych lub, w ostateczności, 
podzlecanie zewnętrznemu dostawcy usług. W celu wdrożenia Systemu Informacji Wizowej (VIS) 
w przypadku każdej placówki państwo członkowskie wyposaży swój urząd konsularny w materiały 
konieczne do pobierania identyfikatorów biometrycznych lub zastosuje jeden z wymienionych 
powyżej mechanizmów współpracy, bądź też skorzysta z możliwości podzlecania.

2a. Ograniczona reprezentacja

W ramach nowej formy reprezentacji państwo członkowskie miałoby możliwość reprezentowania 
innych państw członkowskich wyłącznie dla celów przyjmowania wniosków wizowych oraz 
pobierania identyfikatorów biometrycznych. Jakie są zalety tego rozwiązania? Czy dla osób 
starających się o wizę ograniczona reprezentacja nie byłaby sprzeczna z zasadą punktu 
kompleksowej obsługi, zważywszy, że osoby te musiałyby udać się do jednego konsulatu w celu 
pobrania ich odcisków palców, a prawdopodobnie do innego na rozmowę itp.? Kto ustalałby 
dokładne zasady reprezentacji, takie jak pobieranie i przechowywanie opłat manipulacyjnych?

2b. Wspólna lokalizacja

Wspólna lokalizacja oznacza, że pracownicy placówek dyplomatycznych i misji konsularnych 
jednego lub większej liczby państw członkowskich otrzymują wnioski wizowe (łącznie 
z identyfikatorami biometrycznymi) w placówkach dyplomatycznych lub misjach konsularnych 
innego państwa członkowskiego oraz wspólnie korzystają z wyposażenia należącego do tego 
państwa członkowskiego. Państwa członkowskie uczestniczące we wspólnej lokalizacji powinny 
uzgodnić ramy współpracy.

Celem takiej formy współpracy jest pomoc państwom członkowskim w podziale kosztów. 
Ponieważ wszystkie działania będą wykonywane w miejscu chronionym statusem 
dyplomatycznym, nie wystąpią żadne szczególne problemy w zakresie ochrony danych. W praktyce 
wspólna lokalizacja wiąże się z wymogiem zapewnienia przez państwa członkowskie obszernych 
pomieszczeń. Czy państwa członkowskie wyrażają chęć wdrożenia takiej formy współpracy? Jeżeli 
nie, co stoi na przeszkodzie?

2c. Wspólne ośrodki składania wniosków wizowych (CAC)
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W przypadku tej formy współpracy pracownicy służb konsularnych jednego lub większej liczby 
państw członkowskich gromadzeni są w jednym „neutralnym” budynku (nienależącym do żadnego 
z tych państw członkowskich), aby zajmować się przyjmowaniem skierowanych do nich wniosków 
wizowych, łącznie z identyfikatorami biometrycznymi. Podobnie jak w przypadku wspólnej 
lokalizacji, państwa członkowskie zaangażowane we wspólne ośrodki składania wniosków 
wizowych powinny uzgodnić ramy współpracy.

Korzyściami, jakie płyną z CAC, będzie zacieśnienie lokalnej współpracy konsularnej oraz 
redukcja kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie, możliwa dzięki łączeniu i wspólnemu 
wykorzystywaniu zasobów1. Wspólne ośrodki składania wniosków wizowych będą również 
istotnym udogodnieniem dla osób ubiegających się o wizę w państwach, w których osoby te muszą 
pokonywać duże odległości, by dotrzeć do konsulatu, lub w których nie wszystkie państwa 
członkowskie mają swoje urzędy konsularne. Ponadto padają stwierdzenia, że CAC ułatwi 
ustalenie, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za dany wniosek o wizę.

Jednak, podobnie jak w przypadku podzlecania (patrz poniżej), działania służb konsularnych będą 
z zasady podejmowane w miejscach, które nie są chronione statusem dyplomatycznym, co wzbudza 
poważne obawy w odniesieniu do kwestii ochrony danych, np. w jaki sposób państwa członkowskie 
będą w stanie zagwarantować ochronę tego rodzaju danych przed ewentualną interwencją (taką jak 
przeszukanie lub zajęcie ośrodka) ze strony organów władzy publicznej państwa, z którego 
pochodzi osoba ubiegająca się o wizę? Ponadto pojawia się problem zapewnienia bezpieczeństwa 
danych biometrycznych podczas transportu do właściwego organu wydającego wizy. Niektóre 
państwa członkowskie najwyraźniej kwestionują prawdziwą wartość dodaną CAC i uznają tę 
koncepcję za nierealną. W rzeczy samej brakuje wyraźnych ustaleń, kto określałby zasady 
funkcjonowania CAC i jaki byłby status tych ośrodków. Czy Komisja dokonała oceny wszystkich 
tych zagadnień?

W stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, realizowany jest obecnie projekt pilotażowy dotyczący 
utworzenia i prowadzenia CAC. Państwo to zostało wybrane ze względu na niewielką liczbę państw 
członkowskich, które są tam reprezentowane lub mają swoje urzędy konsularne. Jakie wnioski 
można wyciągnąć z tego eksperymentu?

2d. Podzlecanie zewnętrznemu dostawcy usług

Wreszcie, jako środek stosowany w ostateczności (jeżeli z przyczyn związanych z lokalną sytuacją 
niewłaściwe jest wyposażanie biura konsularnego w urządzenia umożliwiające 
pobieranie/gromadzenie identyfikatorów biometrycznych lub niewłaściwy jest wybór wspólnej 
lokalizacji albo wspólnego ośrodka składania wniosków wizowych), usługi przyjmowania 
wniosków wizowych i gromadzenia identyfikatorów biometrycznych mógłby świadczyć 
zewnętrzny dostawca.

Dla sprawozdawczyni zaskakujący jest fakt, że niektóre państwa członkowskie najwyraźniej stosują 
już metodę podzlecania, mimo braku wspólnotowych ram prawnych2. Podzlecanie dotyczy 

  
1 Należy zauważyć, że podniesienie opłaty manipulacyjnej do 60 euro uzasadnia się wprowadzeniem systemu VIS.
2 Dotyczy to w szczególności Włoch, które najwyraźniej są pierwszym z krajów strefy Schengen, który podzleca 
przeprowadzanie niektórych etapów procesu wydawania wiz agencji zewnętrznej z Indii (VSF). Najwyraźniej inne 
kraje strefy Schengen (Niemcy, Francja, Belgia, Austria, Holandia i Portugalia) wzięły przykład z Włoch, a obecnie 
coraz więcej państw członkowskich zainteresowanych jest metodą podzlecania.
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dostarczania systemów ustalania dat spotkań oraz przyjmowania wniosków, ale w przyszłości
podzlecanie w ramach VIS mogłoby obejmować także dane biometryczne. Sprawozdawczyni 
zadaje sobie pytanie, czy w związku z brakiem przepisów wspólnotowych obecne praktyki państw 
członkowskich są zgodne z prawem. Czy wniosek Komisji zapewnia ramy prawne dla działań, 
które de facto są już przeprowadzane?

Komisja proponuje dwie formy podzlecania:
1. zewnętrzny dostawca usług zapewnia jedynie ogólne informacje na temat wymogów dotyczących 
ubiegania się o wizę oraz dostarcza system ustalania dat spotkań do telefonicznego centrum obsługi 
klienta (art. 1B1 lit. a) oraz
2. zewnętrzny dostawca usług zapewnia informacje, jak również przyjmuje wnioski i dokumenty 
uzupełniające oraz pobiera dane biometryczne i opłatę manipulacyjną. Następnie przekazuje 
zebrane akta i dane misjom dyplomatycznym lub placówkom konsularnym państwa 
członkowskiego odpowiadającego za rozpatrywanie wniosku (art. 1B1 lit. b).

Podczas gdy pierwszą formę podzlecania można by uznać za zadowalające rozwiązanie, które 
byłoby praktycznym udogodnieniem niemającym z zasady negatywnego wpływu na ochronę 
i bezpieczeństwo danych, w przypadku drugiej formy pojawiają się problemy dotyczące tych 
kwestii. Chociaż metoda podzlecania rzeczywiście oferuje pewne korzyści zarówno dla osób 
ubiegających się o wizę (unikanie czasochłonnych i kosztownych dojazdów), jak i dla urzędów 
konsularnych (zapobieganie „popularnym” kolejkom w konsulatach oraz zyskanie czasu na 
rozpatrzenie wniosków), istnieją poważne obawy co do możliwości zapewnienia odpowiedniej 
ochrony danych i ich bezpieczeństwa. Na powyższe zagadnienie zwróciły już uwagę organy do 
spraw ochrony danych1. W przypadku, gdy dany system stosowany jest wyłącznie przez jedno 
państwo strefy Schengen lub kilka takich państw, możliwe jest, że wystąpi zagrożenie w postaci 
handlu wizami, a ponadto podzlecanie mogłoby przyczynić się do wzrostu kosztu wiz ponoszonego 
przez osoby, które się o nie ubiegają. We wniosku Komisji wyraźnie określono, że całkowita kwota 
opłat pobieranych od osoby ubiegającej się o wizę nie powinna przekraczać wysokości opłaty 
manipulacyjnej; jednak niektóre państwa członkowskie najwyraźniej nie zgadzają się z tym 
zapisem, twierdząc, że za dodatkową usługę osoba ubiegająca się o wizę powinna ponieść 
dodatkowe koszty.

W niektórych przypadkach zewnętrzni dostawcy usług będą musieli podjąć ważne decyzje
dotyczące danych biometrycznych, np. czy są one na tyle wiarygodne, by przechowywać je 
w systemie. Tego rodzaju decyzje powinny jednak należeć do państwa, a dostawca usług nie 
powinien mieć możliwości podejmowania działań wedle własnego uznania.

Poza szczególną kwestią danych biometrycznych zasadne jest również pytanie, czy wszystkie 
pozostałe procesy wymienione w ramach drugiej formy podzlecania mogą być realizowane zgodnie 
z prawem przez zewnętrznego dostawcę usług. Przykładowo przyjmowanie dokumentów 
uzupełniających początkowo wydaje się prostym działaniem, lecz w praktyce może przysporzyć 
problemów. To zadaniem konsulatów jest podejmowanie decyzji, czy dany dokument uzupełniający 
jest poprawny lub czy wymagane są dodatkowe dokumenty. Zaangażowanie zewnętrznego 
dostawcy usług może sprawić, że cały proces będzie o wiele bardziej złożony dla osób 
ubiegających się o wizę. Ponadto wypełniony formularz wniosku zawiera szereg danych, takich jak 

  
1 Patrz na przykład opinia EIOD, który wyraźnie odradził korzystanie z usług zewnętrznego dostawcy, jeżeli 
przetwarzanie wniosków wizowych nie odbywa się w miejscu chronionym statusem dyplomatycznym.
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dokumenty uzupełniające, co wiąże się z kwestią zachowania poufności i zapewnienia 
bezpieczeństwa dokumentów. Należy również rozważyć, w jakim zakresie metoda podzlecania 
może być stosowana w krajach o wysokim poziomie korupcji. Czy nie istnieje ryzyko, że 
osiągnięcia w zakresie wzmożonego bezpieczeństwa zapewnianego przez system VIS zostaną 
zaprzepaszczone wskutek wykorzystania metody podzlecania?

Istnieje szereg możliwości postępowania w odniesieniu do drugiej formy podzlecania, które należy 
uważnie rozpatrzyć pod kątem korzyści i ujemnych stron: niekorzystanie z żadnych usług 
zewnętrznego dostawcy; zewnętrzny dostawca usług zapewnia wyłącznie informacje itp., 
z wyłączeniem danych biometrycznych; zewnętrzny dostawca usług zapewnia informacje itp. oraz 
dane biometryczne, z zastrzeżeniem, że działa on w miejscu chronionym statusem
dyplomatycznym; zewnętrzny dostawca usług zapewnia informacje itp. oraz dane biometryczne, 
działając pod ścisłym nadzorem urzędnika konsulatu.

Sprawozdawczyni wyraża nadzieję, że zostanie uzgodnione właściwe rozwiązanie prawne – takie, 
które zapewni skuteczność i bezpieczeństwo systemu, jak również będzie uwzględniało potrzeby 
osób ubiegających się o wizę.

Wnioski:

Z uwagi na istotne zagadnienia poruszane w przedmiotowym wniosku sprawozdawczyni jest 
zdania, że Komisja powinna była przeprowadzić szczególną rozszerzoną ocenę wpływu, a nie 
opierać się jedynie na ocenie wpływu przeprowadzonej dla VIS w 2004 r.

Ze względu na brak tego rodzaju rozszerzonej oceny konieczne jest na tym etapie szczegółowe 
rozpatrzenie sprawy przez wszystkie zainteresowane instytucje, a w opinii sprawozdawczyni dobry 
początek stanowiło seminarium z udziałem ekspertów, które miało miejsce w dniu 27 marca.


