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2. Mechanizmy spolupráce medzi členskými štátmi 

Zavedenie biometrických identifikačných znakov bude mať vplyv na konzulárne úrady členských 
štátov, ako aj na samotných žiadateľov o vízum. Členské štáty budú potrebovať dodatočné zdroje v 
zmysle priestorov, personálu, zariadenia atď. Žiadatelia sa budú musieť dostaviť osobne aspoň pri 
podaní prvej žiadosti, čo môže byť problematické, najmä ak členské štáty nemajú konzulárne úrady 
v príslušnom treťom štáte, alebo ak žiadatelia musia precestovať dlhé vzdialenosti, aby sa dostali na 
konzulárny úrad. Reakcia na výzvu, ktorú predstavuje zavedenie biometrických identifikačných 
znakov, vyžaduje posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi. 

Na prekonanie týchto problémov navrhla Komisia niekoľko mechanizmov spolupráce medzi 
členskými štátmi: obmedzené zastúpenie, užívanie spoločných priestorov, spoločné žiadateľské 
centrá alebo, v krajnom prípade, outsourcing externému poskytovateľovi služieb. Pre 
implementáciu vízového informačného systému (VIS) členské štáty buď vybavia svoje vlastné 
konzulárne úrady zariadením na získavanie biometrických identifikačných znakov, zavedú jeden 
z vyššie uvedených mechanizmov spolupráce alebo uplatnia outsourcing. 

2 a. Obmedzené zastúpenie

V zmysle tejto novej formy zastúpenia by členské štáty mali mať možnosť navzájom sa zastupovať 
výhradne pri prijímaní žiadostí a registrácii biometrických identifikačných znakov. Aké výhody by 
to prinieslo? Nebolo by z pohľadu žiadateľov toto obmedzené zastúpenie proti zásade „jedného 
kroku“, keďže žiadateľ by musel ísť na jeden konzulát na odobratie odtlačkov prstov a 
pravdepodobne na iný konzulát na osobný pohovor atď.? Kto stanoví presné pravidlá zastúpenia 
ako vyberanie poplatkov za spracovanie žiadostí o víza?

2 b. Užívanie spoločných priestorov

Užívanie spoločných priestorov znamená, že zamestnanci z diplomatických úradov a konzulárnych 
misií jedného alebo viacerých členských štátov prijmú žiadosť (vrátane biometrických 
identifikačných znakov) na diplomatickom úrade a konzulárnej misii iného členského štátu a 
zdieľajú zariadenie tohto členského štátu. Na rámci spolupráce by sa mali dohodnúť zúčastnené 
členské štáty.  

Táto forma spolupráce má členským štátom pomôcť spoločne niesť finančné bremeno. Keďže 
všetky činnosti sa budú vykonávať na mieste, ktoré je pod diplomatickou ochranou, nevyskytovali 
by sa žiadne mimoriadne problémy s ochranou pridaných údajov. V praxi užívanie spoločných 
priestorov vyžaduje, aby mali členské štáty k dispozícii veľké priestory. Sú členské štáty ochotné 
zaviesť takúto formu spolupráce a ak nie, z dôvodu výskytu akých prekážok?

2 c. Spoločné žiadateľské centrá

Pri tejto forme spolupráce budú konzulárni zamestnanci jedného alebo viacerých členských štátov 
pracovať v jednej „neutrálnej“ budove (nie v priestoroch členských štátov), kde budú prijímať 
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žiadosti o víza vrátane biometrických identifikačných znakov. Ako v prípade užívania spoločných 
priestorov, aj tu by sa mali na rámci spolupráce dohodnúť zúčastnené členské štáty.  

Výhodou spoločných žiadateľských centier môže byť posilnenie miestnej konzulárnej spolupráce a 
úspora nákladov pre členské štáty spojením a deľbou zdrojov1. Spoločné žiadateľské centrá môžu 
tiež predstavovať významné uľahčenie pre žiadateľov v krajinách, kde žiadateľ musí precestovať 
dlhú vzdialenosť, aby sa dostal na konzulát, alebo kde nie sú zastúpené všetky členské štáty. Naviac 
sa diskutovalo o tom, že spoločné žiadateľské centrá by uľahčili určenie členského štátu 
zodpovedného za žiadosť.  

Avšak, ako v prípade outsourcingu (pozri nižšie), aj konzulárna činnosť sa v zásade vykonáva na 
miestach, ktoré nie sú pod diplomatickou ochranou, a táto situácia vzbudzuje vážne obavy v 
súvislosti s ochranou údajov, napríklad ako budú členské štáty schopné zaručiť ochranu takýchto 
údajov pred možným zásahom (napríklad vyhľadaním a zadržaním údajov) zo strany štátnych 
orgánov krajiny žiadateľa? Okrem toho je tu otázka bezpečnosti prepravy biometrických údajov do 
zodpovedného vízového orgánu. Niektoré členské štáty spochybňujú skutočnú pridanú hodnotu 
spoločných žiadateľských centier a považujú túto myšlienku za nereálnu. Nie je ani jasné, kto 
stanoví pravidlá fungovania spoločných žiadateľských centier a aký by bol ich štatút. Posúdila 
Komisia všetky tieto otázky?

V Chisinau (Moldavsko) prebieha pilotný projekt týkajúci sa zriadenia a fungovania spoločného 
žiadateľského centra. Táto krajina bola vybraná preto, lebo v nej nie je prítomných alebo 
zastúpených veľa členských štátov. Aké ponaučenia priniesol tento experiment?

2 d. Outsourcing externému poskytovateľovi služieb

Nakoniec a v krajnom prípade (keď nie je z dôvodov súvisiacich s miestnymi podmienkami vhodné
vybaviť konzulárny úrad zariadením na získavanie/zbieranie biometrických identifikačných znakov 
alebo organizovať užívanie spoločných priestorov alebo spoločného žiadateľského centra) môže 
prijímať formuláre žiadosti a získavať biometrické identifikačné znaky externý poskytovateľ 
služieb.   

Spravodajkyňa berie s prekvapením na vedomie, že niektoré členské štáty už uplatňujú outsourcing 
bez toho, aby existoval akýkoľvek rámec Spoločenstva2. Tento outsourcing sa zrejme týka 
systémov dohodnutia stretnutia na pohovor a prijímania žiadostí, ale v budúcom systéme VIS by sa 
mohol týkať aj získavania biometrických identifikačných znakov. Spravodajkyňa sa pýta, či sú bez 
právnych predpisov Spoločenstva súčasné postupy členských štátov vlastne legálne. Poskytuje v 
skutočnosti návrh Komisie iba právny rámec pre situáciu, ktorá už existuje? 

  
1 Zavedením systému VIS sa odôvodňuje zvýšenie poplatku za spracovanie žiadosti o vízum na 60 EUR.
2 To je najmä prípad Talianska, ktoré je prvou schengenskou krajinou využívajúcou na outsourcing v niektorých 
oblastiach procesu udeľovania víz externú agentúru v Indii (VSF). Taliansko zrejme nasledovali ďalší schengenskí 
partneri (Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Rakúsko, Holandsko a Portugalsko) a outsourcing priťahuje pozornosť stále 
ďalších členských štátov.  
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Komisia navrhuje dve formy outsourcingu: 
1. využívanie outsourcingu iba na poskytovanie všeobecných informácií o podmienkach na podanie 
žiadosti o vízum a dohodnutie stretnutia prostredníctvom telefónneho centra (článok 1B1a) a 
2. využívanie outsourcingu na poskytovanie informácií, ako aj prijímanie žiadostí a vyberanie 
poplatkov za spracovanie žiadosti o víza, ako aj na prijímanie dokumentov a získavanie 
biometrických údajov. Externý poskytovateľ služieb potom postúpi kompletné spisy a údaje 
diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu členského štátu zodpovednému za spracovanie 
žiadosti (článok 1B1b). 

Zatiaľ čo prvá forma outsourcingu môže byť vítaná ako praktické uľahčenie, ktoré v zásade nemá 
žiadny negatívny vplyv na ochranu a bezpečnosť údajov, druhá forma prináša v tejto oblasti 
problémy. I keď by mohla priniesť určité výhody žiadateľom o víza tým, že by zabránila časovo 
náročnému a nákladnému cestovaniu a konzulárnym úradom tým, že by zabránila dobre známym 
radom na konzulátoch a získal by sa čas na preskúmanie žiadostí, existujú vážne obavy v súvislosti 
s ochranou a bezpečnosťou údajov, ktoré už vyjadrili orgány na ochranu údajov1. Ak konkrétny 
systém využíva jeden alebo niekoľko schengenských štátov, existuje riziko tzv. visa shoppingu 
a okrem toho outsourcing môže zvýšiť náklady na víza pre žiadateľov. V návrhu Komisie sa jasne 
uvádza, že celková suma, ktorú žiadateľ zaplatí, by nemala prekročiť poplatok za spracovanie 
žiadosti o vízum. Niektoré členské štáty však proti tomu protestujú a domnievajú sa, že ak existuje 
dodatočná služba, musí žiadateľ znášať dodatočné náklady.  

V niektorých prípadoch budú musieť externí poskytovatelia služieb robiť dôležité rozhodnutia 
týkajúce sa biometrických identifikačných znakov, napríklad či sú dostatočne spoľahlivé na 
vloženie do systému, avšak takéto rozhodnutia by mali byť úlohou štátu a poskytovatelia služieb by 
nemali mať priestor na konanie podľa vlastného uváženia. 

Je oprávnené nastoliť otázku, či okrem získavania biometrických identifikačných znakov môže 
externý poskytovateľ služieb legitímne vykonávať všetky ostatné úlohy vymenované pri druhom 
type outsourcingu. Napríklad, zhromažďovanie podporných dokumentov vyzerá na prvý pohľad 
jednoducho, ale v praxi sa môžu vyskytnúť problémy. Je úlohou konzulátu rozhodnúť, či je určitý 
podporný dokument správny alebo nie, alebo či sú potrebné ďalšie dokumenty. Zapojenie externého 
poskytovateľa služieb môže žiadateľom o víza celý proces skomplikovať. Vyplnený vízový 
formulár okrem toho obsahuje množstvo údajov, ako napríklad podporné dokumenty, čo nastoľuje 
otázku dôvernosti a bezpečnosti dokumentov. Treba tiež prediskutovať, do akej miery sa môže 
outsourcing uplatňovať v krajinách s vysokou mierou korupcie. Nehrozí nebezpečenstvo, že 
outsourcing ohrozí bezpečnosť zaručenú uplatňovaním systému VIS? 

V oblasti druhej formy outsourcingu by sa mali dôkladne posúdiť výhody a nevýhody niekoľkých 
možností: žiadny outsourcing, využívanie outsourcingu iba na poskytovanie informácií atď., ale bez 
získavania biometrických identifikačných znakov, využívanie outsourcingu na poskytovanie 
informácií atď., ako aj na získavanie biometrických identifikačných znakov, pričom však bude 

  
1 Pozri napríklad stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý dôrazne varuje pred 
outsourcingom spracovania údajov externému poskytovateľovi služieb, ak sa nebude vykonávať na mieste, ktoré je pod 
diplomatickou ochranou.
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musieť externý poskytovateľ služieb vykonávať svoju činnosť na mieste, ktoré je pod 
diplomatickou ochranou, využívanie outsourcingu na poskytovanie informácií atď. a získavanie 
biometrických identifikačných znakov, ale pod prísnym dohľadom konzulárneho úradníka.   

Spravodajkyňa dúfa, že sa nájde správne právne riešenie, ktoré zaručí, že systém bude efektívny aj 
bezpečný a zohľadní potreby žiadateľov o víza.  

Záver:

Vzhľadom na dôležité otázky vznesené v návrhu sa spravodajkyňa domnieva, že Komisia mala 
vykonať presné a rozšírené hodnotenie vplyvu a nespoliehať sa iba na hodnotenie vplyvu 
vypracované pre systém VIS v roku 2004. 

Keďže takéto rozšírené hodnotenie neexistuje, je potrebné, aby všetky zúčastnené inštitúcie tieto 
otázky dôkladne zvážili a spravodajkyňa verí, že odborný seminár, ktorý sa konal 27. marca, je 
dobrým začiatkom.  


