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2. Samarbetsmekanismer mellan medlemsstaterna 

Införandet av biometri kommer att påverka både medlemsstaternas konsulat och de personer som 
ansöker om viseringar själva. Medlemsstaterna kommer att behöva fler resurser i form av lokaler, 
personal, utrusning m.m. När det gäller sökandena kommer de att behöva inställa sig personligen 
för att lämna in åtminstone den första ansökan, och det kan bli problematiskt, särskilt när 
medlemsstaterna inte har konsulat i det aktuella tredje landet och/eller sökandena måste resa långt 
för att komma till ett konsulat. Ett stärkt samarbete mellan medlemsstaterna behövs för att möta 
denna utmaning. 

För att lösa dessa problem föreslog kommissionen flera samarbetsmekanismer mellan 
medlemsstaterna – begränsad representation, samlokalisering, gemensamma ansökningscentrum 
eller, som sista utväg, samarbete med en utomstående tjänsteleverantör. I syfte att genomföra VIS 
skall medlemsstaterna på varje plats antingen utrusta sitt eget konsulat så att det kan läsa in och 
registrera biometriska kännetecken, tillämpa en av de samarbetsmekanismer som beskrivs ovan 
eller samarbeta med externa tjänsteleverantörer. 

2a. Begränsad representation

Under denna nya representationsform skulle medlemsstaterna kunna representera varandra enbart 
för att ta emot ansökningar och registrera biometriska kännetecken. Vilka fördelar skulle det ge? 
Skulle inte denna begränsade representation, ur sökandenas synvinkel, strida mot principen om en 
enda kontaktpunkt, eftersom han eller hon skulle behöva gå till ett konsulat för att lämna 
fingeravtryck och troligen till ett annat för en personlig intervju osv.? Vem skulle fastställa de 
exakta reglerna för representationen, såsom insamling och förvaring av expeditionsavgifterna?

2b. Samlokalisering

Samlokalisering innebär att personal från de diplomatiska och konsulära beskickningarna för en 
eller flera medlemsstater tar emot ansökan (inklusive biometriska kännetecken) vid den 
diplomatiska och konsulära beskickningen för en annan medlemsstat och delar denna medlemsstats 
utrustning. Ramen för samarbetet bör avtalas mellan de deltagande medlemsstaterna. 

En sådan samarbetsform är avsedd att hjälpa medlemsstaterna att dela den ekonomiska bördan. 
Eftersom all verksamhet kommer att äga rum på en plats med diplomatisk status skulle det inte 
finnas några särskilda extra problem som rör skyddet för personuppgifter. I praktiken kräver 
samlokaliseringen att medlemsstaterna har stora lokaler. Är medlemsstaterna villiga att genomföra 
en sådan form av samarbete och, om så inte är fallet, vilka är hindren?

2c. Gemensamma ansökningskontor

För denna form av samarbete samlas konsulär personal från en eller flera medlemsstater i en 
”neutral” byggnad (som inte är medlemsstaternas lokaler) för att ta emot viseringsansökningarna 
inklusive biometriska kännetecken. Precis som för samlokaliseringen bör ramen för samarbetet 
avtalas mellan de deltagande medlemsstaterna. 
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De gemensamma ansökningskontoren skulle ha fördelen att stärka det lokala konsulära samarbetet 
och spara kostnader för medlemsstaterna eftersom resurser kan slås samman och delas1. De 
gemensamma ansökningskontoren skulle även utgöra ett viktigt hjälpmedel för sökandena i länder 
där sökanden måste resa långt till konsulatet eller där inte alla medlemsstater är närvarande. Vidare 
har det anförts att de gemensamma ansökningskontoren skulle underlätta avgörandet av vilken 
medlemsstat som är ansvarig för ansökan. 

Precis som för samarbetet med externa tjänsteleverantörer (se nedan) kommer dock den konsulära 
verksamheten i princip att äga rum på platser som inte åtnjuter diplomatiskt skydd, och denna 
situation ger upphov till allvarliga problem som rör skyddet för personuppgifter, till exempel när det 
gäller hur medlemsstaterna skall kunna garantera skyddet för personuppgifter mot eventuella 
intrång (exempelvis sökningar eller tillgrepp) av de offentliga myndigheterna i sökandens hemland. 
Dessutom finns frågan om säkerheten vid transport av biometriska uppgifter till den ansvariga 
viseringsmyndigheten. Vissa medlemsstater ifrågasätter uppenbarligen det verkliga mervärdet av de 
gemensamma ansökningskontoren och tycker att idén är orealistisk. Det är verkligen inte tydligt 
vem som skulle fastställa reglerna för de gemensamma ansökningskontorens verksamhet och vilken 
status de skulle ha. Har kommissionen gjort någon bedömning av alla dessa frågor?

Ett pilotprojekt pågår för inrättandet och driften av ett gemensamt ansökningskontor i Chisinau i 
Moldavien, ett land som har valts för att det inte finns många medlemsstater som är närvarande eller 
representerade där. Vilka är lärdomarna av detta experiment?

2d. Samarbete med en extern tjänsteleverantör

Slutligen och som sista utväg (när det av orsaker som hör samman med de lokala förutsättningarna 
inte är lämpligt att utrusta konsulatet för att läsa in/registrera biometriska kännetecken eller anordna 
samlokalisering eller ett gemensamt ansökningskontor) kan mottagandet av blanketten för 
viseringsansökan och inläsningen av biometriska kännetecken genomföras av en extern 
tjänsteleverantör. 

Föredraganden noterar med förvåning att vissa medlemsstater redan förefaller samarbeta med 
externa tjänsteleverantörer i brist på en gemenskapsrättslig ram2. Detta samarbete med externa 
tjänsteleverantörer verkar avse systemet för tidsbeställningar och insamlingen av ansökningar, men 
i framtiden skulle samarbete med externa tjänsteleverantörer när det gäller VIS även kunna röra 
biometri. Föredraganden undrar om medlemsstaternas nuvarande praxis i brist på 
gemenskapsrättsliga regler faktiskt är laglig. Ger kommissionens förslag bara en juridisk ram för en 
situation som i praktiken redan finns? 

Kommissionen föreslår två former av samarbete med externa tjänsteleverantörer: 
1. samarbete bara när det gäller tillhandahållandet av allmän information om kraven för att ansöka 
om visering och systemet för tidsbeställningar med en teletjänstcentral (artikel 1.B.1 a), och 
2. samarbete med externa tjänsteleverantörer när det gäller både tillhandahållandet av information 
och insamlingen av ansökningar och expeditionsavgiften, styrkande handlingar och biometriska 

  
1 Notera att införandet av VIS har angetts som skäl för att höja expeditionsavgiften till 60 euro.
2 Detta är särskilt fallet för Italien som förefaller vara det första Schengenland som samarbetar med en extern agentur i 
Indien (VSF) när det gäller vissa delar av processen för utfärdande av viseringar. Andra Schengenländer (Tyskland, 
Frankrike, Belgien, Österrike, Nederländerna och Portugal) tycks ha följt Italiens exempel och samarbete med externa 
tjänsteleverantörer uppmärksammas av allt fler medlemsstater. 
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uppgifter. Den externa tjänsteleverantören överför sedan de ifyllda akterna och uppgifterna till den 
medlemsstats diplomatiska eller konsulära beskickning som är behörig att behandla ansökan 
(artikel 1.B.1 b). 

Medan den första formen av samarbete med externa tjänsteleverantörer skulle kunna välkomnas 
som ett praktiskt sätt att underlätta verksamheten som i princip inte har någon negativ effekt på 
skyddet för personuppgifter ger den andra formen upphov till problem när det gäller detta. 
Visserligen skulle det kunna ge vissa fördelar för personer som ansöker om viseringar genom att 
tidsödande och dyra resor undviks och för konsulat genom att de välkända köerna på konsulatet 
undviks och genom att tiden för genomgången av ansökningar frigörs, men det finns allvarliga 
problem när det gäller skyddet för personuppgifter som redan har tagits upp av 
dataskyddsmyndigheter1. Det finns en möjlig risk för visumshopping om ett visst system bara 
används av en eller flera Schengenstater, och samarbetet med externa tjänsteleverantörer skulle 
kunna öka viseringskostnaderna för personer som ansöker om viseringar. Kommissionens förslag 
visar tydligt att det totala belopp som betalas av sökanden inte bör överstiga expeditionsavgiften. 
Vissa medlemsstater förefaller dock motsätta sig detta och anser att om det finns en extra tjänst 
skall merkostnaden för denna bäras av sökanden. 

I vissa fall måste de externa tjänsteleverantörerna fatta viktiga beslut om biometrin, exempelvis om 
den är tillräckligt pålitlig för att lagras i systemet, men sådana beslut bör vara en offentlig funktion 
och tjänsteleverantörerna bör inte ha utrymme för godtyckliga bedömningar. 

Utöver den särskilda frågan om biometri är det även legitimt att fråga om alla de övriga uppgifter 
som räknas upp under den andra typen av samarbete med externa tjänsteleverantörer legitimt kan 
utföras av en extern tjänsteleverantör. Exempelvis kan mottagandet av styrkande handlingar vid en 
första anblick förefalla enkelt, men problem kan uppstå i praktiken. Det är konsulatets uppgift att 
avgöra om en viss styrkande handling är riktig eller ej, eller om ytterligare dokument behövs. Att 
blanda in en extern tjänsteleverantör kan göra saker och ting mycket mer komplicerade för den 
person som ansöker om en visering. Vidare innehåller den ifyllda viseringsblanketten en mängd 
uppgifter, exempelvis de styrkande handlingarna, vilket ger upphov till frågan om sekretess och 
dokuments säkerhet. Det måste även diskuteras i vilken utsträckning samarbete med externa 
tjänsteleverantörer kan tillämpas i länder med hög grad av korruption. Finns det inte en risk att den 
ökade säkerhet som användning av VIS innebär äventyras av samarbetet med externa 
tjänsteleverantörer? 

Det finns flera alternativ när det gäller denna andra form av samarbete med externa 
tjänsteleverantörer vars fördelar och nackdelar bör övervägas noga: inget samarbete alls, samarbete 
bara när det gäller tillhandahållandet av information osv., men utan biometri, samarbete när det 
gäller både tillhandahållandet av information osv. och biometri, där den externa tjänsteleverantören 
dock måste ha sin verksamhet på en plats med diplomatisk status, och samarbete när det gäller både 
tillhandahållandet av information osv. och biometri, men under sträng övervakning av en konsulär 
tjänsteman. 

Föredraganden hoppas att den juridiskt riktiga lösningen kommer att hittas, att den kommer att 
säkerställa att systemet blir både effektivt och säkert samt att hänsyn tas till sökandenas behov. 

  
1 Se exempelvis yttrandet av Europeiska datatillsynsmannen som kraftfullt avrådde från samarbete med externa 
tjänsteleverantörer när det gäller behandlingen, om denna inte sker på en plats med diplomatisk status.
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Slutsats:

Med tanke på de viktiga frågorna i detta förslag anser föredraganden att kommissionen borde ha 
genomfört en särskild utökad konsekvensanalys och inte bara tillämpat den konsekvensanalys som 
genomfördes för VIS under 2004. 

I brist på en sådan utökad analys behövs nu en djupgående analys av alla berörda institutioner och 
föredraganden anser att det expertseminarium som ägde rum den 27 mars var en bra början. 


