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I
(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma)

REGLAMENTAI
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 390/2009
2009 m. balandžio 23 d.
iš dalies keičiantis Bendrąsias konsulines instrukcijas diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms
įstaigoms dėl vizų, atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų
išduoti vizą priėmimo ir tvarkymo organizavimo
kuriais patikimiau nustatomas ryšys tarp vizą turinčio
asmens ir paso, kad būtų išvengta tapatybės klastojimo.
Todėl asmeninis prašymą pateikiančio asmens atvykimas
– bent jau pirmą kartą pateikiant prašymą – turėtų būti
vienas iš pagrindinių reikalavimų vizos išdavimui, VIS
registruojant biometrinius identifikatorius.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62
straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

(3)

Biometriniai identifikatoriai atrinkti 2008 m. liepos 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr.
767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsi
keitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp vals
tybių narių (VIS reglamentas) (4).

(4)

Šiame reglamente apibrėžiami šių biometrinių identifika
torių rinkimo standartai, atsižvelgiant į atitinkamas Tarp
tautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) nustatytas
nuostatas. Sistemų sąveikai užtikrinti papildomų tech
ninių specifikacijų nereikia.

(5)

Visi dokumentai, duomenys ar biometriniai identifikato
riai, kuriuos valstybė narė gauna prašymo išduoti vizą
tvarkymo metu, laikomi konsuliniais dokumentais pagal
1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvenciją dėl konsu
linių santykių ir atitinkamai tvarkomi.

(6)

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas prašymą patei
kiančių asmenų registravimui ir sumažinti valstybių
narių išlaidas, be jau veikiančios atstovavimo sistemos
reikia numatyti naujas proceso organizavimo galimybes.
Visų pirma į Bendrąsias konsulines instrukcijas diploma
tinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų (5)
turėtų būti įtraukta speciali atstovavimo rūšis, taikoma tik
prašymų priėmimui ir biometrinių identifikatorių regist
ravimui.

atsižvelgdami į Europos duomenų apsaugos priežiūros parei
gūno nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

(2)

Siekiant užtikrinti patikimą prašymą pateikiančių asmenų
tikrinimą ir jų tapatybės nustatymą, Vizų informacinėje
sistemoje
(VIS),
sukurtoje
Tarybos
sprendimu
2004/512/EB (3), būtina tvarkyti biometrinius duomenis
ir numatyti sukurti teisinę sistemą šių biometrinių iden
tifikatorių rinkimui. Be to, siekiant įgyvendinti VIS,
būtina sukurti naujas prašymų išduoti vizą priėmimo
organizavimo formas.

Biometrinių identifikatorių integravimas į VIS yra svarbus
žingsnis siekiant pradėti naudoti naujus elementus,

(1) OL C 321, 2006 12 29, p. 38.
(2) 2008 m. liepos 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepas
kelbta Oficialiajame leidinyje), 2009 m. kovo 5 d. Tarybos bendroji
pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. kovo
25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame
leidinyje).
(3) OL L 213, 2004 6 15, p. 5.

(4) OL L 218, 2008 8 13, p. 60.
(5) OL C 326, 2005 12 22, p. 1.
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(7)

(8)

(9)
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Reikėtų numatyti ir kitas galimybes, pavyzdžiui, paslaugų
teikimą bendroje vietoje, bendrus prašymų išduoti vizą
centrus, naudojimąsi garbės konsulų paslaugomis ir
bendradarbiavimą su išorės paslaugų teikėjais. Reikėtų
sukurti šioms galimybėms tinkamą teisinę sistemą, visų
pirma atsižvelgiant į duomenų apsaugos klausimus.
Laikydamosi toje teisinėje sistemoje nustatytų sąlygų,
valstybės narės turėtų nustatyti organizacinę struktūrą,
kurią jos naudos kiekvienoje trečiojoje šalyje. Duomenis
apie tas struktūras turėtų skelbti Komisija.

Organizuodamos bendradarbiavimą, valstybės narės
turėtų užtikrinti, kad prašymus pateikiantys asmenys
būtų nukreipiami į valstybę narę, atsakingą už jų
prašymų tvarkymą.

Būtina numatyti nuostatas, taikytinas atvejais, kai vals
tybės narės, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas
procedūrai, nusprendžia bendradarbiauti su išorės
paslaugų teikėju priimant prašymus. Toks sprendimas
gali būti priimamas, jeigu tam tikrais atvejais arba dėl
tam tikrų vietos aplinkybių atitinkamai valstybei narei
netinka riboto atstovavimo bendradarbiavimas su kitomis
valstybėmis narėmis, paslaugų teikimas bendroje vietoje
ar bendras prašymų išduoti vizą centras. Tokia tvarka
turėtų būti nustatoma laikantis bendrųjų vizų išdavimo
principų ir laikantis duomenų apsaugos reikalavimų,
nustatytų 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvar
kant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judė
jimo (1). Be to, nustatant ir įgyvendinant tokią tvarką
reikėtų atsižvelgti į tai, kad būtų vengiama ieškoti palan
kiausių vizų išdavimo sąlygų.

(10)

Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su išorės paslaugų
teikėjais remdamosi teisiniu dokumentu, kuriame būtų
numatytos nuostatos, tiksliai apibrėžiančios jų pareigas,
numatančios galimybę tiesiogiai ir visapusiškai patekti į
jų patalpas, nuostatos dėl informacijos teikimo prašymą
pateikiantiems asmenims, konfidencialumo ir bendradar
biavimo sustabdymo arba nutraukimo aplinkybių, sąlygų
ir tvarkos.

(11)

Šiame reglamente, suteikiant valstybėms narėms teisę
bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju priimant
prašymus tuo pačiu nustatant „vieno langelio“ principą
prašymų teikimui, numatoma nuo bendros taisyklės dėl
asmeninio atvykimo, kaip numatyta Bendrųjų konsulinių
instrukcijų III dalies 4 punkte, leidžianti nukrypti
nuostata. Tai įtakos galimybei pakviesti prašymą patei
kiantį asmenį asmeniniam pokalbiui bei neturi įtakos
būsimiems šiuos klausimus reglamentuojantiems teisi
niams dokumentams.

(1) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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(12)

Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos reikalavimų laiky
mąsi, buvo konsultuotasi su Direktyvos 95/46/EB 29
straipsniu įsteigta darbo grupe.

(13)

Asmens duomenų tvarkymo pagal šį reglamentą atžvilgiu
valstybėms narėms taikoma Direktyva 95/46/EB.

(14)

Valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė visiems
prašymą pateikiantiems asmenims leisti tiesiogiai pateikti
prašymus tų valstybių diplomatinėse atstovybėse arba
konsulinėse įstaigose.

(15)

Siekiant supaprastinti vėlesnių prašymų nagrinėjimo
tvarką, turėtų būti numatyta galimybė kopijuoti pirmame
įvedime į VIS esančius pirštų atspaudus, jei nuo pirmojo
prašymo pateikimo praėjo ne daugiau kaip 59 mėnesiai.
Pasibaigus šiam laikotarpiui, pirštų atspaudai turėtų būti
paimti iš naujo.

(16)

Dėl reikalavimo rinkti biometrinius identifikatorius
komercinių tarpininkų, pavyzdžiui, kelionių agentūrų,
paslaugomis nuo šiol turėtų būti naudojamasi tik tuomet,
kai prašymai pateikiami ne pirmą kartą.

(17)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Bendrąsias
konsulines instrukcijas.

(18)

Praėjus trejiems metams nuo VIS veikimo pradžios, o
vėliau – kas ketverius metus, Komisija turėtų pateikti
šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

(19)

Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. organizuoti prašymų
priėmimą ir tvarkymą įvedant biometrinius duomenis į
VIS ir įdiegti bendrus standartus ir sąveikius biometrinius
identifikatorius bei nustatyti bendras taisykles, taikytinas
visoms Bendrijos bendroje vizų politikoje dalyvaujan
čioms valstybėms narėms, valstybės narės negali deramai
pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos
lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsi
diarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones.
Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą
šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems
tikslams pasiekti.

(20)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie
Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo
sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį
reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikytinas. Kadangi
šio reglamento pagrindą sudaro Šengeno acquis pagal
Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV
antraštinę dalį, remdamasi to protokolo 5 straipsniu
Danija per šešis mėnesius nuo šio reglamento priėmimo
dienos nusprendžia, ar jį perkels į savo nacionalinę teisę.
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(22)

(23)
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Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėto
jamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos
Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos
Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendi
nant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (1), kuri patenka
į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (2) dėl tam tikrų prie
monių taikant tą susitarimą 1 straipsnio B punkte nuro
dytą sritį.

Šis reglamentas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias
įgyvendinant Jungtinė Karalystė pagal 2000 m. gegužės
29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo
dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis
nuostatas (3) nedalyvauja, plėtojimas. Todėl Jungtinė Kara
lystė nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar
taikytinas.

Šis reglamentas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias
įgyvendinant Airija pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos
sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti
įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (4) neda
lyvauja, plėtojimas. Todėl Airija nedalyvauja jį priimant ir
jis nėra jai privalomas ar taikytinas.
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B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su
Tarybos sprendimo 2008/261/EB (7) 3 straipsniu.

(26)

Kipro atžvilgiu šis reglamentas yra aktas, grindžiamas
Šengeno acquis ar kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta
2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje.

(27)

Šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar
kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto
4 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Bendrųjų konsulinių instrukcijų pakeitimai
Bendrosios konsulinės instrukcijos diplomatinėms atstovybėms
ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų iš dalies keičiamos taip:

1. II dalis iš dalies keičiama taip:
(24)

(25)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

OL
OL
OL
OL
OL
OL

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno
acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos,
Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime
dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant,
taikant ir plėtojant Šengeno acquis (5), kurios patenka į
Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą
sritį, minėtą sprendimą siejant su Tarybos sprendimo
2008/146/EB (6) 3 straipsniu.

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos
Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos
Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos
ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame protokole
dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie
Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfe
deracijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asocia
cijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis,
kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio
L
L
L
L
L
L

176, 1999 7 10, p. 36.
176, 1999 7 10, p. 31.
131, 2000 6 1, p. 43.
64, 2002 3 7, p. 20.
53, 2008 2 27, p. 52.
53, 2008 2 27, p. 1.

a) 1.2 punkto b papunktis papildomas tokiomis pastrai
pomis:

„Valstybė narė taip pat gali ribotai atstovauti vienai ar
kelioms valstybėms narėms tik prašymų išduoti vizą
priėmimo ir biometrinių identifikatorių registravimo tiks
lais. Taikomos atitinkamos 1.2 punkto c ir e papunkčių
nuostatos. Dokumentai ir duomenys renkami ir perduo
dami atstovaujamai valstybei narei laikantis atitinkamų
duomenų apsaugos ir saugumo taisyklių.

Atstovaujama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad
atstovaujančios valstybės narės institucijos, elektroniniu
būdu ar fiziškai elektroninėje laikmenoje perduodamos
duomenis atstovaujamos valstybės narės institucijoms,
visiškai užšifruotų tokius duomenis.
(7) OL L 83, 2008 3 26, p. 3.
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Trečiosiose šalyse, kuriose draudžiama šifruoti duomenis,
kuriuos atstovaujančios valstybės narės institucijos elek
troniniu būdu perduoda atstovaujamos (-ų) valstybės
(-ių) narės (-ių) institucijoms, atstovaujama (-os) valstybė
(-ės) narė (-ės) neleidžia atstovaujančiai valstybei narei
perduoti duomenis elektroniniu būdu.

Tokiu atveju atitinkama (-os) atstovaujama (-os) valstybė
(-ės) narė (-ės) užtikrina, kad atstovaujančios valstybės
narės institucijos elektroninius duomenis visiškai užšif
ruotų elektroninėje laikmenoje ir valstybės narės konsu
linis pareigūnas ją fiziškai perduotų atstovaujamos (-ų)
valstybės (-ių) narės (-ių) institucijoms arba, jei dėl tokio
gabenimo reikėtų imtis neproporcingų ar nepagrįstų prie
monių, jie būtų perduodami kitu saugiu ir patikimu būdu,
pavyzdžiui, pasitelkiant įsisteigusius ūkio subjektus, turin
čius patirties atitinkamoje trečiojoje šalyje gabenant
slaptus dokumentus ir duomenis.

Visais atvejais perdavimo saugumo lygis nustatomas atsiž
velgiant į duomenų slaptumo pobūdį.

Valstybės narės arba Bendrija stengiasi pasiekti susitarimą
su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, kad būtų panai
kintas draudimas šifruoti atitinkamų valstybių narių insti
tucijų elektroniniu būdu tarpusavyje perduodamus
duomenis.“

b) d papunktis pakeičiamas taip:

„d) Išduodant vienodo pavyzdžio vizas pagal a ir b
papunkčius, atstovavimas ir ribotas atstovavimas
nurodomi 18 priede pateiktoje lentelėje apie atstova
vimą išduodant vienodo pavyzdžio vizas.“

2. III dalis iš dalies keičiama taip:

a) 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Prašymai išduoti vizą

1.1. Prašymų išduoti vizą formos – prašymų formų skaičius
Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo taip pat turi
užpildyti vienodo pavyzdžio prašymo išduoti vizą
formą. Prašymai išduoti vienodo pavyzdžio vizą
turi būti pateikiami naudojant suderintą formą,
kurios pavyzdys yra pateiktas 16 priede.

Užpildomas bent vienas prašymo išduoti vizą
egzempliorius, kad juo būtų galima pasinaudoti
konsultuojantis su centrinės valdžios institucijomis.
Valstybės narės gali reikalauti užpildyti kelis
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prašymo egzempliorius, jeigu tai numatyta pagal
nacionalines administracines procedūras.

1.2. Biometriniai identifikatoriai
a) Valstybės narės iš prašymą išduoti vizą patei
kiančio asmens renka biometrinius identifikato
rius – veido atvaizdą ir dešimt pirštų atspaudų
– laikydamosi apsaugos sąlygų, nustatytų
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijoje, Europos Sąjungos pagrin
dinių teisių chartijoje bei Jungtinių Tautų vaiko
teisių konvencijoje.

Prašymą pirmą kartą pateikiantis asmuo turi
atvykti asmeniškai. Tuomet surenkami šie
biometriniai identifikatoriai:

— nuotrauka, nuskaityta arba padaryta teikiant
prašymą, ir

— dešimt tiesiai įspaustų ir skaitmeniniu būdu
paimtų pirštų atspaudų.

Jeigu iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens
surinkti pirštų atspaudai dėl ankstesnio prašymo
išduoti vizą buvo įvesti į Vizų informacinę
sistemą (VIS) pirmą kartą likus mažiau nei 59
mėnesiams iki naujo prašymo pateikimo dienos,
jie nukopijuojami į vėlesnį prašymą.

Tačiau jei yra pagrįstų abejonių dėl prašymą
pateikiančio asmens tapatybės, diplomatinė atsto
vybė arba konsulinė įstaiga paima pirštų
atspaudus per pirmiau nurodytą laikotarpį.

Be to, jei prašymo pateikimo metu nedelsiant
negali būti patvirtinta, kad pirštų atspaudai
buvo paimti per pirmiau nurodytą laikotarpį,
prašymą pateikiantis asmuo gali prašyti, kad jie
būtų paimti.

Pagal VIS reglamento 9 straipsnio 5 dalį prie
kiekvieno prašymo pridėta nuotrauka patalpi
nama į VIS. Nereikalaujama, kad prašymą patei
kiantis asmuo šiuo tikslu atvyktų asmeniškai.

Nuotraukai taikomi techniniai reikalavimai turi
atitikti tarptautinius standartus, išdėstytus ICAO
dokumento 9303 6-ojo leidimo 1 dalyje.
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Pirštų atspaudai imami laikantis ICAO standartų
ir 2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimo
2006/648/EB, nustatančio techninius biometrinių
požymių standartų, susijusių su Visų informa
cinės sistemos plėtojimu, reikalavimus (*).
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— valstybių ar Vyriausybių vadovams ir nacio
nalinių Vyriausybių nariams kartu su juos
lydinčiais sutuoktiniais ir jų oficialių delega
cijų nariams, kurie valstybių narių Vyriau
sybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu
lankosi oficialiu tikslu; monarchams ir
kitiems karališkosios šeimos vyresniesiems
nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar
tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi
oficialiu tikslu.

Biometrinius identifikatorius renka kvalifikuotas
ir tinkamai įgaliotas diplomatinės atstovybės
arba konsulinės įstaigos ir už vizų išdavimą
prie sienų atsakingų institucijų personalas. Prižiū
rint diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms
įstaigoms, biometrinius identifikatorius taip pat
gali rinkti kvalifikuotas ir tinkamai įgaliotas
garbės konsulo arba išorės paslaugų teikėjo,
nurodyto VII dalies 1.3 ir 1.4 punktuose, perso
nalas.

Kiekvienu tokiu atveju VIS sistemoje įrašoma
„netaikytina“.
___________
(*) OL L 267, 2006 9 27, p. 41.“
b) Papildoma tokiu punktu:
„5. Darbuotojų elgesys

Duomenis į VIS įveda tik tinkamai įgaliotas
konsulinės įstaigos personalas pagal VIS regla
mento 6 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnį ir 9
straipsnio 5 ir 6 dalis.

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ar konsulinės
įstaigos užtikrina, kad būtų mandagiai bendraujama
su prašymus pateikiančiais asmenimis.

Vykdydami pareigas konsuliniai darbuotojai visap
usiškai gerbia žmogaus orumą. Visos priemonės,
kurių imamasi, turi būti proporcingos tokiomis prie
monėmis siekiamiems tikslams.

Siekdamos išvengti nepagrįsto atsisakymo ir klai
dingo nustatymo, valstybės narės užtikrina, kad
būtų visapusiškai pasinaudota visais paieškos
kriterijais pagal VIS reglamento 15 straipsnį.

Vykdydami pareigas konsuliniai darbuotojai nediskri
minuoja asmenų dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės,
religijos ar tikėjimo, neįgalumo, amžiaus ar seksua
linės orientacijos.“

b) Išimtys
Reikalavimas leisti paimti pirštų atspaudus netai
komas šiems prašymus pateikiantiems asmenims:

3. VII dalies 1 punktas iš dalies keičiama taip:
— vaikams iki 12 metų;
„1.
— asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma
paimti fiziškai. Jei įmanoma paimti mažiau
nei dešimties pirštų atspaudus, paimamas
atitinkamas pirštų atspaudų skaičius. Tačiau
jei pirštų atspaudų negalima fiziškai paimti
tik laikinai, prašymą pateikiančio asmens
pirštų atspaudai turi būti paimti pateikiant
naują prašymą. Diplomatinės atstovybės ar
konsulinės įstaigos ir už vizų išdavimą prie
sienų atsakingos institucijos turi teisę prašyti
tiksliau paaiškinti, dėl kokių priežasčių pirštų
atspaudų laikinai negalima paimti. Valstybės
narės užtikrina, kad veiktų atitinkamos proce
dūros, užtikrinančios prašymą pateikiančio
asmens orumą, tais atvejais, kai kyla registra
vimo sunkumų. Tai, kad fiziškai neįmanoma
paimti pirštų atspaudų, neturi įtakos vizos
suteikimui ar atsisakymui ją suteikti;

Vizų skyrių organizavimas

1.1. Prašymų išduoti vizą priėmimo ir tvarkymo organizavimas
Kiekviena valstybė narė atsako už prašymų priėmimo ir
tvarkymo organizavimą. Paprastai prašymai pateikiami
valstybės narės diplomatinei atstovybei arba konsulinei
įstaigai.

Valstybės narės:

— aprūpina savo diplomatines atstovybes ar konsu
lines įstaigas ir už vizų išdavimą prie sienų atsa
kingas institucijas reikiama įranga biometriniams
identifikatoriams rinkti, taip pat tokia įranga jos
aprūpina savo garbės konsulų biurus, jeigu jos
naudojasi jų paslaugomis biometriniams identifika
toriams rinkti pagal 1.3 punktą, ir (arba)
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— bendradarbiauja su viena ar keliomis valstybėmis
narėmis laikydamosi vietos konsulinio bendradar
biavimo tvarkos arba palaikydamos kitus atitin
kamus ryšius riboto atstovavimo bendradarbiavimo
forma, teikdamos paslaugas bendroje vietoje arba
įsteigdamos bendrą prašymų išduoti vizą centrą
pagal 1.2 punktą.
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pat dėl išlaidų padalijimo tarp dalyvaujančių vals
tybių narių. Viena valstybė narė atsako už sutartis,
susijusias su logistika, ir diplomatinius santykius su
priimančiąja šalimi.
1.3. Naudojimasis garbės konsulų paslaugomis

Ypatingomis aplinkybėmis arba dėl priežasčių, susijusių
su vietos sąlygomis, pavyzdžiui, kai:

Garbės konsulai taip pat gali būti įgalioti atlikti kai
kurias arba visas 1.5 punkte nurodytas užduotis. Turi
būti imtasi atitinkamų priemonių saugumui ir
duomenų apsaugai užtikrinti.

— dėl didelio prašymus išduoti vizą pateikiančių
asmenų skaičiaus nėra galimybės organizuoti
prašymų išduoti vizą priėmimą ir duomenų surin
kimą laiku bei tinkamomis sąlygomis arba

Jei garbės konsulas nėra valstybės narės valstybės
tarnautojas, vykdant minėtas užduotis turi būti laiko
masi 19 priede nustatytų reikalavimų, išskyrus to
priedo C punkto c papunktyje nustatytas nuostatas.

— jokiu kitu būdu neįmanoma užtikrinti atitinkamos
trečiosios šalies pakankamos teritorinės aprėpties,

ir kai pirmiau minėtos bendradarbiavimo formos atitin
kamai valstybei narei netinka, valstybė narė kraštutiniu
atveju gali bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėjais
pagal 1.4 punktą.

Nepažeidžiant teisės pakviesti prašymą pateikiantį
asmenį asmeniniam pokalbiui (kaip numatyta III dalies
4 punkte), dėl pasirinktos organizavimo formos vizos
prašantis asmuo neprivalo asmeniškai atvykti daugiau
nei į vieną prašymo išduoti vizą pateikimo vietą.

1.2. Valstybių narių bendradarbiavimo formos
a) Kai pasirenkama teikti paslaugas bendroje vietoje,
vienos ar kelių valstybių narių diplomatinių atsto
vybių ar konsulinių įstaigų personalas tvarko diplo
matinėms įstaigoms ar konsulinėms įstaigoms
pateiktus prašymus (įskaitant biometrinių identifika
torių paėmimą) kitos valstybės narės diplomatinėje
atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ir naudojasi tos
valstybės narės įranga. Atitinkamos valstybės narės
susitaria dėl paslaugų teikimo bendroje vietoje
trukmės ir tokio bendradarbiavimo nutraukimo
sąlygų, taip pat dėl mokesčio už vizą dalies, kurią
turi gauti valstybė narė, kurios diplomatine atsto
vybe ar konsuline įstaiga naudojamasi.

b) Kai steigiami „bendri prašymų išduoti vizą centrai“,
dviejų ar daugiau valstybių narių diplomatinių atsto
vybių ar konsulinių įstaigų darbuotojai dirba kartu
viename pastate ir priima jiems pateiktus prašymus
(įskaitant biometrinių identifikatorių paėmimą).
Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo nukrei
piamas į valstybę narę, atsakingą už jo prašymo
tvarkymą. Valstybės narės susitaria dėl tokio bend
radarbiavimo trukmės ir jo nutraukimo sąlygų, taip

Jei garbės konsulas yra valstybės narės valstybės tarnau
tojas, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad būtų
taikomi reikalavimai, panašūs į tuos, kurie būtų taikomi
tuo atveju, jei užduotis vykdytų tos valstybės narės
diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.
1.4. Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėjais
Valstybės narės stengiasi bendradarbiauti su išorės
paslaugų teikėju kartu su viena ar daugiau kitų vals
tybių narių, nepažeidžiant viešųjų pirkimų ir konkuren
cijos taisyklių.
Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju grin
džiamas teisiniu dokumentu, atitinkančiu 19 priede
nustatytus reikalavimus.
Valstybės narės, vykdydamos vietos konsulinį bendra
darbiavimą, keičiasi informacija apie išorės paslaugų
teikėjų pasirinkimą ir savo atitinkamų teisinių doku
mentų sąlygų ir reikalavimų nustatymą.
1.5. Bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais būdai
Išorės paslaugų teikėjui gali būti patikėtas vienos ar
daugiau iš toliau išvardytų užduočių vykdymas:
a) teikti bendrą informaciją apie vizų išdavimo reikala
vimus ir prašymo formas;
b) informuoti prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį
apie reikalaujamus patvirtinamuosius dokumentus
remiantis kontroliniu sąrašu;
c) rinkti duomenis ir priimti prašymus (įskaitant
biometrinių identifikatorių rinkimą) ir perduoti
prašymą diplomatinei atstovybei ar konsulinei
įstaigai;

2009 5 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

d) rinkti mokėtiną mokestį;

e) tvarkyti asmeninio atvykimo į diplomatinę atstovybę
ar konsulinę įstaigą arba išorės paslaugų teikėjo
patalpas tvarkaraštį;

f) paimti iš diplomatinės atstovybės ar konsulinės
įstaigos kelionės dokumentus (įskaitant pranešimą
apie atsisakymą išduoti vizą, jei tai taikoma) ir
grąžinti juos prašymą išduoti vizą pateikiančiam
asmeniui.

1.6. Valstybių narių įsipareigojimai
Atrinkdama (-os) išorės paslaugų teikėją, atitinkama
(-os) valstybė (-ės) narė (-ės) patikrina bendrovės
mokumą ir patikimumą (įskaitant tai, ar ji turi būtinas
licencijas, yra įregistruota įmonių registre, turi bend
rovės įstatus, sutartis su bankais) ir užtikrina, kad
nebūtų interesų konflikto.

Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad
atrinktas išorės paslaugų teikėjas laikytųsi 1.4 punkte
nurodytu teisiniu dokumentu jam nustatytų sąlygų ir
reikalavimų.

Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) toliau atsako
už tai, kad būtų laikomasi duomenų tvarkymui taiky
tinų duomenų apsaugos taisyklių, ir yra prižiūrima (-os)
pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo (*) 28 straipsnį.

Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju neapri
boja ir nepanaikina atsakomybės pagal atitinkamos
(-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) nacionalinę teisę už įsipa
reigojimų, susijusių su prašymą išduoti vizą patei
kiančių asmenų asmens duomenų ir vizų tvarkymu,
pažeidimus. Ši nuostata neturi įtakos veiksmams,
kurių gali būti tiesiogiai imamasi prieš išorės paslaugų
teikėją pagal atitinkamos trečiosios šalies nacionalinę
teisę.
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būdu perduoda atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės
(-ių) institucijoms, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė
(-ės) neleidžia išorės paslaugų teikėjui elektroniniu
būdu perduoti duomenų.

Tokiu atveju atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės)
užtikrina, kad išorės paslaugų teikėjas elektroninius
duomenis visiškai užšifruotų elektroninėje laikmenoje
ir valstybės narės konsulinis pareigūnas ją fiziškai
perduotų atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių)
institucijoms arba, jei dėl tokio gabenimo reikėtų
imtis neproporcingų ar nepagrįstų priemonių, jie būtų
perduodami kitu saugiu ir patikimu būdu, pavyzdžiui,
pasitelkiant įsisteigusius ūkio subjektus, turinčius patir
ties atitinkamoje trečiojoje šalyje gabenant slaptus
dokumentus ir duomenis.

Visais atvejais perdavimo saugumo lygis nustatomas
atsižvelgiant į duomenų slaptumo pobūdį.

Valstybės narės arba Bendrija stengiasi pasiekti susita
rimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, kad būtų
panaikintas draudimas šifruoti išorės paslaugų teikėjo
elektroniniu būdu perduodamus duomenis atitinkamos
(-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) institucijoms.

Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) rengia
mokymo kursus išorės paslaugų teikėjui, kuriuose sutei
kiamos žinios, būtinos norint teikti prašymą išduoti
vizą pateikiantiems asmenims tinkamas paslaugas ir
suteikti pakankamos informacijos.

Tais atvejais, kai pirštų atspaudus yra paėmęs išorės
paslaugų teikėjas ir kyla abejonių, atitinkama (-os) vals
tybė (-ės) narė (-ės) suteikia galimybę patikrinti pirštų
atspaudus diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje
įstaigoje.

Prašymus nagrinėja, atitinkamais atvejais pokalbius
rengia, leidimų išdavimo procesą vykdo ir vizų įklijas
spausdina bei įklijuoja tik diplomatinė atstovybė arba
konsulinė įstaiga.

Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad
išorės paslaugų teikėjas, elektroniniu būdu arba fiziškai
elektroninėje laikmenoje perduodamas duomenis atitin
kamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) institucijoms,
visiškai užšifruotų tokius duomenis.

Išorės paslaugų teikėjams nesuteikiama galimybė
naudotis VIS jokiu tikslu. VIS gali naudotis tik tinkamai
įgaliotas diplomatinių atstovybių arba konsulinių
įstaigų personalas.

Trečiosiose šalyse, kuriose draudžiama šifruoti
duomenis, kuriuos išorės paslaugų teikėjas elektroniniu

Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) atidžiai stebi,
kaip įgyvendinamas teisinis dokumentas, be kita ko:
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a) kaip išorės paslaugų teikėjas teikia bendro pobūdžio
informaciją apie vizų išdavimo reikalavimus ir
prašymo formas prašymą išduoti vizą pateikiantiems
asmenims;

b) užtikrina, kad būtų įgyvendinamos visos techninės ir
organizacinės saugumo priemonės, būtinos apsau
goti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto
sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo,
neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų,
ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir
duomenys perduodami atitinkamos (-ų) valstybės
(-ių) narės (-ių) diplomatinei atstovybei ar konsulinei
įstaigai, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų
kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo būdų;

c) kaip renkami ir perduodami biometriniai identifika
toriai;
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Atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) turėtų
būti palikta galimybė visiems prašymą pateikiantiems
asmenims leisti tiesiogiai pateikti prašymus jos (jų)
diplomatinėse atstovybėse arba konsulinėse įstaigose.

1.8.

Informacija
Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės
įstaigos viešai skelbia tikslią informaciją apie susiti
kimų paskyrimo tvarką ir prašymų pateikimą.

1.9.

Paslaugų teikimo tęstinumas
Tuo atveju, jei nutraukiamas bendradarbiavimas su
kitomis valstybėmis narėmis arba bet kokios rūšies
išorės paslaugų teikėju, valstybės narės užtikrina visų
paslaugų tęstinumą.

1.10. Sprendimų priėmimas ir paskelbimas
d) kaip įgyvendinamos priemonės, kurių imamasi
siekiant užtikrinti duomenų apsaugos nuostatų
laikymąsi.

Šiuo tikslu atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių)
diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga reguliariai
ir iš anksto nepranešdama vykdo patikrinimus išorės
paslaugų teikėjo patalpose.

Valstybės narės informuoja Komisiją, kaip jos ketina
organizuoti prašymų priėmimą ir tvarkymą kiekvie
noje konsulinėje įstaigoje. Komisija užtikrina tokios
informacijos tinkamą paskelbimą.

Valstybės narės pateikia Komisijai 1.4 punkte nuro
dyto teisinio dokumento kopiją.
___________
(*) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.“

1.7.

Aptarnavimo mokestis
Išorės paslaugų teikėjai be 12 priede nustatyto mokė
tino mokesčio gali imti aptarnavimo mokestį. Aptar
navimo mokestis yra proporcingas išlaidoms, kurių
išorės paslaugų teikėjas turėjo vykdydamas vieną ar
daugiau 1.5 punkte nurodytų užduočių.

Šis aptarnavimo mokestis nustatomas 1.4 punkte
nurodytame teisiniame dokumente.

Vykdydamos vietos konsulinį bendradarbiavimą, vals
tybės narės užtikrina, kad iš prašymą išduoti vizą
pateikiančio asmens imamas aptarnavimo mokestis
tinkamai atspindėtų išorės paslaugų teikėjo teikiamas
paslaugas ir būtų pritaikytas vietos aplinkybėms. Be
to, jos turi siekti suderinti taikomą aptarnavimo
mokestį.

Aptarnavimo mokestis neturi viršyti pusės 12 priede
nustatytos mokesčio už vizą sumos, neatsižvelgiant į
galimas mokesčio už vizą taikymo išimtis, kaip numa
tyta 12 priede.

4. VIII dalies 5.2 punktas iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:
„5.2. Valstybių narių diplomatinių atstovybių ir konsulinių
įstaigų bendradarbiavimas su komerciniais tarpininkais“;
b) tarp pavadinimo ir 5.2 punkto a papunkčio įterpiamas
toks sakinys:

„Vėlesnių prašymų, kaip apibrėžta III dalies 1.2 punkte,
atveju valstybės narės gali leisti savo diplomatinėms atsto
vybėms arba konsulinėms įstaigoms bendradarbiauti su
komerciniais tarpininkais (t. y. privačiomis administraci
nėmis, transporto ar kelionių agentūromis (turizmo
kelionių operatoriais ir mažmenininkais)).“

5. Papildoma tokiu priedu:
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„19 PRIEDAS
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B. Vykdomos veiklos atžvilgiu išorės paslaugų teikėjas
darbuotojų elgesio atžvilgiu:

Būtiniausių reikalavimų, įtrauktinų į teisinį dokumentą bendra
darbiavimo su išorės paslaugų teikėjais atvejais, sąrašas

a) užtikrina, kad darbuotojai būtų tinkamai apmokyti;

A. Vykdomos veiklos atžvilgiu išorės paslaugų teikėjas
duomenų apsaugos tikslu:

b) užtikrina, kad darbuotojai vykdydami savo pareigas:

a) visais atvejais užkerta kelią duomenų neleistinam skai
tymui, kopijavimui, pakeitimui arba ištrynimui, visų
pirma duomenis perduodant valstybės (-ių) narės
(-ių), atsakingos (-ų) už prašymo išduoti vizą tvarkymą,
diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
b) laikydamasis atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių)
nurodymų perduoda duomenis
— elektroniniu būdu, duomenys yra užšifruoti, arba
— fiziškai, saugiu būdu;
c) kuo greičiau perduoda duomenis

— mandagiai bendrautų su prašymą išduoti vizą
pateikiančiais asmenimis;
— gerbtų prašymus išduoti vizą pateikiančių asmens
orumą ir neliečiamybę;
— nediskriminuotų asmenų dėl lyties, rasinės ar
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, neįgalumo,
amžiaus ar seksualinės orientacijos, ir
— laikytųsi konfidencialumo reikalavimų, kuriuos turi
vykdyti ir išėję iš darbo personalo nariai arba
laikinai ar visam laikui nutraukus teisinio doku
mento galiojimą;

— fiziškai perduotus duomenis – ne rečiau kaip kartą
per savaitę,

c) užtikrina, kad visuomet būtų žinoma bendrovėje
dirbančių darbuotojų tapatybė;

— elektroniniu būdu perduotus šifruotus duomenis –
ne vėliau kaip dienos, kai jie buvo surinkti, pabai
goje;

d) įrodo, kad darbuotojai yra neteisti ir turi reikiamos
patirties.

d) ištrina duomenis iš karto po perdavimo ir užtikrina,
kad prireikus būtų išsaugoti tik šie duomenys: prašymą
išduoti vizą pateikiančio asmens vardas bei pavardė ir
kontaktiniai duomenys, kurie būtų naudojami susiti
kimo organizavimo tikslais, ir tam tikrais atvejais
paso numeris iki paso grąžinimo prašymą išduoti
vizą pateikiančiam asmeniui;
e) užtikrina, kad būtų įgyvendinamos visos techninės ir
organizacinės saugumo priemonės, būtinos apsaugoti
asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaiki
nimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto
atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai
bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys perduo
dami atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) diplo
matinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, taip pat
siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų asmens
duomenų tvarkymo būdų;
f) tvarko duomenis tik prašymą pateikiančių asmenų
asmens duomenų tvarkymo atitinkamos (-ų) valstybės
(-ių) narės (-ių) vardu tikslais;
g) taiko bent Direktyvoje 95/46/EB nustatytiems reikala
vimams lygiaverčius duomenų apsaugos standartus;
h) teikia prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims
informaciją, privalomą pagal VIS reglamento 37
straipsnį;

C. Vykdomos veiklos patikrinimo atžvilgiu išorės paslaugų
teikėjas:
a) sudaro sąlygas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės
(-ių) įgaliotiems darbuotojams bet kuriuo metu ir iš
anksto nepranešus patekti į išorės paslaugų teikėjo
patalpas, visų pirma patikrinimo tikslais;
b) užtikrina nuotolinės prieigos prie susitikimų organiza
vimo sistemos galimybę patikrinimo tikslais;
c) užtikrina atitinkamų stebėsenos metodų taikymą (pvz.,
bandomųjų prašymų išduoti vizą pateikimas; filma
vimas internetinėmis kameromis);
d) užtikrina galimybę susipažinti su dokumentais, įrodan
čiais duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, įskai
tant įsipareigojimų teikti informaciją, išorės auditą ir
reguliarius patikrinimus vietoje;
e) nedelsdamas praneša atitinkamai (-oms) valstybei
(-ėms) narei (-ėms) apie saugumo pažeidimus arba
prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų skundus
dėl netinkamo duomenų panaudojimo arba neteisėtos
prieigos prie duomenų, ir derina veiksmus su atitin
kama (-omis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), kad klau
simas būtų išspręstas ir besiskundžiantiems prašymą
išduoti vizą pateikiantiems asmenims būtų nedelsiant
pateiktas paaiškinimas;
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D. Bendro pobūdžio reikalavimų atžvilgiu išorės paslaugų
teikėjas:
a) veikia laikydamasis valstybės (-ių) narės (-ių), atsa
kingos (-ų) už prašymo išduoti vizą tvarkymą, nuro
dymų;
b) patvirtina atitinkamas kovos su korupcija priemones
(pvz., nuostatas dėl personalo atlyginimo; bendradar
biavimo atrenkant personalo narius užduočiai vykdyti;
„keturių akių“ principo; rotacijos principo);
c) visapusiškai vykdo teisinio dokumento nuostatas,
kuriose numatyta sutarties laikino ar galutinio nutrau
kimo sąlyga, visų pirma pažeidus nustatytas taisykles,
ir sąlyga dėl peržiūros, siekiant užtikrinti, kad teisi
niame dokumente būtų pateikti geriausios praktikos
pavyzdžiai.“
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rinkto ICAO standarto tinkamumą, duomenų apsaugos taisyklių
laikymąsi, darbo su išorės paslaugų teikėjais patirtį konkrečiai
atsižvelgiant į biometrinių duomenų rinkimą, 59 mėnesių taisy
klės pirštų antspaudų kopijavimui įgyvendinimą ir prašymų
priėmimo bei tvarkymo organizavimą. Ataskaitoje, remiantis
VIS reglamento 17 straipsnio 12, 13 ir 14 dalimis ir 50
straipsnio 4 dalimi, turi būti nurodomi atvejai, kai pirštų
atspaudų faktiškai nebuvo galima paimti arba nebuvo reikalau
jama juos paimti dėl teisinių priežasčių, palyginti su atvejų, kai
pirštų atspaudai paimami, skaičiumi. Ataskaitoje nurodoma
informacija apie atvejus, kai asmeniui, kurio pirštų atspaudų
faktiškai nebuvo galima paimti, viza nebuvo išduota. Su atas
kaita prireikus pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl šio regla
mento pakeitimų.

2 straipsnis

Pirmojoje ataskaitoje, remiantis Komisijos atsakomybe atlikto
tyrimo rezultatais, taip pat nagrinėjama, ar vaikų iki 12 metų
pirštų atspaudai yra tikrai patikimi tapatybės nustatymo ir patik
rinimo tikslais, visų pirma kaip kintant amžiui kinta pirštų
atspaudai.

Ataskaitų teikimas

3 straipsnis

Praėjus trejiems metams nuo VIS veikimo pradžios, o vėliau –
kas ketverius metus, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir
Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant biomet
rinių identifikatorių rinkimo ir naudojimo įgyvendinimą, pasi

Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Remiantis Europos Bendrijos steigimo sutartimi šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesio
giai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2009 m. balandžio 23 d.
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