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Обобщение 

Оценка на въздействието на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на 
данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) и 
Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) 

A. Необходимост от действия 

Защо? Какъв е разглежданият проблем? 

Като се основава на оценката на ВИС от 2016 г., с цел да се отговори на новите предизвикателства в 
областта на визите, границите и сигурността и да се създаде взаимосвързаност на съществуващите и 
бъдещите информационни системи, в оценката на въздействието бяха разгледани четири проблемни 
области: 

 липса на документи за пътуване като доказателства в производството по връщане — 
законодателството на ЕС понастоящем не предвижда тази възможност, което води до бавно и трудно 
производство по връщане, създаващо закъснения и разходи за държавите членки; 

 липса на биометрични данни, даващи възможност да бъде установена самоличността на 
малолетните и непълнолетните лица — съгласно действащото законодателство на ЕС не се 
вземат пръстови отпечатъци от деца на възраст под 12 години, което означава, че самоличността на 
децата, особено на тези, уязвими да станат жертви на трафик, е по-трудно бъда установена; 

 недостатъчна информация относно визите за дългосрочно пребиваване и документите за 
пребиваване — информационната празнота води до проблеми при управлението на външните 
граници и прави Шенгенското пространство по-уязвимо по отношение на рисковете, свързани със 
сигурността; 

 недостатъчни проверки на рисковете, свързани с незаконната миграция и сигурността, при 
обработването на заявленията за издаване на виза — неравномерни проверки на държавите 
членки, като не се правят справки със съществуващите информационни системи за тази цел 
(включително с тези, които ще бъдат оперативно съвместими в бъдеще). 

Какво се очаква да бъде постигнато с настоящата инициатива? 

Общи цели 

• да се подобри прилагането на общата визова политика; 

• да се улеснят проверките на външните граници на ЕС и свободното движение в рамките на 
държавите — членки на ЕС, в Шенгенското пространство без вътрешни граници; 

• да се увеличи сигурността в рамките на ЕС и по неговите граници; 

• да се подобри управлението на границата между държавите от Шенгенското пространство и тези, 
които не участват в него. 

Специфични цели 

• да се подобри установяването на самоличността и връщането на гражданите на трети държави; 

• да се повиши ефективността на ВИС, за да се улеснят процедурите за връщане; 

• да се улесни борбата срещу измамите; 
• да се улеснят проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници и 

в рамките на територията на държавите членки; 
• да се предприемат по-решителни действия за противодействие на нарушенията на правата на 

детето; 

• да се улесни обменът на информация между държавите членки относно гражданите на трети 
държави; 

• да се допринесе за борбата с тежката престъпност, включително тероризма; 
• да се съберат статистически данни в подкрепа на основана на факти миграционна политика. 

Каква е добавената стойност от действие на равнището на ЕС? 
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Информационните бази данни на равнище ЕС за целите на управлението на границите и сигурността са 
създадени, за да се помогне на националните органи да си сътрудничат и да обменят информация в тази 
област. 

Запълването на информационни празноти, които бяха установени в тези системи, ще даде възможност 
на органите (по-бързо и по-евтино) да определят и извършват задълбочена оценка на риска за граждани 
на държави извън ЕС и да проверяват статуса и автентичността на техните документи. 

Б. Решения 

Какви законодателни и незаконодателни варианти на политиката са разгледани? Има ли 
предпочитан вариант (подчертан) или не? 

Включването на цифрово копие на документа за пътуване във ВИС — 1) в централизирана база данни/ 
2) децентрализирано (индивидуално от държавите членки): 

• Подвариант А. Съхранение само на страницата с биометрична информация 

• Подвариант Б. Съхранение на всички страници на документа за пътуване 

Намаляване на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца 

• Намаляване на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца на 6 години 

• Намаляване на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на 0 (т.е. вземане на отпечатъци на 
всички възрастови групи — от раждането) 

Включване на визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване във ВИС 

— незаконодателни варианти: 

• Подобряване на двустранния обмен на информация за всеки отделен случай. 

• Подобряване на захранването и използването на информация в Шенгенската информационна 
система (ШИС) във връзка със сигналите относно отнетите документи за пребиваване и визи за 
дългосрочно пребиваване 

• Насърчаване на използването на елементи за сигурност в документите, съдържащи чип: пасивно 
удостоверяване на автентичността и разширен контрол върху достъпа 

— законодателни варианти: 

• по-нататъшно хармонизиране и повишаване на сигурността на визите за дългосрочно пребиваване 
и документите за пребиваване; 

• създаване на връзки между релевантните националните бази данни, които биха позволили на 
всички държави членки да извършват търсения в съответните си национални бази данни; 

• включване във ВИС — а) без данните за отхвърлените заявления за издаване на виза / б) с 

данните за отхвърлените заявления за издаване на виза 

Автоматизирани проверки в областта на миграцията и сигурността 

• Систематични и автоматизирани проверки в наличните бази данни 

• Автоматизирани кръстосани проверки + правила за проверките 

Кой подкрепя отделните варианти? 

Широк кръг от заинтересовани страни изразиха своята подкрепа за целите на преработената ВИС (eu-
LISA (Агенцията на ЕС за управление на свързани със сигурността информационни системи), 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex и правителствата на държавите от ЕС, които 
дадоха своя принос за съпровождащите проучвания). 

Някои заинтересовани страни (ЕНОЗД, Агенцията на Европейския съюз за основните права) обърнаха 
внимание на необходимостта от зачитане на основните права, подчертавайки редовно необходимостта 
от силни и ясни мерки за защита на данните и като се отчита висшият интерес на детето. 

В. Въздействие на предпочитания вариант 

Какви са ползите от предпочитания вариант (ако има такъв, в противен случай — от 
основните варианти)? 
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Предложените мерки ще осигурят надеждно средство за систематично представяне на доказателства за 
гражданството на всеки гражданин на трета държава, пресрочил визата си за пребиваване. Той следва 
да улесни изпълнението на решенията за връщане, което би довело до прогнозирани икономии между 
6,7 милиона евро и 32,1 милиона евро. 

Намаляването на закъсненията в процедурата за връщане ще спомогне и за намаляване на разходите, 
свързани с центровете за задържане преди извеждане, дневните разноски и т.н. с между 
46,3 милиона евро и 92,6 милиона евро. 

Допълнителни икономии на стойност между 3,9 милиона евро и 15,5 милиона евро се очакват по 
отношение свързаните с този процес административни разходи. 

Включването на пръстови отпечатъци на деца във ВИС ще даде възможност на властите да удостоверят 
тяхната самоличност и съответно всяка твърдяна връзка между децата и възрастните, представящи се 
като техни родители или настойници. Това ще спомогне за събирането на непридружени деца, открити в 
Шенгенското пространство, с техните родители, семейства или лица, полагащи грижи за тях, и ще улесни 
прилагането на Регламента от Дъблин (правила за определянето на това коя държава — членка на ЕС, 
отговаря за разглеждането на индивидуалните молби за предоставяне на убежище). 

Органите, отговарящи за управлението на границите и правоприлагането, ще имат достъп до данни за 
визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване, което ще даде възможност за бърза 
проверка на статуса и автентичността им. 

Титулярите на документите също ще се възползват от по-гладко протичащ и по-бърз граничен контрол. 

Консулствата и миграционните власти ще използват основно автоматизираните проверки в други бази 
данни, като по този начин се възползват пълноценно оперативната съвместимост на системата като 
цяло. 

Какви са разходите за предпочетения вариант (ако има такъв, в противен случай — за 
основните варианти)? 

Непосредствените икономически разходи ще бъдат ограничени до инвестициите или разходите за смяна 
на процедурите и правните актове. 

Основните еднократните разходи ще бъдат за сметка на бюджета на ЕС и националните органи, които 
оперират системите и се оценяват на стойност между 21,4 милиона евро и 21,5 милиона евро. 

Повтарящите се административни разходи, произтичащи от повишения обем работа по едно заявление, 
ще се поемат основно от консулските служби на държавите — членки на ЕС, и външните доставчици на 
услуги. 

Количественият анализ обаче бе проведен отделно за всяка област на политиката. Прогнозните разходи 
следователно не вземат предвид значителното дългосрочно намаляване на разходите, присъщи на 
предпочитаните варианти на политиката, като например икономиите от мащаба и потенциалните 
инвестиционни припокривания. 

Какви ще са последиците за предприятията, МСП и микропредприятията? 

Не се очаква предложените мерки в областта на политиката да окажат пряко въздействие върху малките 
и средните предприятия. 

Пътуващите и гражданите на трети държави, притежаващи автентични визи за дългосрочно пребиваване 
или разрешения за пребиваване, ще могат да се възползват от по-бърз граничен контрол. 

Ще има ли значително въздействие върху националните бюджети и администрации? 

Разходите, произтичащи от допълнителната административна тежест, свързана със сканирането на 
документи и снемането на пръстови отпечатъци на деца, ще се компенсират от значителните икономии. 

Очаква се държавите членки да се възползват значително от: 

 намаления брой искания за помощ по отношение на придружаващи документи от органите, 
отговарящи за миграцията и връщането; 

 намаления брой на исканията за копия на документи за пътуване; 

 по-лесната процедура за връщане на мигрантите от трети държави, пресрочили визите си. 

Ще има ли други значителни въздействия? 
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Обществото като цяло ще се ползва от по-голяма сигурност, произтичаща от по-ефективната защита на 
външните граници, закрилата на децата и улеснените процедури за връщане на незаконни мигранти. 

Запълването на настоящата нформационна празнота по отношение на документите, издавани на 
граждани на трети държави, ще допълни информационната система за управление на границите. 
Системата ще бъде разработена и прилагана при пълно зачитане на законодателството в тази област на 
политиката, като например Общия регламент относно защитата на данните, и на принципите за защита 
на данните още при проектирането и по подразбиране, и ще бъде придружена от редица гаранции. 

Г. Последващи действия 

Кога ще се извърши преглед на политиката? 

Четири години след започването на прилагането на изменения Регламент за ВИС Комисията ще 
представи доклад на Европейския парламент и на Съвета на ЕС. 

 


