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EXPLANATORY MEMORANDUM

1. General Objective

When progressively establishing an area of freedom, security and justice, the 
European Union shall ensure the free movement of persons and a high level of 
security. In this context, top priority has been given to the development and 
establishment of the Visa Information System (VIS) as a system for the exchange of 
visa data between Member States, which represents one of the key initiatives within 
the EU policies aimed at supporting stability and security.

Building upon the Conclusions of the European Council of Laeken, Seville and
Thessalonica, the JHA Council adopted on 19 February 2004 conclusions on the 
development of the Visa Information System1. Reaffirmed by the European Council of 
Brussels on 25-56 March 20042, these Council conclusions give orientation for the 
development of the VIS to be taken “into account when preparing the technical 
implementation of the VIS and the proposal for the legal instrument concerning the 
establishment of the VIS, while fully respecting the Communities’ legislation on the 
protection of personal data”3. 

Prior to this proposal, the Council adopted on 8 June 2004 Council Decision 
2004/512/EC establishing the Visa Information System (VIS)4, which constitutes the 
required legal basis to allow for the inclusion in the budget of the European 
Communities of the necessary appropriations for the development of VIS and the 
execution of that part of the budget, defines the architecture of the VIS and gives the 
Commission the mandate to develop the VIS at technical level, assisted by the SIS II 
committee5, whereas the national systems shall be adapted and/or developed by the 
Member States.

The further development and establishment of the VIS requires the elaboration of a 
comprehensive legal framework. The objective of the present proposal for a 
Regulation of the European Parliament and the Council is to define the purpose, the 
functionalities and responsibilities for the VIS, to give to the Commission the mandate 
to set up and maintain the VIS and to establish the procedures and conditions for the 
exchange of data between Member States on short-stay visa applications to facilitate 
the examination of such applications and the related decisions.

The VIS shall improve the administration of the common visa policy, the consular 
cooperation and the consultation between central consular authorities in order to 
prevent threats to internal security and ‘visa shopping’, to facilitate the fight against 
fraud and checks at external border checkpoints and within the territory of the 
Member States, to assist in the identification and return of illegal immigrants and to 
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facilitate the application of the “Dublin II Regulation” (EC) No 343/20036. The 
improvement of the assessment of visa applications including the consultation between 
central authorities, and the verification and identification of applicants at consulates 
and at checkpoints contributes to the internal security of the Member States and 
towards combating terrorism7, which constitutes a horizontal objective and basic 
criterion for the common visa policy, as well as the fight against illegal immigration8. 
Simultaneously, the VIS will benefit bona fide travellers by improving the procedures 
for issuing visas and for checks.

The scope of this Regulation is related to the exchange of data on Schengen short- 
stay visas as the primary purpose of the VIS, including the national long-stay visas 
which are concurrently valid as short-stay visas. The exchange of data on other 
national long-stay visa of the Schengen States, which is also included in the Council 
conclusions of 19 February 20049, requires a separate legal instrument: Other than for 
the short-term visas there exists no common aquis on procedures on the issue of long-
term visas by Member States and for the relevant Article 63 point (3)(a) of the Treaty, 
the co-decision procedure does not apply, as long as there is no decision according to 
Article 67(2) of the Treaty.

This Regulation shall constitute the core instrument for the legal framework for the 
VIS. However, to complement this legal framework, further legal instruments will be 
needed in particular for:

a) amending the Common Consular Instructions (CCI)10, concerning standards and 
procedures for taking the biometric data, including the obligation and specifying 
the exceptions to the recording of biometrics;

b) the development of a mechanism for the exchange of data with Ireland and the 
United Kingdom for the purposes to facilitate the application of the Dublin II 
Regulation (EC) No 343/200311 and to assist in the identification and 
administrative procedures for returning of illegal immigrants, as far as Ireland 
and the UK participate in immigration and return policy; 

c) the exchange of data on long stay-visas which are not concurrently valid as 
short-stay visas by the VIS; this would need further political orientation in view 
of the absence of a common aquis for such visas.

2. Impacts of the Visa Information System (VIS)

The Extended Impact Assessment12 annexed to this proposal, highlights the need for 
the VIS and its impacts in comparison to other policy options, and motivates in 
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particular why the storage and use of biometric data in the VIS is essential to achieve 
the objectives of the VIS and what should be the appropriate safeguards for data 
protection and data security. In view of the related sensitive issues for the protection 
of personal data, inter alia the consultation of the Article 29 Working Party13 is 
required.

3. Legal Basis 

This Regulation is founded on Article 62 point (2)(b)(ii) and Article 66 of the EC 
Treaty. Article 66 provides the appropriate legal basis for setting-up and maintaining 
the VIS and for procedures for the exchange of visa data between Member States, 
ensuring cooperation between the relevant authorities of the Member States’ as well 
as between those authorities and the Commission in the areas covered by Title IV of 
the Treaty. These areas include the implementation of the common visa policy, but 
also checks on external borders and measures on asylum and illegal immigration.

However, quite apart from the mechanisms and procedures for the introduction, 
exchange and consultation of visa data in the VIS, the Regulation implies procedures 
which are necessary conditions for the examination and issuance of short-stay visas by 
the Member States on the basis of the Schengen acquis for the common visa policy. 
The introduction of information into the VIS, at the moment of the receipt of visa 
application and the checking of the VIS for previous applications, being obligatory 
steps in the examination of such an application, are themselves procedures and 
conditions for the issuing of visas within the meaning of Article 62(2)(b)(ii). 

According to Article 67(4) TEC, measures referred to in Article 62 (2)(b)(ii) TEC 
shall be adopted in accordance with the co-decision procedure referred to in Article 
251. Since Article 66 is now subject to qualified majority and not unanimity as 
formerly14, the two legal bases are compatible and can be combined. Therefore the co-
decision procedure applies for the adoption of the Regulation as an integral whole.

4. Participation in the VIS 

Since the Regulation covers the exchange of data on short stay visas between Member 
States "which have abolished checks at their internal borders"15, it constitutes a 
development of the Schengen acquis on the common visa policy. The consequences 
for the participation in the VIS are as follows:

Iceland and Norway:

The procedures laid down in the Association Agreement16 concluded by the Council 
and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' 
association with the implementation, application and development of the Schengen 
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acquis are applicable, since the present proposal builds on the Schengen acquis as 
defined in Annex A of this Agreement.

Denmark: 

Pursuant to the Protocol on the position of Denmark annexed to the TEU and the 
TEC, Denmark will not participate in the adoption of the Regulation and is therefore 
not bound by it or subject to its application. Given the fact that the Regulation is an 
act which aims to build upon the Schengen acquis in accordance with the provisions 
of Title IV of the TEC, Article 5 of the above-mentioned Protocol applies.

United Kingdom and Ireland: 

According to Articles 4 and 5 of the Protocol integrating the Schengen acquis into the 
framework of the European Union and Council Decision 2000/365/EC of 29 May 
2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland17, and Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning 
Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen acquis18, the 
United Kingdom and Ireland are not taking part in the adoption of the Regulation and 
are not bound by it or subject to its application.

New Member States: 

Since the initiative constitutes an act building upon the Schengen acquis or otherwise 
related to it within the meaning of Article 3(2) of the Act of Accession, the Regulation 
shall only apply in a new Member State pursuant to a Council decision in conformity 
with this provision.

Switzerland:

This Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen aquis
within the meaning of the Agreement signed by the European Union, the European 
Community and the Swiss Confederation on the latter’s association with the 
implementation, application and development of the Schengen acquis19 which fall 
within the area referred to in Article 4(1) of the Council decision on the signing, on 
behalf of the European Community, and on the provisional application of certain 
provisions of this Agreement20. 

5. Subsidiarity and Proportionality

Article 62 (2)(b)(ii) creates a Community responsibility for the procedures and 
conditions for issuing short stay visas by Member States. Article 66 creates a 
Community responsibility for measures to ensure cooperation between Member 
States’ authorities as well as between them and the Commission. These 
responsibilities must, however, be exercised in accordance with Article 5 of the Treaty 
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establishing the European Community. The proposal satisfies the criteria of this 
provision:

The objectives of the Regulation, to set up a common system and common procedures 
for the exchange of visa data between Member States cannot be sufficiently achieved 
by the Member States and can therefore, by reason of the scale and impact of the 
action, be better achieved at Community level. 

The activities of the Commission are limited to the setting-up and maintenance of the 
Central Visa Information System, the National Interfaces and the communication 
infrastructure between the Central VIS and the National Interfaces, whereas the 
competence for its National System remains by each Member State. The form of a 
regulation has been chosen because it is necessary to adopt an act of general 
application which is binding in its entirety and directly applicable in the Member 
States.

The present initiative does not go beyond what is necessary to achieve its objective: 
The data to be entered into the VIS are the data required to examine visa applications 
and on the decisions taken thereto. The alphanumeric data on the applicant are to be 
taken from the current application form. To ensure exact verification and 
identification of visa applicants, it is necessary to process biometric data in the VIS. 
This allows the verification and identification independent from the existence, 
presentation and malfunctioning of other storage media like microchips. However, this 
proposal does not include the storage of scanned documents, although this is foreseen 
by the Council conclusions21, since this is not considered to be proportional in view of 
the need for such further documents only in specific cases; in such cases the copies of 
documents can be transmitted on request by the Member State that has issued the 
visa22.

The consultation of the data is exclusively reserved to duly authorised staff of the 
competent authorities of each Member State, specified for each of the purposes as 
defined in this Regulation and limited to the extent the data are required for the 
performance of the tasks in accordance with these purposes. 

6. Structure and Content of the Proposal 

This proposal for the second legal instrument for the legal framework for the VIS 
comprises seven chapters: The first chapter provides the subject matter of the 
Regulation and the purpose of the VIS, definitions, the categories of data and general 
rules on the access to the VIS. 

The second chapter details the obligations and procedures for entering and the use of 
data by the visa authorities. It specifies the data, which shall be entered upon 
registration of the application and those added when a decision has been taken to 
issue, to refuse, to annul, revoke or extend a visa or to refuse the examination of the 
application. Furthermore, this chapter provides the obligations for the visa authorities 
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to use the VIS for examining visa applications and procedures for the use of the VIS 
for consultation between central authorities and the request for documents, thus 
integrating the technical functionalities of the current VISION network into the VIS. 
Provision is also made to the use of data by the visa authorities for reporting and 
statistics.

The third chapter details the conditions and procedures for the use of data by other 
authorities for the specific purposes of the VIS: for checks on visas, for identification 
and return of illegal immigrants, for determining the responsibility for asylum 
applications and for examining asylum applications. The authorities which should have 
access to consult the VIS are defined by these specific purposes. 

The fourth chapter lays down rules for the retention and amendment of the data 
recorded in the VIS. The fifth chapter provides the responsibilities for the VIS, 
including for the operational management of the VIS, for the use of data and data 
security, and rules on liability, records and penalties. 

The sixth chapter concerns rights and supervision on data protection. Whereas 
Directive 95/46/EC and Regulation (EC) No 45/2001 fully apply for this Regulation23, 
the provisions of this chapter clarify certain points in respect of safeguarding the 
rights of the data subject and of the roles of the national supervisory authorities and 
the Independent Supervisory Authority. 

The final chapter covers the implementation, the start of transmission and operation, 
comitology, monitoring and evaluation, the entry into force and the applicability of 
this Regulation.

A commentary on the individual articles is annexed to this proposal.
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2004/0287 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държа
вите-членки относно визите за краткосрочно пребиваване

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ч
лен 62, параграф 2, буква б), (ii) и член 66 от него,

Като взеха предвид предложението на Комисията24,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора25,

като имат предвид, че:

(1) В съответствие със заключенията на Съвета от 20 септември 2001 г. и със заклю
ченията на Европейския съвет в Лакен от 14 и 15 декември 2001 г., в Севиля от
21 и 22 юни 2002 г., в Солун от 19 и 20 юни 2003 г. и в Брюксел от 25 и 26 март
2004 г., създаването на Визовата информационна система (ВИС) представлява е
дна от ключовите инициативи в политиките на Европейския съюз, целящи да по
дкрепят стабилността и сигурността.

(2) Решението на Съвета 2004/512/ЕО от 8 юни 2004 г., установяващо Визовата инф
ормационна система (ВИС)26, създаде ВИС като система за обмен на визови дан
ни между държавите-членки.

(3) В момента е необходимо Комисията мандата да бъде оправомощена да създаде
и поддържа ВИС, да определи целта, функциите и отговорностите на ВИС, какт
о и да установи условията и реда на извършване на обмена на визови данни меж
ду държавите-членки, с цел да се улесни разглеждането на заявленията за издава
не на виза и свързаните с това решения, като взема предвид насоките за развити
ето на ВИС, приети от Съвета на 19 февруари 2004 г.

(4) Визовата информационна система следва да подобри администрацията на общат
а визова политика, консулското сътрудничество и консултациите между централ
ните консулски органи, посредством улесняване на обмена на данни между дър
жавите-членки относно заявленията и свързаните с това решения, с цел да бъдат
предотвратени заплахите към вътрешната сигурност на която и да е от държавит
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е-членки и "пазаруването на визи" и да бъде улеснена борбата срещу измамите и
проверките на външните граници и вътре в територията на държавите-членки. В
ИС следва, също така, да улесни установяването на самоличността и връщането
на незаконните имигранти и прилагането на Регламент на Съвета (ЕО) №
343/2003 г. от 18 февруари 2003 г., установяващ критериите и механизмите за оп
ределяне на държавата-членка, отговорна за разглеждането на заявление за иска
не на убежище, подадено в една от държавите-членки от гражданин на трета стр
ана27.

(5) Визовата информационна система следва да бъде свързана с националните систе
ми на държавите-членки, за да позволи на компетентните органи в държавите-ч
ленки да обработват информацията, касаеща заявленията за издаване на виза как
то и издадени, анулирани, отменени или продължени визи.

(6) Условията и процедурите за въвеждане, изменяне, изтриване и консултиране на
данните във ВИС следва да вземат предвид процедурите, установени в Общите к
онсулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представи
телства (оттук нататък наричани "Общите консулски инструкции")28.

(7) Техническите функции на мрежата за консултации с централните национални ор
гани, както постановява член 17, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Сп
оразумението от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на контрола
по общите граници29 следва да бъдат включени във ВИС.

(8) Данните, обработвани от ВИС, следва да се определят от данните, съдържащи се
в общото заявление за издаване на виза, съгласно Решението на Съвета №
2002/354/EО от 25 април 2002 г. относно адаптирането на Част III от, и създаван
ето на Приложение 16 към Общите консулски инструкции30, както и от информа
цията, съдържаща се на визовия стикер, съгласно Регламент на Съвета (EО) №
1683/95 от 29 май 1995 г., установяващ унифициран формат за визи31.

(9) За да се гарантира проверка и установяване на самоличността на заявителите, е
необходимо да се извършва обработка на биометрични данни чрез Визова инфо
рмационна система (ВИС).

(10) Необходимо е да бъдат определени компетентните органи от държавите-членки, 
чийто надлежно оправомощен персонал да има достъп да влиза, изменя, изтрива
или да се консултира с данните, за специфичните цели на ВИС, за да изпълни св
оите задачи. 

(11) Личните данни, запазени във ВИС следва да бъдат задържани не по-дълго от не
обходимото за целите на ВИС. Следва данните да се пазят за период от 5 годин
и, с цел да се позволи данните от предишни заявления да бъдат взети предвид п
ри оценката на заявления за издаване на виза, включително надеждността на кан
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дидатите и за да поддържане на документацията относно незаконните имигрант
и, които могат, на определен етап, да са кандидатствали за виза. По-кратък пери
од не би бил достатъчен за тези цели. Данните следва да бъдат изтрити след пер
иод от пет години, освен ако има причина да бъдат изтрити по-рано.

(12) Конкретни правила следва да бъдат установени по отношение на отговорностит
е на Комисията за създаването и поддържането на ВИС, от една страна, и, от др
уга страна, по отношение на отговорностите на държавите-членки за националн
ите системи и използването на данните от националните органи.

(13) Следва да бъдат установени правила, уреждащи отговорността на държавите-чл
енки във връзка с щети, причинени от неспазване на този регламент.  Отговорно
стта на Комисията по отношение на такива щети се урежда от член 288, парагра
ф 2 от Договора.

(14) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 октомври 1995 г. 
относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и с
вободното движение на такива данни32 се прилага към обработката на лични дан
ни от държавите-членки в съответствие с този регламент. Въпреки това, някои т
очки следва да бъдат изяснени по отношение на отговорността, касаеща използв
ането на данни, защитата на правата на субектите на данни и надзора над защита
та на данните.

(15) Регламент (ЕО) № 45/2001 от 18 декември 2000 г. на Европейския парламент и
Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обр
аботката на лични данни от институции и органи на Общността и свободното дв
ижение на такива данни33, се прилага към дейностите на Комисията, свързани съ
с защитата на личните данни. Въпреки това, някои точки следва да бъдат изясне
ни по отношение на отговорността, касаеща използването на данни и надзора на
д защитата на данни.

(16) Националните органи за надзор, установени в съответствие с член 28 на Директ
ива 95/46/ЕО следва да следят законността на обработката на лични данни от дъ
ржавите-членки, докато Европейският надзорен орган по защита на данните, съг
ласно Регламент (ЕО) № 45/2001 следва да следи дейностите на Комисията по о
тношение на защитата на такива данни. 

(17) Ефективното наблюдение на прилагането на този Регламент изисква оценка пре
з редовни периоди от време.

(18) Държавите-членки следва да определят правила за налагане на наказания за нару
шения на настоящия регламент и да гарантират, че тези наказания се прилагат.

(19) Мерките, необходими за привеждането в изпълнение на настоящия регламент, с
ледва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни
1999 г. за определяне на процедурите за упражняване на изпълнителните правом
ощия, възложени на Комисията34. 
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(20) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, които
са възприети по-специално от Хартата за основните права в Европейския съюз.

(21) Създаването на обща Визова информационна система и на общи задължения, ус
ловия и процедури за обмена на визови данни между държавите-членки не може
да се постигне в достатъчна степен от държавите-членки, но може съответно, по
причина на обхват и въздействие на мерките, да се постигне по-добре на ниво О
бщност, Общността следва да приеме мерки, в съответствие с принципа за субси
диарност, изложен в член 5 от Договора за ЕО. В съответствие с принципа на пр
опорционалност, както е изложен в същия член, настоящия Регламент не излиза
извън необходимото за постигането на тази цел. 

(22) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, прил
ожен към Договора за Европейски съюз и към Договора за създаване на Европе
йска общност, Дания не взема участие в приемането на настоящия регламент и с
ледователно не е обвързана от него и не е подчинена на неговото прилагане. До
колкото настоящият регламент надгражда достиженията на правото от Шенген
съгласно разпоредбите на дял ІV, част трета от Договора за създаване на Европе
йска общност, в съответствие с член 5 от гореспоменатия протокол, Дания след
ва да реши в срок от шест месеца от приемането на настоящия регламент от Съв
ета дали ще го приложи в своето национално законодателство.

(23) По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент съставлява разви
тие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на спор
азумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и
Кралство Норвегия относно асоциирането на тези две страни към изпълнението, 
прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, което попада
в областта, посочена в член 1, буква Б) от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 
май 1999 г. относно някои договорености за прилагане на това споразумение, ск
лючено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и Кралство Норв
егия, по отношение на присъединяването на тези две страни към процеса на изп
ълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген35.

(24) Необходимо е да се предвиди разпоредба, която да позволи на представители на
Исландия и Норвегия да бъдат приобщени към работата на комитетите, съдейст
ващи на Комисията при упражняването на изпълнителните й правомощия. Така
ва разпоредба е предвидена в размяната на писма между Общността и Исландия
и Норвегия, приложена към гореспоменатото Споразумение за асоцииране36.

(25) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията
на правото от Шенген, което не се прилага от Обединеното кралство, в съответс
твие с Решение на Съвета 2000/365/EО от 29 май 2000 г., относно искането на  
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия  да се присъедини къ
м някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген37. Обединеното крал
ство, следователно не взема участие в приемането на настоящия регламент, не е
обвързана от него и не е предмет на неговото прилагане.
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(26) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията
на правото от Шенген, в които Ирландия не участва, в съответствие с Решение н
а Съвета 2002/192/EО от 28 февруари 2002 г., относно искането на  Ирландия  да
участва в някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген38; Ир
ландия, следователно не взема участие в приемането на настоящия регламент, н
е е обвързана от него и не е предмет на неговото прилагане.

(27) Настоящият регламент представлява акт, който надгражда достиженията на пра
вото от Шенген, или е свързан по друг начин с него по смисъла на член 3, параг
раф 2 от Акта за присъединяване.

(28) По отношение на Швейцария, настоящият регламент съдържа развитие на разпо
редбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, 
подписано от Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швей
цария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, п
рилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, което попада в
областта, посочена в член 4, параграф 1 от Решение 2004/860/ЕО на Съвета отно
сно подписването от името на Европейската общност, и за условното прилагане
на някои разпоредби от това споразумение.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 1 
Предмет и приложно поле

1. Настоящият регламент определя целта, функциите и отговорностите на Визова
та информационна система (ВИС), в съответствие с член 1 от Решение
2004/512/ЕО. Той урежда условията и процедурите по обмена на данни между
държавите-членки по отношение на заявленията за издаване на визи за краткос
рочно пребиваване и свързаните с това решения, включително решението за ан
улиране, отмяна или удължаване на дадена виза, с цел улесняване на разглежда
нето на такива заявления и свързаните с това решения. 

2. ВИС подобрява прилагането на общата визова политика, консулското сътрудн
ичество и консултациите между централните консулски органи, посредством у
лесняване на обмена на данни между държавите-членки относно заявленията и
свързаните с това решения, с цел: 

а) да бъдат предотвратени заплахите за вътрешната сигурност на която и да
е от държавите-членки; 

б) да бъде предотвратено неспазването на критериите за определяне на дър
жавата-членка, отговаряща за разглеждането на заявлението за виза;
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в) да бъде улеснена борбата срещу измамите;

г) да бъдат улеснени проверките на външните граници и вътре в територият
а на държавите-членки; 

д) да помогне за установяването на самоличността и връщането на незаконн
и имигранти; 

е) да улесни прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003. 

Член 2
Определения

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1) “виза” означава:

а) „виза за краткосрочно пребиваване”, съгласно член 11, параграф 1, буква
(а) от Конвенцията за прилагане на Споразумението от 14 юни 1985 г. от
носно постепенното премахване на контрола по общите граници39 (оттук
нататък наричана „Шенгенската конвенция”);

б) „виза за транзитно преминаване”, съгласно член 11, параграф 1, буква (б) 
от Шенгенската конвенция;

в) „виза за летищен трансфер”, съгласно част I, точка 2.1.1. от Общите конс
улски инструкции относно визите за дипломатическите и консулските пр
едставителства (оттук нататък наричани „Общите консулски инструкци
и”);

г) „виза с ограничена териториална валидност”, съгласно член 11, параграф
2 от Шенгенската конвенция;

д) „национална виза за дългосрочно пребиваване, валидна, едновременно с
това, и за виза за краткосрочно пребиваване”, съгласно член 18 от Шенге
нската конвенция;

(2) „визов стикер” е унифициран формат за визи, съгласно Регламент (ЕО) 
№1683/95;

(3) „органи, компетентни да издават визи”  са органите на всяка държава-членка, к
оито отговарят за разглеждането на заявленията за издаване на виза и за свърза
ните с това решения относно анулирането, отмяната или удължаването на виз
и;

(4) „формуляр на заявлението” е унифициран формуляр на заявление за издаване н
а виза в Приложение 16 от Общите консулски интрукции;
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(5) „кандидат” е гражданин на трета страна, който е подал заявление за виза;

(6) "гражданин на трета страна" е всяко лице, което не е гражданин на Съюза по с
мисъла на член 17, параграф 1 от Договора за ЕО;

(7) „членове на групата” са други кандидати, заедно с които кандидатът пътува, вк
лючително съпруга/съпругата и децата, които придружават кандидата;

(8) „документ за задгранично пътуване” е паспорт или друг еквивалентен докумен
т, който дава право на притежателя да пресича външните граници и в който се
поставя визовият стикер;

(9) „отговорна държава-членка” е държавата-членка, която е въвела данните във В
ИС;

(10) „проверка” е процесът на сравнение на групи от данни, с цел установяване на в
алидността на определена самоличност (съпоставяне един към един);

(11) „установяване на самоличността” е процесът за установяване на самоличността
на дадено лице, посредством търсене в повече от една група данни (съпоставян
е един към много).

Член 3 

Категории данни

1. Единствено следните категории данни се записват във ВИС: 

a) буквено-цифрови данни относно кандидата и подадени заявления за визи, 
издадени, отказани, анулирани, отменени или продължени визи;

б) снимки;

в) пръстови отпечатъци;

г) връзки към други заявления за подаване на виза.

2. Съобщенията, предавани от инфраструктурата на ВИС, съгласно член 14, член
21, параграф 2 и член 22, параграф 2, не се записват във ВИС, без това да накъ
рнява записването на операциите по обработка на данните, в съответствие с чл
ен 28. 

Член 4

Достъп с цел въвеждане, изменяне, изтриване и преглед на данните
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1. Достъпът до ВИС с цел въвеждане, изменяне или изтриване на данни, съгласно
член 3, параграф 1, в съответствие с настоящия Регламент е запазен изключител
но за надлежно оправомощени служители на органи, компетентни да издават ви
зи.

2. Достъпът до ВИС за преглед на данните е запазен изключително за надлежно о
правомощени служители на органите на всяка държава-членка, които са компе
тентни за целите, указани в член 13 и член 19, като достъпът е позволен единст
вено за изпълняването на задачи, свързани с тези цели.

3. Всяка държава-членка посочва компетентните органи, чиито служители разпол
агат с достъп да въвеждат, изменят, изтриват или преглеждат данните във ВИ
С. Всяка държава-членка предава на Комисията списък с тези органи. 

Комисията публикува тези списъци в Официалния вестник на Европейския съю
з.

ГЛАВА ІІ

Въвеждане и използване на данните от компетентните да издават визи органи

Член 5

Процедури за въвеждане на данни от дадено в следствие на заявление

1. При получаване на заявление за издаване на виза, компетентният да издава виз
и орган създава незабавно досие за съответното заявление, като въвежда във В
ИС данните, указани в член 6 и член 7. 

2. При създаването на досие за заявлението, компетентният да издава визи орган
проверява във ВИС, дали някоя от държавите-членки вече е въвела във ВИС пр
едишно заявление за виза, което е подал съответният кандидат.

3. Ако съществува предишно въведено заявление, компетентният да издава визи
орган свързва всяко ново заявление за издаване на виза към предишното досие
на заявление за издаване на виза на съответния кандидат.

4. В случай, че кандидатът пътува в група с други кандидати, компетентният да и
здава визи орган създава отделно досие за всеки кандидат и свързва досиетата
на членовете на групата. 

Член 6

Данни, вследствие на подаване на заявлението за издаване на виза

Компетентният да издава визи орган въвежда следната информация в досието на заявл
ението за издаване на виза:
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(1) номер на заявлението;

(2) информация относно състоянието, показваща, че е било подадено заявление за
издаване на виза;

(3) органът, на който заявлението за издаване на виза е било подадено и дали заяв
лението е било подадено на този орган от името на друга държава-членка;

(4) следните данни се вземат от заявлението за издаване на виза:

а) фамилия, моминско име (предишна/и фамилия/и); имена; пол; дата; място
и страна на раждане;

б) настоящо гражданство и гражданство по рождение;

в) вид и номер на документа за задгранично пътуване, органът, който го е и
здал и датите на издаване и изтичане на срока на валидност;

г) място и дата на подаване на заявлението за издаване на виза; 

д) вид виза, за която се подава заявление;

е) данни на лицето, изпращащо покана или поемащо разноските по време н
а престоя, които са:  

(i) в случай на частно лице – фамилия, име и адрес на лицето;

(ii) в случай на компания – името на компанията и името и фамилията н
а лицето за контакт в тази компания;

(5) снимката на кандидата, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1683/95;

(6) пръстовите отпечатъци на кандидата, в съответствие със съответните разпоред
би на Общите консулски инструкции.

Член 7

Допълнителни данни, в случай на консултиране между централните органи

Ако която и да е от държавите-членки изисква консултиране между централните орган
и, в съответствие с член 17, параграф 2 от Шенгенската конвенция, компетентният да и
здава визи орган въвежда следната допълнителна информация, взета от формуляра на з
аявлението:

(1) главна цел на пътуването и продължителност на планирания престой;

(2) причина на пътуването;

(3) дата на пристигане и заминаване;
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(4) граница при първо влизане или маршрут на транзитното преминаване;

(5) местопребиваване; 

(6) настояща професия и работодател; за ученици: име на училището;

(7) име и фамилия на бащата и майката на кандидата.

Член 8

Данни, които се добавят при издаване на виза

1. Когато е взето решение за издаване на виза, компетентният да издава визи орга
н добавя следната информация към досието на заявлението за издаване на виз
а:

а) информация относно състоянието, показваща, че визата е била издадена, 
която да замести информацията, че е било подадено заявление за издаван
е на виза;

б) органът, издал визата и дали този орган я е издал от името на друга държ
ава-членка;

в) дата и място, където визата е била издадена;

г) видът виза; 

д) номерът на визовия стикер;

е) територията,  в която притежателят на визата има правото да пътува, в съ
ответствие със съответните разпоредби на Общите консулски инструкци
и;

ж) периодът на валидност на визата;

з) броят влизания, които визата позволява в територията, за която визата е
валидна;

и) продължителността на престоя, позволен от визата.

2. В случай, че заявлението за подаване на виза е било изтеглено, преди да бъде в
зето решение дали да бъде издадена виза, компетентният да издава визи орган, 
на когото е било подадено заявлението замества информацията относно етапа
на обработка, че е било подадено заявление за издаване на виза с информация
относно етапа на обработка, че заявлението за издаване на виза е било оттегле
но, указвайки датата на оттеглянето. 

Член 9
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Данни, които се добавят, в случай на отказ да бъде разгледано дадено заявление за
издаване на виза

В случай на отказ да бъде разгледано дадено заявление за издаване на виза, компетентн
ият да издава визи орган, на когото е било подадено съответното заявления за издаване
на виза, добавя следната информация към досието на заявлението за издаване на виза: 

(1) информация относно състоянието, показваща, че е било отказано да бъде извъ
ршено разглеждане на заявлението за издаване на виза, заместващо информаци
ята, че е било подадено заявление за издаване на виза;

(2) органът, отказал да разгледа заявлението за издаване на виза и дали това реше
ние е било взето от името на друга държава-членка; 

(3) място и дата на решението;

(4) държавата-членка, която е компетентна да разгледа заявлението за издаване на
виза.

Член 10

Данни, които се добавят при отказана виза

1. В случай, че е било взето решение да бъде отказана виза, компетентният орган
да издава визи добавя следната информация към досието на заявлението за изд
аване на виза:

a) информация относно състоянието, показваща, че визата е била отказана, 
която да замести състоянието, че е било подадено заявление за издаване
на виза;

б) органът, отказал визата и дали това решение е било взето от името на дру
га държава-членка; 

в) място и дата на решението.

2. В досието за заявлението се посочва(т) също така основанието(та) за отмяна н
а визата, което(ито) са едно или повече от едно от следните: 

a) непредоставен валиден документ за  задгранично пътуване;

б) непредоставени документи, доказващи целта и условията на планирания
престой, невъзможност да бъде доказано притежанието на достатъчни ср
едства за издръжка по време на престоя или невъзможност да се докаже, 
че кандидатът в способен да се сдобие с такива средства по законен начи
н;

в) предупреждение да бъде отказано влизане на кандидата;

г) кандидатът представлява заплаха за обществения ред, вътрешната сигурн
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ост, общественото здраве или международните отношения на която и да
е от държавите-членки.

Член 11

Данни, които се добавят за анулирана или отменена виза

1. Когато е било взето решение за анулиране или отмяна на виза, компетентният
да издава визи орган добавя следната информация към досието на заявлението
за издаване на виза:

(a) информация относно състоянието, показваща, че визата е била анулирана
или отменена, която да замести информацията, че е визата е била издаден
а;

б) органът, анулирал или отменил визата, както и дали решение в е било взе
то от името на друга държава-членка;

в) място и дата на решението; 

г) намаленият период на валидност на визата, при необходимост;

2. В досието за заявлението се посочва(т) също така основанието(та) за отмяна н
а визата, което(ито) са:

a) в случай на анулиране или отмяна, едно или повече от основанията, избр
оени в член 10, параграф 2; 

б) в случай на решение, скъсяващо периода на валидност на визата, едно ил
и повече от следните:

(i) за експулсиране на кандидата;

(ii) липса на достатъчни средства за издръжка за първоначално планира
ната продължителност на престоя.

Член 12

1. Когато е взето решение за удължаване на виза, компетентният да издава визи о
рган добавя следната информация към досието на заявлението за издаване на в
иза:

а) информация относно състоянието, показваща, че визата е била удължена, 
която да замести информацията, че визата е била издадена;

б) органът, удължил срока на валидност на визата, както и дали решението е
било взето от името на друга държава-членка;

в) място и дата на решението; 
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г) номерът на визовия стикер, в случай че удължаването на визата предпола
га създаването на нов визов стикер;

д) периодът за удължаване на валидността;

е) периодът за удължаване на позволената продължителност на престоя.

2. В досието за заявлението се посочва(т) също така основанието(та) за продължа
ване на визата, което(ито) са едно или повече от едно от следните:

а) непреодолима сила;

б) хуманитарни причини;

в) сериозни професионални причини;

(г) сериозни лични причини.

Член 13
Използване на ВИС за разглеждане на заявления

1. Компетентният за издаването на визи орган се допитва до ВИС за цели, свърза
ни с разглеждането на заявленията и с решенията по тези заявления, в съответс
твие със съответните разпоредби на Общите консулски инструкции. 

2. За целите, определени в параграф 1, на компетентния за издаването на визи ор
ган се предоставя достъп за търсене по един или няколко от следните видове д
анни: 

а) номер на заявлението;

б) данните по член 6, параграф 4, буква а);

в) данните по документа за задгранично пътуване, посочени в член 6, параг
раф 4, буква в);

г) името на лицето или компанията, съгласно член 6, параграф 4, буква е);

д) снимки;

е) пръстови отпечатъци;

ж) номер на визов стикер на която и да е издадена по-рано виза.

3. Ако търсенето по една или няколко от изброените в параграф 2 категории данн
и посочва, че данните на кандидата са вписани във ВИС, на органа по издаване
на визи се предоставя достъп до досието за заявление и свързаното(ите) досие(
та) за заявление(я) само за целите, определени в параграф 1. 
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Член 14
Използване на ВИС за допитване и искане на документи

1. За допитвания между централни национални органи, съгласно член 17, парагра
ф 2 от Шенгенската конвенция,  искането за допитване по заявление и отговор
ите на такива искания се изпращат в съответствие с параграф 2.

2. Държавата-членка, отговаряща за разглеждане на заявлението, изпраща искане
то за допитване с номера на заявлението до ВИС, като посочва държавата(ите)-
членка(и), до които иска да се допита. 

ВИС изпраща искането до държавата-членка или до посочените държави-член
ки. 

Консултираната държавата-членка или държави-членки изпращат отговора до
ВИС, която изпраща този отговор до държавата-членка, предприела искането. 

3. Посочената процедура в параграф 2 може също да се прилага за предоставяне
на информация за издаване на визи с ограничена териториална валидност и др
уги съобщения, отнасящи се както до консулското сътрудничество, така също
и до изпращане на искания до компетентната визова служба за предоставяне на
копия от документите за задгранично пътуване и други документи, подкрепящ
и заявлението за издаване на виза.

4. Изпратените лични данни в съответствие с този член се използват единствено
за консултация от централните национални служби и консулското сътрудничес
тво.

Член 15

Използване на данни за отчет и статистика

Компетентните визови служби имат достъп за консултиране на следните данни, единст
вено за целите на отчет и статистика:

(1) фактическо състояние на информацията;

(2) компетентните служби;

(3) настоящо гражданство на кандидатстващия за виза;

(4) граница на първо влизане;

(5) дата и място на заявлението за кандидатстване за виза или решението относно
визата;
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(6) видът на визата, за която се кандидатства или на издадената виза;

(7) видът на документа за задгранично пътуване;

(8) посочените основания за решението относно визата или за заявлението за изда
ване на виза;

(9) компетентната служба и датата на решението, с което се отказва всяко предход
но заявление за кандидатстване за виза.

ГЛАВА III

Използването на данни от други служби

Член 16

Използване на данни за проверки на визи

1. Компетентните служби за извършване на проверките на външните граници и н
а територията на държавата-членка, имат достъп да търсят следните данни, еди
нствено с цел проверка на самоличността на лицето и/или на автентичността н
а визата:

a) данни, посочени в член 6, параграф 4 а);

б) данни относно документа за задгранично пътуване, посочени в член 6, па
раграф 4 в);

в) снимки;

г) пръстови отпечатъци;

д) номер на визовия стикер.

2. Ако при търсенето на една или повече данни, посочени в параграф 1 се окаже, 
че данните за кандидатстващия за виза са регистрирани във ВИС, на компетент
ната служба се дава достъп да консултира тези данни в заявлението за молба за
виза, както и на свързаното досие(та) със заявлението за кандидатстване за виз
а на група членове, единствено само за целта, посочена в параграф 1:

a) фактическото състояние на информацията и данните, взети от заявлениет
о за кандидатстване за виза, посочени в член 6, параграфи 2 и 4 и член 7;

б) снимки, 

в) пръстови отпечатъци;

г) вписаните данните относно всяка предходно издадена, анулирана, унищо
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жена или удължена виза.

Член 17

Използване на данни за идентифициране и връщане на незаконни имигранти

1. Компетентните имиграционни служби имат достъп за търсене на следните дан
ни, единствено за целите на идентифициране и връщане на незаконни имигран
ти:

a) данните, посочени в член 6, параграф 4 а);

б) снимки;

в) пръстови отпечатъци.

2. Ако при търсенето на една или повече данни, посочени в параграф 1 се окаже, 
че данните за кандидатстващия за виза са вписани във ВИС, на компетентната
служба се дава достъп да консултира тези данни в заявлението за молба за виз
а, както и на свързаното досие(та) със заявлението за кандидатстване за виза, е
динствено само за целта, посочена в параграф 1:

a) фактическата информация и службата, при която е подадено заявлението
за кандидатстване за виза;

б) данните, взети от заявлението за кандидатстване за виза, посочени в член
6, параграф 4 и член 7;

в) снимки;

г) вписаните данни относно всяка предходно издадена, анулирана, унищоже
на или удължена виза.

Член 18

Използване на данни за определяне на отговорността за разглеждане на заявлени
ята за искане на убежище

1. Компетентните служби за предоставяне на убежище имат достъп за търсене на
следните данни, единствено за целта на определяне на отговорната държава-чл
енка за разглеждане на заявлението за искане на убежище, съгласно член 9 на Р
егламент (ЕО) № 343/2003:

a) данните, посочени в член 6, параграф 4 а)

б) снимки;

в) пръстови отпечатъци.
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2. Ако при търсенето на една или повече данни, посочени в параграф 1 се окаже, 
че е вписана във ВИС виза с дата на изтичане, посочваща не повече от шест ме
сеца преди датата на заявлението за искане на убежище и/или удължена виза с
дата на изтичане, посочваща не повече от шест месеца преди датата на заявлен
ието за искане на убежище, на компетентната служба се дава достъп да консулт
ира съответните данни за визата, единствено за целта, посочена в параграф 1:

a) службата, която е издала или удължила визата;

б) видът виза;

в) срок на валидност на визата;

г) продължителност на престоя

д) снимки.

Член 19

Използване на данни за разглеждане на заявлението за искане на убежище

1. Компетентните служби за предоставяне на убежище имат достъп, съгласно Рег
ламент (ЕО) № 343/2003, да търсят следните данни, единствено за целта на раз
глеждане на заявлението за искане на убежище: 

a) посочените данни в член 6, параграф 4 а);

б) снимки; 

в) пръстови отпечатъци.

2. Ако при търсенето на една или повече данни, посочени в параграф 1 се окаже, 
че данните за кандидатстващия са вписани във ВИС, компетентната служба им
а достъп да консултира тези данни в заявлението, както и свързаното досие(та) 
със заявлението за кандидатстване, единствено само за целта, посочена в параг
раф 1:

a) фактическата информация и службата, при която е подадено заявлението
за искане на убежище;

б) взетите данни от заявлението за искане на убежище, посочени в член 6, п
араграф 4 и член 7;

в) снимки;

г) вписаните данните относно всяка предходно издадена, анулирана, унищо
жена или удължена виза или относно отказа да се разгледа заявлението.
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ГЛАВА IV

Запазване и изменение на данни

Член 20

Срок за съхраняване на данните

1. Всяко досие със заявление за кандидатстване за виза се съхранява във ВИС за
пет години, без това да вреди на заличаването, посочено в членове 21 и 22 и на
запазването на данни, посочено в член 28. 

Този срок започва:

a) с датата на изтичане на визата, ако визата е била издадена;

б) с новата дата на изтичане на визата, ако визата е била анулирана, унищож
ена или продължена;

в) с датата на създаване на досие за заявление за кандидатстване за виза във
ВИС, ако визата или разглеждането на заявлението за кандидатстване за
виза са били отказани, или заявлението за кандидатстване за виза е било
оттеглено.

2. При изтичане на срока, посочен в параграф 1, ВИС автоматично заличава доси
ето със заявлението за кандидатстване за виза и връзката (те) с това досие.

Член 21

Изменение на данни

1. Само отговорната държавата-членка има право да прави изменения на данни, к
оито тя е изпратила във ВИС, като актуализира, допълва или коригира тези дан
ни или ги заличава, съгласно параграф 3 на този член или съгласно член 22. 

2. Ако държава-членка предостави доказателство за това, че обработените данни
във ВИС са неверни, или са били обработени във ВИС в противоречие с настоя
щия Регламент, тя информира незабавно за това отговорната държава-членка. 
Това съобщение може да бъде предадено чрез инфраструктурата на ВИС.

3. Отговорната държава-членка проверява съответните данни и, ако е необходим
о, ги изменя или заличава незабавно.

Член 22
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Предварително заличаване на данни

1. Досиетата със заявления за кандидатстване за виза и връзките, отнасящи се до
кандидатстващия за виза, който е придобил гражданство на друга държава-чле
нка преди изтичането на срока, посочен в член 20, параграф 1, се заличава от В
ИС незабавно, след като отговорната държава-членка е известена, че кандидатс
тващият за виза е придобил такова гражданство.

2. Всяка държава-членка, в случай, че кандидатстващият за виза е придобил нейн
ото гражданство, уведомява незабавно отговорната държава-членка за това. То
ва съобщение може да бъде предадено чрез инфраструктурата на ВИС.

ГЛАВА V

Изпълнение и отговорности

Член 23

Оперативно управление

1. Комисията е отговорна за създаването и управлението на централната визова и
нформационна система и комуникационна инфраструктура между централната
визова информационна система и националните интерфейси. 

2. Данните се обработват от ВИС от името на държавите-членки. 

3. Във връзка с обработката на личните данни във ВИС, всяка държава-членка по
сочва службата, която се приема за контролираща съгласно член 2, параграф г) 
на Директива 95/46/ЕО. Всяка държава-членка съобщава на Комисията за тази
служба.

Член 24

Връзка с националните системи

1. ВИС е свързана с националната система на всяка държава-членка чрез национа
лната интерфейс на заинтересованата държава-членка.

2. Всяка държава-членка посочва национална служба, която предоставя достъп на
компетентните служби, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 до системата ВИС
и свързва тази национална служба с националния интерфейс.

3. Всяка държава-членка спазва автоматизираните процедури за обработка на дан
ните. 

4. Всяка държава-членка отговаря за : 
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a) за разработването на националната система и/или за приспособяването й
към ВИС, съгласно член 2, параграф 2 на Решение 2004/512/ЕО;

б) за организирането, управлението, работата и поддръжката на национална
та й система;

в) за управлението и мерките за достъп на надлежно упълномощени служит
ели на компетентните национални служби в системата ВИС, в съответств
ие с настоящия регламент.

г) за поемане на извършените разходи от националните системи и разходит
е за свързването им с националния интерфейс, включително на разходите
за инвестиране и експлоатационните разходи за комуникационната инфра
структура между националния интерфейс и националната система.

Член 25

Отговорност за използването на данни

1. Всяка държава-членка се уверява, че данните се обработват законно. Отговорн
ата държава-членка се уверява по-специално за това, че:

a) данните са законно получени;

б) данните са законно изпратени във ВИС;

в) данните са верни и са актуализирани, когато се изпращат във ВИС. 

2. Комисията се уверява, че ВИС работи в съответствие с настоящия регламент и
неговите правила за прилагане. Комисията по-специално:

а) взема необходимите мерки, за да осигури безопасността на централната в
изова информационна система и на комуникационната инфраструктура м
ежду централната визова информационна система и националните интер
фейси, без това да вреди на отговорностите на всяка държава-членка;

б) се уверява, че само надлежно упълномощени служители имат достъп до о
бработените данни във ВИС за изпълнение на задачите, възложени от Ко
мисията, в съответствие с настоящия регламент.

3. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за мерките, които взе
ма в съответствие с параграф 2. 

Член 26

Сигурност на данните
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1. Отговорната държава-членка се уверява в гарантирането на сигурността на дан
ните, преди и по време на изпращането им до националния интерфейс. Всяка д
ържава-членка се уверява в сигурността на данните, които получава от ВИС. 

2. Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да:

a) да предотврати достъпа на неупълномощено лице до националните съоръ
жения, в които държавата-членка извършва действия, съгласно целите на
ВИС (проверки при влизането в съоръжението);

б) да предотврати прочитането, копирането, промяната или заличаването на
носителите на данни от неупълномощени лица (контрол на носители на д
анни);

в) да се увери, че е възможно да се провери и установи какви данни са били
обработени във ВИС, кога и от кого (проверка на регистриране на данн
и);

г) да предотврати неупълномощената обработка на данни във ВИС и всяка
промяна или заличаване на обработените данни във ВИС (проверка на вп
исване на данни); 

д) да се увери, че при използването на ВИС, упълномощените лица имат дос
тъп само до данни, които са в техните компетенции (проверка на достъп);

е) да се увери, че е възможно да се провери и установи на кои служби могат
да се изпратят регистрираните данни във ВИС чрез съоръжение за изпра
щане (проверка на изпращане);

ж) да предотврати неупълномощеното прочитане, копиране, промяна или за
личаване на данни по време на изпращането на данни за или от ВИС (про
верка на транспортиране).

3. Комисията взема мерки, съответстващи на тези, посочени в параграф 2, съглас
но дейността на ВИС.

Член 27

Отговорност

1. Всяко лице или държава-членка, които са понесли вреди, поради незаконна об
работка или поради действие, които са несъвместими с настоящия регламент, 
има право да получи обезщетение от държавата-членка, отговорна за понесена
та щета. Тази държава-членка се освобождава от отговорност, отчасти или изц
яло, ако докаже, че не е отговорна за действието, предизвикало щетата.

2. Ако държава-членка не спазва задълженията си по настоящия регламент и при
чини вреда на ВИС, тази държава-членка носи отговорност за това, освен ако
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Комисията не е взела разумни мерки за предотвратяване на вредите или за нам
аляване на последиците от тях.

3. Исковете за обезщетение, които са заведени срещу държава-членка за вреди, п
осочени в параграфи 1 и 2, се уреждат от разпоредбите на националното право
на държавата-членка ответник.

Член 28

Съхраняване на данни

1. Всяка държава-членка и Комисията съхраняват данни за всички операции по о
бработката на данни във ВИС. Тези данни показват целта на достъп, посочена
в член 4, параграф 1 и в членове 13 и 19, дата и час, изпратените данни, даннит
е, използвани за следствието и името на службата, вписала или използвала дан
ните. Освен това, всяка държава-членка съхранява данни за отговорните лица з
а вписването или за използването на данните.

2. Тези данни могат да се използват само за мониторинг на защита на данните от
носно допустимостта на обработката на данни, както и за гарантирането на сиг
урността на данните. Данните са защитени с подходящи мерки против неразре
шен достъп и се заличават след една година, след като изтече срокът на съхран
ение, посочен в член 20, параграф 1, ако не са необходими за процедури на мо
ниторинг, които вече са започнали.

Член 29

Санкции

Държавите-членки установяват правила за санкции, приложими за нарушения на разпо
редбите на настоящия регламент и приемат всички необходими мерки за тяхното прила
гане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно до датата за ув
едомление, посочена в член 37, параграф 1 и незабавно за всяко последващо изменени
е, което се отнася до тях.

ГЛАВА VI

Права и надзор на защита на данните

Член 30

Право на информация

1. Кандидатстващите за виза и лицата, посочени в член 6, параграф 4 е) се инфор
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мират за следното от отговорната държава-членка:

a) за самоличността на проверяващия, посочен в член 23, параграф 3 и на не
говия представител, ако има такъв;

б) целите, за които данните ще бъдат обработени във ВИС;

в) получателите на данните;

г) за това, че вземането на данни е задължително за разглеждането на заявл
ението за кандидатстване за виза;

д) за правото на достъп и правото на поправка на данните, отнасящи се до т
ова лице.

2. Информацията, посочена в параграф 1 се предоставя на кандидатстващия за ви
за, когато са използвани данните от заявлението за кандидатстване за виза, сни
мката и данните от пръстовите отпечатъци, посочени в член 6, параграфи 4, 5 
и 6 и член 7.

3. Информацията, посочена в параграф 1 се предоставя на лицата, посочени в чле
н 6, параграф 4 е) във формулярите, които се подписват от лицата, предоставил
и доказателство за покана, спонсорство и настаняване.

Член 31 

Право на достъп, поправка и заличаване

1. Без да вреди на задължението за осигуряване на друга информация съгласно чл
ен 12, параграф а) на Директива 95/46/EО, всяко лице има право да получи съо
бщение за отнасящите се до него данни, вписани във ВИС и за държавата-член
ка, която ги е изпратила във ВИС. Достъпът до тези данни се разрешава само о
т държавата-членка.

2. Всяко лице може да изиска неточните данни, отнасящи се до него да бъдат кор
игирани, или регистрираните незаконно данни да бъдат заличени. Корекцията
или заличаването се извършват незабавно от отговорната държава-членка, в съ
ответствие с нейните законови, подзаконови актове и процедури.

3. Ако искането е отправено към държава-членка, различна от отговорната държа
ва-членка, службите на държавата-членка, към които е отправено искането, се
свързват със службите на отговорната държава-членка.  Отговорната държава-
членка проверява достоверността на данните и законността на обработката им
във ВИС. 

4. Ако се окаже, че вписаните данни във ВИС са неверни или са били регистрира
ни незаконно, отговорната държава-членка коригира или заличава данните, в с
ъответствие с член 21, параграф 3. Отговорната държава-членка потвърждава н
езабавно в писмен вид на заинтересованото лице, че тя е предприела мерки, за
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да коригира или да заличи отнасящите до него данни.

5. Ако отговорната държава-членка не е съгласна, че вписаните във ВИС данни с
а неверни или незаконно регистрирани, тя незабавно обяснява в писмен вид на
заинтересованото лице защо не е съгласна да коригира или да заличи отнасящ
ите се до него данни.

6. Отговорната държава-членка предоставя също на заинтересованото лице инфо
рмация, с която обяснява мерките, които то може да предприеме ако не приема
предоставеното обяснение. Това включва информация за това как да се предпр
иеме действие или да се отправи жалба пред компетентните власти или съдили
ща на тази държава-членка и относно финансова или друга помощ, която се пр
едоставя в съответствие с нейните законови и подзаконови актове и процедур
и.

Член 32

Сътрудничество за осигуряване на права за защита на данните

1. Компетентните власти на държавата-членка сътрудничат активно за утвърждав
ане на правата, посочени в член 31, параграфи 2, 3 и 4.

2. Във всяка държава-членка националният надзорен орган подпомага и, когато е
необходимо, консултира заинтересованото лице за упражняване на правата му
за коригиране или заличаване на данни, отнасящи се до него, в съответствие с
член 28, параграф 4 на Директива 95/46/ЕО.

3. Националният надзорен орган на отговорната държава-членка, която е изпрати
ла данните подпомага и, когато е необходимо, консултира заинтересованото л
ице да упражни правото си за коригиране или заличаване на данни, отнасящи с
е до него. Двата национални надзорни органа си сътрудничат в тази връзка. За
интересованото лице може също да подаде молба за съдействие и консултация
до независимия надзорен орган, посочен в член 35.

Член 33 

Средства за правна защита

1. Във всяка държава-членка, всяко лице има право да предприеме действие или
да подаде жалба пред компетентните съдилища на тази държава-членка, ако му
е отказано право на достъп или право за коригиране или заличаване на данни, 
отнасящи се до него, предвидени в член 31, параграфи 1 и 2.

2. Задълженията на националните надзорни органи да съдействат и, когато е необ
ходимо, да консултират заинтересованото лице, в съответствие с член 32, пара
граф 3, остават по време на съдебната процедура.
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Член 34 

Национален надзорен орган

Всяка държава-членка изисква националният надзорен орган или органи, създадени в с
ъответствие с член 28, параграф 1 на Директива 95/46/ЕО да наблюдава независимо, в с
ъответствие с националното право, законността на обработката на лични данни от въп
росната държава-членка, включително изпращането им в и от ВИС, в съответствие с на
стоящия регламент. 

Член 35

Независим надзорен орган

1. Европейският надзорен орган по защита на данните е създаден съгласно член
41, параграф 1 на Регламент (ЕО) 45/2001 и наблюдава дейностите на Комисия
та, за да се увери, че правата на лицата, уредени с настоящия регламент не са н
арушени при обработката на данни във ВИС, включително за това, че личните
данни се изпращат законно между националните интерфейси и централната ви
зова информационна система.

2. Европейският надзорен орган по защита на данните, ако е необходимо, се подк
репя активно от националните надзорни служби при изпълнение на задачите м
у.

3. Комисията предоставя исканата информация на Европейския надзорен орган п
о защита на данните, достъп до всички документи и до данните си, посочени в
член 28, параграф 1, като му позволява по всяко време достъп до всички поме
щения.

ГЛАВА VІІ

Заключителни разпоредби

Член 36

Прилагане

1. Централната визова информационна система, националният интерфейс във вся
ка държава-членка и комуникационната инфраструктура между централната ви
зова информационна система и националните интерфейси се прилагат в две фа
зи.

В първата фаза се прилагат най-късно до 31 декември 2006 г. устройствата за б



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 34 BG

уквено-цифровите данни и снимките, посочени в член 3, параграфи а) и б).

Във втората фаза се прилагат най-късно до 31 декември 2007 г. устройствата за
обработка на биометричните данни, посочени в член 3, параграф 1 в).

2. Необходимите мерки за техническото прилагане на устройствата, посочени в п
араграф 1 се приемат в съответствие с посочената процедура в член 39, парагра
ф 2. 

Член 37

Начало на изпращането

1. Всяка държава-членка уведомява Комисията, че е предприела необходимите те
хнически и правни договорености за изпращането на данни в централната визо
ва информационна система чрез националния интерфейс, в съответствие с чл. 
36.

2. Държавите-членки, посочени в член 38 започват да събират и да вписват данни
те на датата, посочена в този член. 

3. Държава-членка, която уведомява, че е предприела необходимите договоренос
ти след датата, посочена в член 38, започва да събира и вписва данните на дата
та, посочена в уведомлението до Комисията.

4. Никоя държава-членка не консултира данните, изпратени от други-държави чл
енки във ВИС, преди да започне вписването на данни, в съответствие с парагра
фи 2 и 3.

Член 38 

Начало на дейностите

Когато посочените мерки в член 36, параграф 2, са били приети в съответствие с първа
та фаза на прилагането и най-малко пет държави-членки са уведомили Комисията, че с
а предприели необходимите технически и правни договорености за изпращане на данн
и във ВИС, в съответствие с член 37, параграф 1, Комисията определя датата, на която
ВИС започва дейностите си.

Тя публикува тази дата в Официалния вестник на Европейския съюз.

Член 39

Комитет

1. Комисията се подпомага от комитет, създаден на основание на член 5, парагра
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ф 1 на Регламент (ЕО) № 2424/2001.

2. Членове 4 и 7 на Решение 1999/468/EО се прилагат при позоваване на този пар
аграф.

Срокът, посочен в член 4, параграф 3 на Решение 1999/468/EО е два месеца. 

3. Комитет приема свой процедурен правилник.

Член 40 

Надзор и оценка

1. Комисията се уверява, че са инсталирани системите за наблюдение на функцио
нирането на ВИС по отношение на целите, производителността, разходите и е
фективността и качеството на услугата.

2. Две години, след като ВИС започне дейностите се и на всеки две години след т
ова, Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад за те
хническото функциониране на ВИС. Този доклад включва информация за пост
игнатото от ВИС по отношение на предварително определените от Комисията
количествени показатели.

3. Четири години, след като ВИС започне работата си и на всеки четири години с
лед това, Комисията изготвя цялостна оценка за ВИС, като разглежда постигна
тите резултати по отношение на определените целите, определя дали основнит
е принципи остават валидни и прави заключение за бъдещото функциониране. 
Комисията предоставя докладите за оценките на Европейския парламент и на
Съвета.

Член 41

Влизане в сила и приложение

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз.

2. Той се прилага от датата, посочена в първия параграф на член 38.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-
членки, в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел, 
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За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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40 See point 1 of the annex to the Council conclusions of 19.2.2004.
41 Cf. the Council conclusions of 19.2.2004, points 2 and 4 of the annex thereto.
42 Cf. point 6.2 of the Extended Impact Assessment.

ANNEX

COMMENTARY ON THE ARTICLES

1. Chapter I: General Provisions

Article 1 defines in paragraph 1 the object of the Regulation and gives the 
Commission the mandate for setting up and maintaining the VIS. Article 1 of Council 
Decision 2004/512/EC, which is referred to by paragraph 1, established the VIS as a 
system for the exchange of visa data between Member States, which shall enable 
authorised national authorities to enter and update visa data and to consult these data 
electronically and shall be based on a centralised architecture and consist of the 
Central Visa Information System, a National Interface in each Member State and the 
communication infrastructure between the Central Visa Information System and the 
National Interfaces.

Paragraph 2 sets out the objectives of the VIS in line with the Council conclusions of 
19 February 200440. These objectives are translated in Chapters II and III into the 
specific purposes for the use of the data, creating obligations for the visa authorities 
and giving other competent authorities access to the relevant visa data.

The definitions in Article 2 refer to the Treaty or the Schengen acquis on visa policy, 
except for the terms ‘visa authority’, ‘applicant’, ‘group members’, ‘Member State 
responsible’, ‘verification’ and ‘identification’, which are defined specifically for the 
purposes of this Regulation.

Article 3 sets out the categories of data to be recorded in the VIS: alphanumeric data, 
photographs and fingerprint data, which are detailed in the referred provisions of 
Chapter II. However, as outlined in the Extended Impact Assessment, for reasons of 
proportionality the processing of scanned documents as foreseen by the Council 
conclusions41 is not included42. 

Paragraph 2 provides that messages transmitted for the purposes of the consultation 
between central authorities, as well as messages between the competent authorities 
shall not be recorded, except for the purposes of data protection monitoring and data 
security pursuant to Article 28 of this Regulation.

Article 4 provides the basic rules for the access to the data: Access for entering, 
amending or deleting the data shall be reserved only to duly authorised staff of the 
visa authorities. Access for consulting data and the right to search and to use data 
shall be reserved exclusively to duly authorised staff of the authorities competent for 
the purposes as specified in Chapters II and III, limited to the extent as needed for the 
performance of these tasks. The competent authorities shall be designated and 
communicated by each Member State to the Commission, which shall publish these 
lists in the Official Journal of the European Union.
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2. Chapter II: Entry and use of data by visa authorities

Article 5 determines the procedures for entering data, when a visa application has 
been lodged: The competent visa authority shall create an application file by entering 
the data referred to in Article 6 and 7 into the VIS and link previous applications of 
the same applicant to this application file as well as the application files of the 
applicants travelling in a group with other applicants, e.g. in the framework of an 
ADS agreement43, or together with family members. As laid down in paragraph 4, 
the visa authority shall create an application file in the VIS for each of the group 
members, i.e. also in case of family members using one single travel document.

Articles 6 and 7 detail the data to be entered when creating the application file: The 
unique application number, the status information and the authority to which the 
application has been lodged are needed to identify the set of data on the application 
and the competent visa authority. The source for the alphanumeric data listed under 
point 4 of Article 6 and under Article 7 is the uniform application form (Annex 16 of 
the CCI). These data are required for the assessment of the application and for checks 
on the visa and the applicant. In view of proportionality, the storage of two sets of 
alphanumeric personal data is foreseen: The data under point 4 of Article 6 shall be 
entered for each applicant. The inclusion of data on persons and companies issuing 
invitations will help to identify those persons and companies which make fraudulent 
invitations. This constitutes important information in the fight against visa fraud, 
illegal immigration, human trafficking and the related criminal organisations which 
often operate in an international scale44. 

The data listed in Article 7 shall be entered only in the specific cases45 for which the 
consultation between central authorities according to Article 17(2) of the Schengen 
Convention and part V, point 2.3, of the CCI is required by any of the Member States. 
The use of the VIS for this consultation in line with the Council conclusions46 is laid 
down in Article 14 of this proposal. The categories for which such consultation is 
needed are specified in Annex 5B to the CCI. In the cases where the applicants come 
under these categories, these data are also relevant for checks at external borders and 
within the territories of the Member States as well as for identification and return 
purposes and for examining asylum applications. Thus these data shall be also 
available for these purposes, cf. Articles 16(2)(a), 17(2)(b) and 19(2)(b) of this 
proposal.

The photograph listed under point 6 of Article 8) has been introduced by Regulation 
(EC) No 334/2002 amending Regulation (EC) No 334/2002 for the visa sticker. The 
storage of photographs in the VIS is needed for the visual identity of the applicant. 
Further development at a later stage might enable the use of photographs for facial 
recognition. The fingerprint data (point 7 of Article 8) are essential to ensure exact 
verification and identification of visa applicants. In a large database it is not possible 
to identify persons with alphanumeric data alone. Even for bona-fide travellers the 
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48 OJ L 239 of 22.9.2000, p. 154.
49 OJ L 239 of 22.9.2000, p. 151.

spelling of the same name can be different from one country to another, many 
instances of the same name exist and in some countries dates of births are not 
completely known. Identifying undocumented persons or persons is virtually 
impossible without biometrics. The standards, conditions and procedures for taking 
the biometric data shall be laid down in an amendment of the CCI. 

Article 8 creates the obligation for the visa authorities to add to the application file the 
data which shall be introduced in the visa sticker, when the decision has been taken to 
issue a visa. The ‘territory’ listed under point (f) shall indicate according to part VI, 
point 1.1 of the CCI either the Schengen area or individual Schengen State(s). 
Paragraph 2 covers the case that the application is withdrawn before a decision has 
been taken. 

Article 9 provides which data should be added in case of a refusal of the visa authority 
to examine the application according to cf. part V, point 2.4, of the CCI.

Article 10 concerns the data to be added when a visa has been refused. The grounds 
for refusing the visa are based upon the conditions for issuing a visa as laid down in 
Article 15 in conjunction with Article 5(1)(a), (c), (d) and (e) of the Schengen 
Convention, and, as far as “public health” is referred to in subparagraph 2(a), in the 
proposal on a Community Code for the movement of persons across borders47. These 
grounds are introduced for the purposes of this Regulation, i.e. without constituting 
or affecting any obligation to motivate the related decision towards the applicant. 

Article 11 covers the data to be added when the decision has been taken to annul or to 
revoke a visa. In line with the Decision of the Executive Committee SCH/Com-
ex(93)2448, paragraph 2 concerns the grounds, in case that checks reveal that the 
applicant does not fulfil or no longer fulfils one or several of these conditions, and 
paragraph 3 to grounds for shortening the length of the validity of the visa. 

Article 12 provides the data to be added for a visa extended, defining grounds in line 
with the Decision of the Executive Committee SCH/Com-ex(93)2149. 

Article 13 covers the obligations of the visa authorities to use the VIS for examining 
visa applications and for the examination whether to annul, revoke or extend visas. 
Since for these purposes all information stored in the VIS may be relevant, the 
competent visa authority shall have access to the complete application file and the 
linked application files of previous applications of the applicant and of group members 
travelling together with the applicant. Even if the applicant uses not the same identity 
to re-apply for the Schengen visa after visa refusal, the consular authorities in another 
Member State would have the possibility to establish the identity of the visa applicant 
by the use of biometrics and the personal data about the visa applicant from his 
previous application. The access shall be given in two steps: If the search with data 
listed in paragraph 2 indicates that data on the applicant are recorded in the VIS, in a 
second step access shall be given to the relevant application file(s), Fingerprints shall 
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be used to identify the person. The photograph might be used to increase accuracy if 
facial recognition would be implemented if the photo quality improves and facial 
recognition techniques become more mature.

Article 14 integrates the technical functionalities of the consultation between central 
authorities according to Article 17(2) of the Schengen Convention (VISION network) 
into the VIS, in line with the Council Conclusions50, and provides the possibility to 
use the VIS for other messages in the framework of consular cooperation and for 
requests for documents. The mechanism introduced in paragraph 1 is building upon 
the procedure as laid down in part V, point 2.3, of the CCI, replacing the current 
transmission procedure by the transmission of requests and the responses thereto via 
the VIS. The transmission of the application number enables duly authorised staff to 
consult the relevant application file(s), including the linked application files on 
previous applications or on the applications of persons travelling in a group. The 
Member States to be consulted shall be indicated by the central authority asking for 
consultation pursuant to Annex 5B of the CCI. As part of the procedures for the 
examination of visa applications, the central authorities consulted shall have access to 
the relevant application files. 

The integration of the technical functionalities of the current VISION network in the 
VIS will not only avoid redundancy of the data flow but improve the current 
consultation and the related background checks in national databases according to the 
relevant national law. In particular the use of the fingerprint data would significantly 
improve the possibility to detect persons who constitute a threat to internal security. 
In particular these functionalities of the VIS would strengthen the horizontal task of 
visa authorities to prevent such threats for any of the Member States. Paragraph 4 
stresses that the personal data transmitted pursuant to this article may be solely used 
for the consultation of central authorities and consular cooperation.

Article 15 specifies the use of data for reporting and statistics by the visa authorities. 
The nature of the data referred to in this provision do not allow identifying individual 
applicants.

3. Chapter III: Use of data by other authorities

Article 16 covers the use of data for checks at external borders and within the 
territory of the Member States: Paragraph 1 defines this purpose as well as the data to 
be searched with. Paragraph 2 specifies to which data access shall be given, if the 
search with these data indicates that data on the applicant are recorded in the VIS.

Article 17 concerns the use for identification and return purposes: Paragraph 1 defines 
these purposes, as well as the data to be searched with. Paragraph 2 specifies to which 
data access shall be given, if the search with these data indicates that data on the 
applicant are recorded in the VIS.

Articles 18 and 19 cover the use for the application of the Dublin Regulation (EC) No 
343/2003, defining the specific purposes, the data to be searched with and the data to 
which access shall be given. The access to the VIS for the purposes to determine the 
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Member State responsible for examining an asylum application is limited by Article 
18(2) to the visa data needed for the application of Article 9 of the Dublin Regulation, 
which connects the responsibility for examining an asylum application to the previous 
issuing or extending of a visa to the asylum seeker. Article 19(2) specifies to which 
data access shall be given for the purposes to examine the asylum application, in 
accordance with the Dublin Regulation51.

4. Chapter IV: Retention and amendment of data

Article 20 sets out a retention period of five years for each application file. For the 
determination of this retention period has been taken into account that for reasons of 
data protection, personal data should be kept no longer than it is necessary for the 
purposes of the VIS (cf. Article 6(1)(e) of Directive 95/46/EC). This retention period 
is necessary to meet the objectives of the VIS, e.g. the assessment of the applicant’s 
good faith or detect continued practices of fraud or visa shopping over years. If 
personal data would be retained only for the period of the visa's validity, the 
contribution to these purposes would be very limited. This retention period would not 
allow any speeding up of subsequent applications for regular travellers, as their record 
would only be stored for the time period the visa is valid. In addition, it would be 
unlikely that such a period of validity would assist in the documentation of illegal 
migrants, who, at some stage had applied for a visa. Moreover, in exceptional cases a 
short term visa can be valid up to five years (cf. CCI, part V, point 2.1). The five-year 
period is also indicated in part VII, point 2, of the CCI which foresees the filing of 
visa applications for “at least five years where the visa has been refused”.

Paragraph 2 specifies that the period shall start for a visa issued, annulled, revoked or 
extended with the expiry date, and in other cases with the creation of the application 
file. Paragraph 3 creates the obligation to carry out automatically the deletion of the 
application and the link(s) to this application file as referred to in Article 5(3) and (4).

Article 21 provides that only the Member State responsible shall have the right to 
amend the data. Paragraph 2 creates the obligation for each Member State to advise 
this Member State if there is evidence that data are inaccurate or were processed 
contrary to this Regulation.

Article 22 ensures the deletion of data of applicants who have required the nationality 
of a Member State before expiry of the retention period. However, if a third country 
national becomes member of the family of a EU citizen without requiring the 
nationality of a Member State, this will not affect the storage of his data in the VIS. In 
such case, a third country national can still be subject to a visa obligation. Since the 
data on previous applications are needed for the assessment of subsequent 
applications it is necessary that in such cases the data remain in the VIS till the 
retention period ends.

5. Chapter V: Operation and responsibilities

Article 23 clarifies that the Commission shall be responsible for establishing and 
operating the VIS and that the Member States are the controllers of the data 
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processed in the VIS. 

Article 24 creates in paragraphs 1 to 3 the obligation for each Member State to 
connect the VIS to each National System via the National Interface, to designate a 
national authority to provide the access for the competent authorities and to observe 
automated procedures for processing the data. According to Article 1 of Decision 
1(2) of Decision 2004/512/EC, the National Interface shall provide the connection to 
the relevant central national authority of the respective Member State to enable 
national authorities to access the VIS. Paragraph 4 clarifies the competences of each 
Member State for its National System and the burden for the related costs, including 
the competence for the development of the National System and/or its adaptation to 
the VIS, as laid down in Article 2(2) of Council Decision 2004/512/EC.

Article 25 sets out in paragraph 1 the responsibilities of the Member States for the use 
of the data, acting as a controller at the moment of collection, transmission and 
reception of personal data. Paragraph 2 creates obligations for the Commission as 
processor with regard to confidentiality and security, pursuant to Articles 16 and 17 
of Directive 95/46/EC and Articles 21 and 22 of Regulation (EC) No 45/2001.

Article 26 determines according to Article 17 of Directive 95/46/EC which measures 
have to be implemented to ensure the security of processing. Paragraph 2 creates the 
obligation for the Commission to take equivalent measures; in particular the 
Commission provisions on security have to be respected52.

Article 27 sets out the applicable rules on liability of Member States for damages. The 
liability of the Commission is governed by Article 288(2) of the Treaty.

Article 28 creates the obligation for the Member States and the Commission to keep 
complete records of data processing operations for one year after expiry of the 
retention period, which may solely be usedfor the purposes of data protection 
monitoring and data security.

Article 29 creates the obligation of each Member State to ensure the proper 
processing and use of data by appropriate penalties, as an essential complement to the 
data protection and security arrangements.

6. Chapter VI: Rights and supervision on data protection

For the protection of personal data, the relevant Community’s legislation, Directive 
95/46/EC and Regulation (EC) 45/2001, fully apply for this ‘first pillar’ instrument 
(cf. recitals 14 and 15). The provisions in this chapter clarify certain points in respect 
of safeguarding the rights of the persons concerned and of the supervision on data 
protection. 

Article 30 covers the right of information of the applicants, but also persons issuing 
invitations or liable to pay the costs of living during the stay, whose data shall be 
stored in the VIS pursuant to Article 8(4)(f). Paragraph 1 contains in conformity with 
Article 10 of Directive 95/46/EC a list of items the person concerned has to be 
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informed about. Paragraph 3 refers to the harmonised forms, specimens of which are 
published in Annex 15 of the CCI. 

As far as the applicant’s employer and parents are concerned according Article 7(6) 
and (7) of this Regulation, the provision of such provision would involve a 
disproportionate effort in the meaning of Article 11(2) of Directive 95/46/EC, if the 
visa authority would be required to send a specific information to these persons 
named in the application form. However, these data shall only be stored in the VIS if a 
consultation between central authorities is required and the safeguards clarified in 
Articles 31 to 35 of this chapter apply also for these persons.

Article 31 provides in paragraphs 1 and 2 any person the right of access, correction 
and deletion of data relating to him which are inaccurate or recorded unlawfully, and 
clarifies in paragraph 3 that the related request may be lodged to each Member State. 
Paragraphs 4 to 6 specify the requirements according to Article 12 of Directive 
95/46/EC.

Article 32 lays down an obligation for the competent authorities to ensure the proper 
operation of the mechanism laid down in Article 31 and the assistance and advice by 
the national supervisory authority, specifying the obligations laid down in Article 
28(4) and (6) of Directive 95/46/EC. 

Article 33 clarifies pursuant to Article 22 of Directive 95/46/EC the right of any 
person on remedies before the courts of each Member State if the rights of access to 
or of correction or deletion of data relating to him is refused.

Article 34 clarifies the competence of the national supervisory authorities to review 
the lawfulness of all the processing operations carried out by the Member States.

Article 35 provides that the European Data Protection Supervisor as established by 
Article 41(1) of Regulation (EC) No 45/2001 shall monitor the activities of the 
Commission related to the rights of persons covered by this Regulation. Paragraphs 2 
and 3 create obligations to support this monitoring.

7. Chapter VII: Final Provisions

Article 36 covers the implementation approach to start with alphanumeric data and 
the photographs and adding in a second phase the functionalities for processing 
biometric data, in line with the step-wise approach as set out by the Council 
conclusions53. Paragraph 2 provides that the measures necessary for the technical 
implementation of these functionalities shall be adopted in accordance with the 
management procedure.

Article 37 connects the start of transmission of data to the notification of each 
Member State to the Commission that it has made the necessary technical and legal 
arrangements for the transmission of data to the VIS. Paragraph 2 lays down that the 
Member States which have notified as a condition for the applicability of this 
Regulation, shall start to collect and enter the data by the date laid down in Article 38. 
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Paragraph 3 provides that the Member States which have notified at a later date shall 
start to collect and enter the data by the date of their respective notification. 
Paragraph 4 ensures the entering of data by the individual Member State as a 
precondition for consulting the data transmitted by other Member States. 

Article 38 concerns the start of operations, the date of which shall be published by the 
Commission when the conditions laid down in this provision have been met.

Article 39 extends the mandate of the SIS II committee, further to the measures for 
the development of the VIS as specified in Articles 3 and 4 of Council Decision 
2004/512/EC, to measures for implementing this Regulation by the management 
procedure. These measures are, as specified in Article 37(2) the technical measures 
for implementing the functionalities of the VIS.

Article 40 creates the obligation of the Commission to monitor and evaluate the 
operation of the VIS and produce monitoring and evaluation reports, to be submitted 
to the European Parliament and the Council. 

Article 41 concerns the entry into force and applicability. Due to the technical 
requirements involved in establishing the VIS, it is not possible to provide for 
simultaneous entry into force and applicability of the Regulation. 
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FICHE FINANCIÈRE

Policy area(s): JHA

Activit(y/ies): (visa, asylum, immigration and other policies related to the free circulation of 
persons)

Title of action: second phase of the VIS, biometric processing 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

18.08.03 Visa Information System

2. OVERALL FIGURES 

2.1. Total allocation for action (Part B): 

97 million € for commitment until 2013.

2.2. Period of application:

Undetermined duration. Foreseen for 2007-2013:

Investment costs for biometric processing: 64 Mio €•

Exploitation costs for biometric processing: 33 Mio €•

The amounts foreseen for the period 2007-2013 are subject to the adoption of the 
new financial perspectives.

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial 
intervention)

€ million 

2007 2008 2009 2010 2011

2012 and
subsequent years

Commitments 24.000 23.000 17.000 12.000 11.000 5.000

Payments 19.000 23.000 18.000 13.000 12.000 5.000

As explained in 5.2.2 all investments will be done at the beginning of each year, so 
annual payments are estimated at around 80% of the commitments.

(b) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure
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Commitments/ 
payments

0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216

TOTAL a+b

Commitments 24.216 23.216 17.216 12.216 11.216 5.216

Payments 19.216 23.216 18.216 13.216 12.216 5.216

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspectives 

[] Proposal is compatible with existing financial programming.

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

The present proposal builds upon the Schengen acquis, as defined in Annex A of the 
Agreement signed on 18 May 1999 between the Council and the Republic of Iceland 
and the Kingdom of Norway concerning the association of both these States with the 
implementation, application and development of the Schengen acquis54. Article 12(1) 
last paragraph lays down:

“In cases where operational costs are attributed to the general budget of the European 
Community, Iceland and Norway shall share in these costs by contributing to the said 
budget an annual sum in accordance with the percentage of the gross national product 
of their countries in relation with the gross national product of all participating States”

Contribution from Iceland/Norway: 2.128% (2002 figures)

(€ million to one decimal place)

Prior to
action 

Situation following action

Budget 
line

Revenue 2007 2008 2009 2010 2011 2012 and 
subsequent 

a) Revenue in absolute terms 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.1

b) Change in revenue ∆

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of 
expenditure

New EFTA 
contribution

Contributions 
form applicant 

countries

Heading in 
financial 

perspective
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Non 
Comp

Diff YES NO NO No [3]

4. LEGAL BASIS 

This statement accompanies a legislative proposal for a Regulation of the European 
Parliament and the Council concerning the Visa Information System (VIS) and the 
exchange of data between Member States on short-stay visas, based on Article 62 
point (2)(b)(ii) TEC and Article 66 TEC.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The present financial statement is designed to allow for the second phase of the VIS 
to take place by means of Community financing as of 2007 and in accordance with the 
relevant provisions of the Treaty. 

The implementation of the Visa Information System is done in phases as follows:

Phase 1: the functionalities for processing of alphanumeric data and photographs.•

Phase 2: the functionalities for processing biometrics.•

The Commission has followed a two-step approach for the legal framework of the 
VIS: 

A first legal instrument, Council Decision 2004/512/EC establishing the Visa 
Information System (VIS)55, which constitutes the required legal base to allow for 
the inclusion in the budget of the European Union of the necessary appropriations for 
the development of VIS and the execution of that part of the budget, defines the 
architecture of the VIS and gives the Commission the mandate to develop the Visa 
Information System at the technical level, assisted by the SIS II committee56, whereas 
the national systems shall be adapted and/or developed by the Member States. The 
financial statement made in the financial statement of this Decision relates to the 
procurement of technical expertise, management expertise, hardware and software, 
etc. for the first phase of the setting-up of the VIS system containing alphanumeric 
data and photographs.

The present proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council, 
the second “fully fledged” legal instrument, gives the Commission the mandate to 
set up, maintain and operate the VIS and defines the purpose, functionalities and 
responsibilities for the Visa Information System and the procedures and conditions for 
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the exchange of visa data between Member States. This second legal instrument has 
been elaborated on the basis of the political orientation given by the Council 
conclusions of 19 February 2004. The financial statement for this legal instrument 
relates, in particular, to the costs for processing biometrics, phase 2 of the VIS. 

Community intervention is needed, since the establishment of a common Visa 
Information System and the creation of common obligations, conditions and 
procedures for the exchange of visa data between Member States cannot be 
sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the scale 
and impact of the action, be better achieved at Community level.

Article 1(2) of the proposal states the purpose of the VIS: 

“The VIS shall improve the administration of the common visa policy, consular 
cooperation and consultation between central consular authorities, by facilitating the 
exchange of data between Member States on applications and on the decisions 
thereto, in order:

(a) to prevent threats to the internal security of any of the Member States;

(b) to prevent the bypassing of the criteria for the determination of the Member 
State responsible for examining the application;

(c) to facilitate the fight against fraud;

(d) to facilitate checks at external border checkpoints and within the territory of the 
Member States; 

(e) to assist in the identification and return of illegal immigrants; 

(f) to facilitate the application of Regulation (EC) No 343/2003.”

In order to achieve these objectives, the VIS shall be connected to a National System 
in each Member State, to enable duly authorised staff of the competent authorities of 
each Member State to enter, amend, transmit or consult the data by means of an 
automated procedure in accordance with this Regulation. 

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation 

A feasibility study on technical and financial aspects of the VIS was launched by the 
Commission on 16 September 2002 and submitted to the Council in May 2003. The 
study provides an analysis of the technical and financial aspects of the VIS. 

The importance of biometrics for the overall efficiency of the system must be 
underlined. The study assessed three options, which can for the time being be 
envisaged as biometric identifiers: iris scanning, facial recognition and fingerprints and 
recommends the latter as main biometric identifier for identification purposes. 
Fingerprint technology would provide the required accuracy to identify individuals 
and fingerprint databases would still be used for many years, even if the biometric 
technology changes. The use of biometrics on such an unprecedented scale will have a 
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significant impact on the system, both in technical and financial terms.

On the budgetary aspects, the figures are based on estimates provided by the 
feasibility study on technical and financial aspects of a system for the exchange of visa 
data between Member States, but take into account the rapid drop in prices for 
fingerprint matching systems. The estimates set out in the feasibility study cover the 
fixed costs of the central system, the CS-VIS, and for 27 NI-VIS, including their 
communication infrastructure, as well as the annual costs for operations, networks 
and human resources. These estimates for the development and operation of the 
“biometrics” module were extremely high. Currently, however, prices for biometric 
systems are dropping rapidly. Therefore, the original estimates of the feasibility study 
have been adapted to match these lower price trends. 

In accordance to the Commission’s Work Programme 2004, an Extended Impact 
Assessment was launched. One of its main conclusions is that the further 
development of the VIS, with the processing of biometric data, is needed to ensure 
exact verification and identification of visa applicants. Only with the inclusion of 
biometric data processing in the VIS can the objectives be sufficiently reached. The 
Extended Impact report is annexed to the legal instrument that this financial statement 
accompanies.

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

Not applicable

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

This proposal envisages the further development of the Visa Information System, in 
particular biometric processing.

5.2.1 Operational costs for alphanumeric and photo

The legal and financial base for the first phase has been established in Council 
Decision 512/2004/EC establishing the VIS, whereby an annual amount of seven 
million euros is foreseen for operational costs, as of 2007.

5.2.2 Investment costs for biometric processing

For the second phase, (biometric data for verification and identification purposes, 
including background checks) in 2003 the feasibility study estimated that an extra 
investment of 144 million euros would be needed. However, prices for finger print 
matching systems have come down dramatically. In fact, current experience shows 
that prices for fingerprint matching systems follow Moore’s law: every 18 months the 
capacity doubles for the same price. In the calculation this amounts to an annual 
estimated drop in price of 37%.

The price estimations in this financial statement are based on a gradual increase of 
capacity, with annual investments of the capacity needed for the next year, and taking 
into account the constant drop in prices. Thus, in the beginning of 2007 the capacity 
to handle the matching needed until 2008 only is budgeted. In early 2008, the extra 
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capacity is bought for the needs until mid-2009, estimated at a price lowered by 37%.

As for the capacity of the databases, the calculations are based on the start in mid-
2007 with an empty database, with gradual connection of all consular posts over a 
period of one year. It is estimated that mid-2008 all consular posts of all Member 
States will be connected. The feasibility study estimates 20 million visa requests per 
year, of which 30% are repeated travellers whose fingerprints are already in the VIS. 
The total storage capacity needed for a five year storage period will be 70 million sets 
of fingerprints.

Matching capacity needs will rise linearly with the number of fingerprints in the 
database.

The details:

year connected 
posts

(% of total 
applications)

database 
capacity 
needed 

(million 
applicants)

matching 
capacity needed

(million matches 
per second)

total investment 
costs for biometric 
processing

(Mio €)

mid 2007 0% 10 42 21

mid 2008 100% 24 100 18

mid 2009 100% 38 158 12

mid 2010 100% 52 217 7

mid 2011 100% 70 292 6

mid 2012 100% 70 292 0

mid 2013 100% 70 292 0

Total 64

It is estimated that the payments for the equipment will be done in the year of 
commitment, with an exception of a guarantee sum (around 10% of the price). The 
figures calculated might vary according to the final technical solution chosen.

5.2.3 Exploitation costs for biometric processing

In addition to the operational costs for alphanumeric and photo functionalities, extra 
operational costs for biometrics are foreseen.

The costs consist of extra human resources for the system management (estimated in
the feasibility study at 100 000 € per year), extra network costs (700 000 €) and 
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annual maintenance and licences. These maintenance and licence costs will depend 
very much on the technical solution chosen. The annual maintenance costs are 
estimated at 4.2 Mio € per year. As operations will start in mid-2007, the costs for 
2007 will be lower.
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The details:

year maintenance 
and licence 
costs 

(Mio €)

human 
resources 

(Mio €)

network costs

(Mio €)

total exploitation 
costs for biometric 
processing 

(Mio €)

2007 2.5 0.1 0.4 3

2008 4.2 0.1 0.7 5

2009 4.2 0.1 0.7 5

2010 4.2 0.1 0.7 5

2011 4.2 0.1 0.7 5

2012 4.2 0.1 0.7 5

2013 4.2 0.1 0.7 5

Total 27.7 0.7 4.6 33

Most of the payments will be done in the same year as the commitments.

5.2.5 National infrastructure costs

According to Article 2 (2) of Decision 2004/512 EC establishing the VIS, the national 
infrastructures beyond the national interfaces in the Member States shall be adapted 
and/or developed by the Member States. This includes the financial burden for the 
development of these infrastructures and the adaptation of existing national systems to 
the VIS, the world-wide connections to their consular posts and their equipment, 
shipping and training. 

Cost estimates and cost-benefit analyses concerning the impacts of VIS on national 
infrastructures and national budgets are the responsibility of each Member State. To 
provide cost estimates would require a detailed analysis of every national environment 
and national organisation. This can only be done by Member States themselves. 

5.3. Methods of implementation

Development will be carried out under direct management of the Commission using 
its own staff assisted by external contractors. The development of the alphanumeric 
functionalities of the system has been tendered. Additional technical support has also 
been tendered to assist Commission services in the follow up of the implementation.

A third call for tender will be launched for the biometric equipment needed.

The system shall be set up and maintained by the Commission. The Commission shall 
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57 An annual amount of seven million euros is already foreseen in the financial statement annexed to the 
Decision 2004/512/EC establishing the VIS

58 Operating expenditure directly derived from the feasibility study.
59 An annual amount of one million euros is already foreseen in the financial statement annexed to the 

Decision 2004/512/EC establishing the VIS.

be responsible for operating the Central Visa Information System and the 
communication infrastructure between the Central Visa Information System and the 
National Interfaces. The data shall be processed by the VIS on behalf of the Member 
States.

Member States are closely involved in the work via the SIS II committee, in 
accordance with Article 5 of Decision 2004/512/EC establishing the VIS, and Article 
39 of the present proposal.

In relation to the objectives of the Freedom programme, the Council has reached an 
agreement on the proposed external borders agency. The scope for entrusting tasks 
related to the management of large-scale IT systems (Eurodac, SIS II, VIS) to this 
agency at a later stage will be explored.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

Figures in brackets are for operational costs for alphanumeric and photo 
functionalities and costs for external assistance for project management, audit and 
evaluation already covered by the financial statement annexed to Decision 
2004/512/EC establishing the VIS.

The indicative global costs for the VIS for the period 2007-2013 amount to 153 Mio
€, of which 97 Mio€ are covered by the present proposal and 56 Mio€ by Decision 
2004/512/EC.

Commitments (in € million to three decimal places)
Breakdown 2007 2008 2009 2010 2011 annual amounts in 2012 

and subsequent years
Operational cost for 

alphanumeric and photo

(7.000)5

7

(7.000) (7.000) (7.000) (7.000) (7.000)

Investment costs for 

biometric processing

21.000 18.000 12.000 7.000 6.000

Exploitation costs for 

biometric processing

3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

SUBTOTAL58 24.00

0

23.00

0

17.00

0

12.00

0

11.00

0

5.000

External assistance for 
project management, 
audit and evaluation

(1.000)5

9

(1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)
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TOTAL 24.00

0

23.00

0

17.00

0

12.00

0

11.00

0

5.000

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 

7.1. Impact on human resources

Figures in bracket are for human and administrative resources already covered by the 
financial statement annexed to Decision 2004/512/EC establishing the VIS.

Types of post Staff to be assigned to management of the 
action using existing resources

Total Description of tasks deriving from the 
action

Number of 
permanent posts

Number of 
temporary posts

Officials or 
temporary staff

A

B

C

(3 + ) 1 

(2 + ) 

(1 + ) 1

1

1

Other human 
resources

(2) 2 National Experts

Total (8 + ) 2 2

The needs for human and administrative resources shall be covered within the 
allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation 
procedure.

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources Amount (€) Method of calculation * 

Officials

18010101
216 000 2 officials * 108 000

Other human resources 

1801020103
Total 216 000

The amounts are total expenditure for twelve months.
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7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Figures below are resources already covered by the financial statement annexed to the 
Decision establishing the VIS and repeated for information only.

Budget line

(number and heading)

Amount € Method of calculation

Overall allocation (Title A7)

1801021101 – Missions

1801021102 – Meetings

1801021103 – Compulsory committees 

1801021102 – Conferences

1801021104 – Studies and consultations

Other expenditure (specify)

(66 000)

(300 000)

(15 000)

(500 000)

30*1000+12*3000

10*30 000

2*7500

2-3 studies per year

Information systems (A-5001/A-4300)

Other expenditure - Part A (specify)

Total (881 000)

I. Annual total (7.2)

II. Duration of action

III. Total cost of action (I x II)

216 000 €

At least 7 years

1 512 000€

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

Deliverables are foreseen for the development envisaged in point 5.2. Each deliverable 
produced will be submitted to an acceptance procedure, which will vary depending on 
the type of deliverable.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Council Decision 512/2004/EC establishing the VIS foresees that the Commission 
presents to the Council and the European Parliament a yearly progress report 
concerning the development of the VIS.

The current proposal provides the following arrangements for monitoring and 
evaluation: 

The Commission shall ensure that systems are in place to monitor the functioning of 
the VIS against objectives in terms of outputs, cost-effectiveness and quality of 
service.
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Two years after the VIS starts operations and every two years thereafter, the 
Commission shall submit to the European Parliament and the Council a report on the 
technical functioning of the VIS. This report shall include information on the 
performance of the VIS against quantitative indicators predefined by the Commission.

Four years after the VIS starts operations and every four years thereafter, the 
Commission shall produce an overall evaluation of the VIS, including examining 
results achieved against objectives and assessing the continuing validity of the 
underlying rationale and any implications for future operations. The Commission shall 
submit the reports on the evaluations to the European Parliament and the Council.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

The Commission procedures for the award of contracts will be applied, ensuring 
compliance with Community law on public contracts.


