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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 
facilitate the application of the “Dublin II Regulation” (EC) No 343/20036. The 

                                               
1 Council Document 6535/04 VISA 33 COMIX 111.
2 Cf. point 5(c) of the declaration on combating terrorism, Council document 7764/04 JAI 94.
3 See point 3 of the Council conclusions.
4 OJ L 213 of 15.6.2004, p. 5.
5 Set up by Article 5 (1) of Council Regulation (EC) No 2424/2001 (OJ L 328, 13.12.2001, p. 4).
6 OJ L 50 of 25.2.2003, p. 1.
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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 
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 

                                               
7 Cf. Council conclusions of 19.2.2004, point 1(g) of the annex thereto.
8 Cf. Articles 5(1)(e) and 15 of the Schengen Convention and CCI, introduction to part V.
9 Cf. Council conclusions of 19.2.2004, points 2 and 3(a) of the annex thereto, including also “’national 

visas’ (…) of the Member States which have abolished checks at their internal borders”.
10 OJ C 310, 19.12.2003, p. 1.
11 OJ L 50, 25.2.2003, p. 1.
12 According the Commission’s Work Programme 2004, COM(2003) 645final.
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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 
acquis are applicable, since the present proposal builds on the Schengen acquis as 
defined in Annex A of this Agreement.

Denmark:

                                               
13 The Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data, set 

up by Article 29 of Directive 95/46/EC of 24.10.1995, OJ L 281 of 23.11.1995, p. 31.
14 Protocol on Article 67 annexed to the Nice Treaty.
15 Council conclusions of 19.2.2004, point 2 of the Annex thereto.
16 OJ L 176, 10.7.1999, p. 36.
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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 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.

                                               
17 OJ L 131, 1.6.2000, p. 43.
18 OJ L 64, 7.3.2002, p. 20.
19 Council document 13054/04.
20 Council document 13466/04.
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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 
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 

                                               
21 Cf. Council conclusions of 19.2.2004, points 2 and 4 of the annex thereto, stating that “in a further step 

supporting documents could be scanned and processed”.
22 Cf. the Extended Impact Assessment, point 6.2.
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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.

                                               
23 Cf. recitals 14 and 15 of this proposal.
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2004/0287 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) şi schimbul de date între statele 
membre cu privire la vizele de şedere pe termen scurt 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 alineatul 
(2) litera (b) punctul (ii) şi articolul 66,
având în vedere propunerea Comisiei24,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat25,
întrucât:

(1) pe baza concluziilor Consiliului din 20 septembrie 2001 şi a concluziilor Consiliului 
European de la Laeken din 14 şi 15 decembrie 2001, de la Sevilia din 21 şi 22 iunie 
2002, de la Tesalonic din 19 şi 20 iunie 2003 şi de la Bruxelles din 25 şi 26 martie 
2004, instituirea Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) reprezintă una din 
iniţiativele importante din cadrul politicilor Uniunii Europene orientate către 
sprijinirea stabilităţii şi a securităţii; 

(2) Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de 
Informaţii privind Vizele (VIS)26 a instituit SIV ca sistem de schimb de date privind 
vizele între statele membre;

(3) acum, Comisia trebuie mandatată să instituie şi să întreţină VIS, să-i definească 
obiectivul, funcţionalităţile şi responsabilităţile, precum şi să stabilească condiţiile şi 
procedurile de schimb de date privind vizele între statele membre, în scopul facilitării 
examinării cererilor de viză şi a deciziilor aferente, luând în considerare orientările 
pentru dezvoltarea VIS adoptate de Consiliu la 19 februarie 2004;

(4) Sistemul de Informaţii privind Vizele ar trebui să conducă la îmbunătăţirea gestionării 
politicii comune în materie de vize, cooperării la nivel consular şi a consultărilor care 
au loc între autorităţile consulare centrale, prin facilitarea schimbului de date între 
statele membre cu privire la cererile de viză şi la hotărârile aferente, pentru a preveni 
pericolele la adresa securităţii interne a statelor membre şi fenomenul de „visa 
shopping” şi pentru a înlesni lupta împotriva fraudei şi controalele la punctele de 
trecere la frontierele externe şi de pe teritoriul statelor membre. VIS ar trebui, de 
asemenea, să contribuie la identificarea şi repatrierea imigranţilor ilegali, precum şi la 
aplicarea Regulamentului nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire 

                                               
24 JO C , , p. .
25 JO C , , p. .
26 JO L 213, 15.6.2004, p. 5.
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a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul din statele membre de către un 
resortisant al unei ţări terţe27;

(5) Sistemul de Informaţii privind Vizele ar trebui conectat la sistemele naţionale ale 
statelor membre, pentru a le permite autorităţilor abilitate din cadrul acestora să 
prelucreze datele cu privire la cererile de viză şi la vizele eliberate, anulate, retrase sau 
prelungite;

(6) condiţiile şi procedurile de introducere, modificare, ştergere şi consultare a datelor din 
VIS ar trebui să ţină seama de procedurile definite în cadrul Instrucţiunilor consulare 
comune referitoare la vizele destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare 
(denumite în continuare „Instrucţiuni consulare comune”)28;

(7) funcţionalităţile tehnice ale reţelei de consultare a autorităţilor naţionale centrale, după 
cum se precizează în articolul 17 alineatul (2) din Convenţia de punere în aplicare a 
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele comune29, ar trebui integrate în VIS;

(8) datele care urmează a fi prelucrate de VIS ar trebui definite ţinând cont de datele 
cuprinse în formularul comun de cerere de viză, introdus prin Decizia 2002/354/CE a 
Consiliului din 25 aprilie 2002 privind adaptarea părţii III si crearea unei anexe 16 la 
Instrucţiunile consulare comune30, precum şi de informaţiile care figurează pe 
autocolantul de viză prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 
mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză31; 

(9) asigurarea verificării şi identificării exacte a solicitanţilor de viză necesită prelucrarea 
datelor biometrice în VIS;

(10) trebuie definite autorităţile competente ale statelor membre, al căror personal autorizat 
în acest sens va fi abilitat să introducă, să modifice, să şteargă sau să consulte date 
conform nevoilor specifice ale VIS, în măsura în care acest lucru este necesar pentru 
îndeplinirea sarcinilor care îi revin;

(11) datele cu caracter personal înregistrate în VIS nu ar trebui păstrate mai mult decât este 
necesar pentru ca VIS să-şi atingă obiectivele. Este oportună păstrarea acestor date o 
perioadă de cinci ani, astfel încât, la evaluarea cererilor de viză, datele privind cererile 
anterioare să poată fi luate în considerare, incluzând buna credinţă a solicitanţilor, şi la 
întocmirea dosarelor imigranţilor ilegali care, la un moment dat, au depus, eventual, o 
cerere de viză. O perioadă mai scurtă nu ar fi suficientă pentru atingerea acestor 
scopuri. În lipsa unor motive de eliminare anticipată, datele ar trebui şterse după 
trecerea perioadei de cinci ani;

(12) ar trebui stabilite norme precise cu privire la responsabilităţile Comisiei în instituirea 
şi gestionarea VIS, pe de o parte, şi cele ale statelor membre în legătură cu sistemele 
naţionale şi utilizarea datelor de către autorităţile naţionale, pe de altă parte;

                                               
27 JO L 50, 25.2.2003, p. 1.
28 JO C 310, 19.12.2003, p. 1.
29 JO L 239, 22.9.2000, p. 19.
30 JO L 123, 9.5.2002, p. 50.
31 JO L 164, 14.7.1995, p. 1, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 334/2002, JO L 53, 23.2.2002, p. 7 al 

Consiliului.
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(13) trebuie stabilite norme privind responsabilitatea statelor membre în cazul unor daune 
care rezultă din încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament. Responsabilitatea 
Comisiei în cazul unor astfel de daune este reglementată la alineatul (2) articolul 288 
din tratat;

(14) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulaţie a acestor date32 se aplică prelucrării datelor cu caracter 
personal de către statele membre în aplicarea prezentului regulament. Ar trebui, totuşi, 
precizate unele aspecte în legătură cu responsabilitatea în materie de utilizare a datelor, 
cu protecţia drepturilor persoanelor la care se referă datele respective şi cu 
supravegherea protecţiei datelor;

(15) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie 
a acestor date33 se aplică activităţilor Comisiei legate de protecţia datelor cu caracter 
personal. Ar trebui, totuşi, precizate unele aspecte în legătură cu responsabilitatea în 
materie de utilizare a datelor şi cu supravegherea protecţiei datelor;

(16) Autorităţile naţionale de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 28 din 
Directiva 95/46/CE ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter 
personal de către statele membre, iar autoritatea europeană pentru protecţia datelor, 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activităţile 
Comisiei legate de protecţia datelor de acest tip; 

(17) monitorizarea eficientă a aplicării prezentului regulament necesită realizarea unei 
evaluări la intervale regulate de timp;

(18) statele membre ar trebui să stabilească regimul de sancţiuni aplicabile în caz de violare 
a dispoziţiilor prezentului regulament şi să asigure aplicarea acestora;

(19) măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de 
stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei 
34;

(20) prezentul regulament respectă drepturile fundamentale şi se conformează principiilor 
recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

(21) Întrucât instituirea unui Sistem comun de Informaţii privind Vizele şi crearea unor 
obligaţii, condiţii şi proceduri comune pentru schimbul de date referitoare la vize între 
statele membre nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, şi având 
în vedere amploarea şi efectele acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în articolul respectiv, regulamentul nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv; 

                                               
32 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
33 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
34 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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(22) în conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat 
la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament şi nu are 
obligaţii în temeiul acestuia şi nici nu face obiectul aplicării sale. Dat fiind că 
prezentul regulament legiferează pe baza acquis-ului Schengen în temeiul dispoziţiilor 
prevăzute de partea a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
Danemarca trebuie, în conformitate cu articolul 5 din respectivul protocol, să decidă, 
în termen de şase luni de la adoptarea prezentului instrument, dacă îl transpune în 
legislaţia sa internă;

(23) în ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a 
acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene, 
Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state în vederea 
punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen,35 care 
intră sub incidenţa articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE Consiliului din 17 
mai 1999 privind anumite modalităţi de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul 
Uniunii Europene, Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în ceea ce priveşte 
asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării şi 
dezvoltării acquis-ului Schengen.36

(24) este necesar să se convină un aranjament care să le permită reprezentanţilor Islandei şi 
Norvegiei să se asocieze lucrărilor comitetelor care asistă Comisia în exercitarea 
competenţelor sale executorii. Un astfel de aranjament este prevăzut în Schimbul de 
scrisori între Comunitate şi Islanda şi Norvegia, anexat la Acordul de asociere 
menţionat mai sus37;

(25) prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la 
care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului 
din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de 
a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen38; în consecinţă, Regatul 
Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament care nu este obligatoriu pentru 
acesta şi nu i se aplică;

(26) prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la 
care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 
februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la unele dintre dispoziţiile 
acquis-ului Schengen39; în consecinţă, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului 
regulament, care nu este obligatoriu pentru aceasta şi nu i se aplică;

(27) prezentul regulament constituie un act care legiferează pe baza acquis-ul Schengen sau 
se raportează la acesta în alt mod, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de 
aderare;

(28) în ceea ce priveşte Elveţia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispoziţiilor 
acquis-ului Schengen în sensul Acordului semnat între Uniunea Europeană, 
Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea Confederaţiei 

                                               
35 JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
36 JO L 176, 10.7.1999, p. 31.
37 JO L 176, 10.7.1999, p. 53.
38 JO L 131, 1.6.2000, p. 43.
39 JO L 64, 7.3.2002, p. 20.
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Elveţiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului 
Schengen, care intră sub incidenţa articolului 4 alineatul (1) din decizia Consiliului 
referitoare la semnarea, în numele Comunităţii Europene, şi la aplicarea provizorie a 
anumitor dispoziţii ale acestui Acord,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Articolul 1 
Obiect şi domeniu de aplicare

1. Prezentul regulament defineşte obiectivul, funcţionalităţile şi responsabilităţile 
proprii Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS), astfel cum este instituit la 
articolul 1 din Decizia 2004/512/CE. Regulamentul stabileşte condiţiile şi 
procedurile necesare schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de 
viză de scurtă şedere şi la hotărârile luate în legătură cu acestea, printre care 
hotărârea de anulare, retragere sau prelungire a vizei, de facilitare a examinării unor 
astfel de cereri şi a hotărârilor aferente. 

2. VIS trebuie să aibă ca rezultat o mai bună gestionare a politicii comune în materie de 
vize, precum şi îmbunătăţirea cooperării la nivel consular şi a consultărilor care au 
loc între autorităţile consulare centrale prin facilitarea schimbului de date între statele 
membre cu privire la cererile de viză şi la hotărârile aferente, pentru:
(a) a preveni pericolele la adresa securităţii interne a statelor membre;

(b) a preveni eludarea criteriilor de stabilire a statului membru competent să 
examineze o anumită cerere;

(c) a facilita lupta împotriva fraudei;
(d) a facilita controalele la punctele de trecere la frontierele externe şi de pe 

teritoriul statelor membre; 
(e) a ajuta la identificarea şi repatrierea imigranţilor ilegali; 

(f) a facilita aplicarea Regulamentului (CE) nr. 343/2003. 

Articolul 2
Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

(1) „viză” înseamnă:
(a) „viză de scurtă şedere” astfel cum este definită la articolul 11 alineatul (1) 

litera (a) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 
iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune40

(denumită în continuare „Convenţia Schengen”);

                                               
40 JO L 239, 22.9.2000, p. 19.
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(b) „viză de tranzit” astfel cum este definită la articolul 11 alineatul (1) litera (b) 
din Convenţia Schengen;

(c) „viză de tranzit aeroportuar” astfel cum este definită la punctul 2.1.1 din partea 
I a Instrucţiunilor consulare comune referitoare la vizele destinate misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare (denumite în continuare „Instrucţiuni 
consulare comune”);

(d) „cu valabilitate teritorială limitată” astfel cum este definită la articolul 11 
alineatul (2) din Convenţia Schengen;

(e) „viză naţională de lungă şedere cu valoare concomitentă de viză de scurtă 
şedere” astfel cum este definită la articolul 18 din Convenţia Schengen;

(2) „autocolant de viză” înseamnă modelul uniform de viză, astfel cum este definit de 
Regulamentul (CE) nr. 1683/95;

(3) „autorităţi competente în domeniul vizelor” înseamnă autorităţile din fiecare stat 
membru însărcinate să examineze cererile şi să hotărască în legătură cu acestea sau 
să decidă anularea, retragerea sau prelungirea  vizelor;

(4) „formular de cerere” înseamnă formularul uniformizat de cerere de viză care se 
regăseşte în anexa 16 la Instrucţiunile consulare comune;

(5) „solicitant” înseamnă resortisantul unei ţări terţe care a depus o cerere de viză;
(6) „resortisant al unei ţări terţe” înseamnă orice persoană care nu este cetăţean al 

Uniunii Europene în sensul articolului 17 alineatul (1) din tratatul CE;
(7) „membri ai grupului” înseamnă alţi solicitanţi cu care călătoreşte solicitantul, 

inclusiv soţia/soţul şi copiii care îl însoţesc pe acesta;
(8) „document de călătorie” înseamnă paşaportul sau alt document similar care îi dă 

dreptul titularului să treacă frontierele externe şi pe care se poate aplica o viză;
(9) „stat membru responsabil” înseamnă statul membru care introduce datele în VIS;

(10) „verificare” înseamnă procesul de comparare a seriilor de date în vederea stabilirii 
validităţii unei identităţi declarate (controlul realizat prin compararea a două serii de 
date);

(11) „identificare” înseamnă procesul de determinare a identităţii unei persoane prin 
consultarea unei baze de date în funcţie de mai multe serii de date (controlul realizat 
prin compararea mai multor serii de date).

Articolul 3
Categorii de date

1. Următoarele categorii de date se înregistrează exclusiv în VIS: 
(a) date alfanumerice referitoare la solicitant şi la vizele solicitate, eliberate, 

refuzate, anulate, retrase sau prelungite;
(b) fotografii;

(c) date dactiloscopice;
(d) legăturile cu alte cereri.
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2. Mesajele transmise de infrastructura VIS, prevăzute la articolul 14, articolul 21 
alineatul (2) şi articolul 22 alineatul (2) nu se înregistrează în VIS, fără prejudicierea 
înregistrării operaţiunilor de prelucrare a datelor în conformitate cu articolul 28. 

Articolul 4
Access for entering, amending, deleting and consulting data

1. Accesul la VIS pentru introducerea, modificarea sau ştergerea datelor prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) în conformitate cu prezentul regulament este rezervat în mod 
exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităţilor competente în domeniul 
vizelor. 

2. Accesul la VIS pentru consultarea datelor este rezervat în mod exclusiv personalului 
autorizat din cadrul autorităţilor fiecărui stat membru cu competenţe în ceea ce 
priveşte obiectivele prevăzute la articolele 13 - 19, în măsura în care aceste date sunt 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în funcţie de respectivele obiective.

3. Fiecare stat membru desemnează autorităţile competente al căror personal este 
abilitat să introducă, să modifice, să şteargă sau să consulte date în/din VIS. Fiecare 
stat membru comunică lista acestor autorităţi Comisiei. 
Comisia publică aceste liste în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

CAPITOLUL II
Introducerea şi utilizarea datelor de către autorităţile responsabile în domeniul vizelor

Articolul 5
Proceduri de introducere a datelor la depunerea cererii

1. La primirea unei cereri, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor creează imediat 
dosarul de cerere, introducând în VIS datele prevăzute la articolele 6 şi 7.

2. Atunci când creează dosarul de cerere, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor 
verifică dacă un alt stat membru a înregistrat în VIS o cerere anterioară a 
solicitantului respectiv.

3. În cazul în care a fost înregistrată o cerere anterioară, autoritatea responsabilă în 
domeniul vizelor corelează fiecare nou dosar de cerere cu dosarul de cerere anterior 
al solicitantului respectiv.

4. În cazul în care solicitantul face parte dintr-un grup cu care călătoreşte alături de alţi 
solicitanţi, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor creează un dosar de cerere 
pentru fiecare solicitant şi corelează dosarele de cerere ale membrilor grupului. 

Articolul 6
Datele introduse la depunerea cererii

Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor introduce în dosarul de cerere următoarele date:

(1) numărul cererii;
(2) informaţii referitoare la stadiul procedurii, cu menţionarea faptului că a fost solicitată 

o viză;
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(3) autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea şi dacă cererea a fost prezentată acestei 
autorităţi în numele unui alt stat membru;

(4) datele următoare, preluate din formularul de cerere:

(a) numele, numele la naştere (nume anterior(oare)); prenumele; sexul; data, locul 
şi ţara naşterii;

(b) cetăţenia actuală şi cetăţenia la naştere;
(c) tipul şi numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat şi data 

eliberării şi expirării acestuia;
(d) locul şi data cererii;

(e) tipul vizei solicitate;
(f) datele referitoare la persoana care adresează invitaţia sau care îşi asumă 

cheltuielile de întreţinere pe perioada şederii, şi anume,
(i) în cazul unei persoane fizice, numele, prenumele şi adresa persoanei;

(ii) în cazul unei societăţi, denumirea acesteia, precum şi numele şi 
prenumele persoanei de contact din cadrul societăţii;

(5) fotografia solicitantului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1683/95;
(6) amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare 

din cadrul Instrucţiunilor consulare comune.

Articolul 7
Date suplimentare în cazul unei consultări între autorităţile centrale

Dacă un stat membru solicită o consultare între autorităţile centrale, în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (2) din Convenţia Schengen, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor 
introduce următoarele date suplimentare, preluate din formularul de cerere:

(1) destinaţia principală şi durata şederii preconizate;
(2) scopul călătoriei;

(3) data de sosire şi de plecare;
(4) frontiera primei intrări sau ruta de tranzit;

(5) reşedinţa; 
(6) ocupaţia actuală şi angajatorul; pentru studenţi: denumirea instituţiei de învăţământ;

(7) numele şi prenumele mamei şi tatălui solicitantului.

Articolul 8
Date de adăugat în cazul eliberării unei vize

1. În cazul în care s-a luat hotărârea eliberării unei vize, autoritatea responsabilă în 
domeniul vizelor adaugă următoarele date în dosarul de cerere:
(a) stadiul procedurii care menţionează faptul că viza a fost eliberată, în loc de 

stadiul care menţiona solicitarea vizei;
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(b) autoritatea care a eliberat viza şi dacă aceasta a eliberat-o în numele unui alt 
stat membru;

(c) data şi locul eliberării vizei;

(d) tipul de viză; 
(e) numărul autocolantului de viză;

(f) teritoriul pe care deţinătorul vizei este autorizat să călătorească, în conformitate 
cu dispoziţiile corespunzătoare din cadrul Instrucţiunilor consulare comune;

(g) perioada de valabilitate a vizei;
(h) numărul de intrări autorizate de viză pe teritoriul pentru care este valabilă viza;

(i) durata de şedere autorizată printr-o viză.
2. În cazul retragerii unei cereri înainte de luarea unei hotărâri de eliberare sau nu a 

vizei, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor, căreia i-a fost prezentată cererea, 
înlocuieşte stadiul procedurii care menţiona faptul că se solicită eliberarea unei vize 
cu stadiul care menţionează retragerea cererii, precizând data de retragere. 

Articolul 9
Date de adăugat în cazul refuzului de examinare a unei cereri

În cazul refuzului de examinare a unei cereri, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor, 
căreia i-a fost prezentată cererea, adaugă următoarele date în dosarul de cerere: 
(1) stadiul procedurii care menţionează faptul că examinarea cererii a fost refuzată, în 

loc de stadiul care menţiona solicitarea vizei;
(2) autoritatea care a refuzat examinarea cererii şi dacă această hotărâre a fost luată în 

numele unui alt stat membru;
(3) locul şi data hotărârii;

(4) statul membru competent să examineze cererea.

Articolul 10
Date de adăugat în cazul refuzului unei vize 

1. În cazul în care s-a luat hotărârea de a refuza o viză, autoritatea responsabilă în 
domeniul vizelor adaugă următoarele date în dosarul de cerere:
(a) stadiul procedurii care menţionează faptul că viza a fost refuzată, în loc de 

stadiul care menţiona solicitarea vizei;
(b) autoritatea care a refuzat viza şi dacă această hotărâre a fost luată în numele 

unui alt stat membru;
(c) locul şi data hotărârii;

2. În dosarul de cerere se menţionează, de asemenea, motivul sau motivele refuzului 
vizei, care poate/pot fi unul dintre următoarele: 

(a) nu a fost prezentat un document valabil de călătorie;
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(b) nu au fost prezentate documente care să dovedească scopul şi condiţiile şederii 
preconizate, solicitantul nu a făcut dovada posesiei unor mijloace suficiente de 
subzistenţă pe perioada şederii sau a faptului că este în măsură să dobândească 
astfel de mijloace în mod legal;

(c) existenţa unui avertisment referitor la solicitant, în scopul refuzării intrării;

(d) solicitantul reprezintă o ameninţare la adresa ordinii publice a unuia dintre 
statele membre, a securităţii interne, a sănătăţii populaţiei sau a relaţiilor 
internaţionale ale acestuia.

Articolul 11
Date de adăugat în cazul anulării sau retragerii unei vize

1. În cazul în care s-a luat hotărârea de a anula sau de a retrage o viză, autoritatea 
responsabilă în domeniul vizelor adaugă următoarele date în dosarul de cerere:
(a) stadiul procedurii care menţionează faptul că viza a fost anulată sau retrasă, în 

loc de stadiul care menţiona eliberarea vizei;
(b) autoritatea care a anulat sau retras viza şi dacă această hotărâre a fost luată în 

numele unui alt stat membru;
(c) locul şi data hotărârii;

(d) durata redusă de valabilitate a vizei, dacă este cazul.
2. În dosarul de cerere se menţionează, de asemenea, motivul sau motivele anulării sau 

retragerii vizei, care poate/pot fi:
(a) în cazul anulării sau retragerii, unul sau mai multe dintre motivele enumerate în 

articolul 10 alineatul (2); 
(b) în cazul unei hotărâri de reducere a duratei de valabilitate a vizei, unul sau mai 

multe dintre următoarele:
(i) în scopul expulzării solicitantului;

(ii) lipsa unor mijloace corespunzătoare de subzistenţă pentru durata de 
şedere prevăzută iniţial.

Articolul 12
Date de adăugat în cazul prelungirii unei vize

1. În cazul în care s-a luat hotărârea de a prelungi o viză, autoritatea responsabilă în 
domeniul vizelor adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a) stadiul procedurii care menţionează faptul că viza a fost prelungită, în loc de 
stadiul care menţiona eliberarea vizei;

(b) autoritatea care a prelungit viza şi dacă această hotărâre a fost luată în numele 
unui alt stat membru;

(c) locul şi data hotărârii;
(d) numărul autocolantului de viză, dacă viza se prelungeşte prin aplicarea unui 

nou autocolant;
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(e) perioada de prelungire a valabilităţii;

(f) perioada de prelungire a duratei autorizate de şedere.
2. În dosarul de cerere se menţionează, de asemenea, motivul sau motivele prelungirii 

vizei, care poate/pot fi unul dintre următoarele:
(a) forţa majoră;

(b) motive de ordin umanitar;
(c) motive grave de ordin profesional;

(d) motive grave de ordin personal.

Articolul 13
Utilizarea VIS în scopul examinării cererilor

1. Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor consultă VIS în scopul examinării 
cererilor şi a hotărârilor aferente, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din 
cuprinsul Instrucţiunilor consulare comune. 

2. În sensul dispoziţiilor din primul alineat, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor 
este autorizată să efectueze căutări cu ajutorul uneia sau mai multora din datele 
următoare: 
(a) numărul cererii;

(b) datele prevăzute la articolul 6 alineatul (4) litera (a);
(c) datele referitoare la documentul de călătorie, prevăzute la articolul 6 alineatul 

(4) litera (c);
(d) numele persoanei sau denumirea societăţii, prevăzute la articolul 6 alineatul (4) 

litera (f);
(e) fotografii;

(f) amprente digitale;
(g) numărul autocolantului de viză corespunzător vizelor eliberate anterior.

3. În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul uneia sau mai multora dintre datele 
enumerate la alineatul (2), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la 
solicitant, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor are acces la dosarul de cerere 
şi la dosarul sau dosarele de cerere legat(e) de acesta/acestea, exclusiv în scopurile 
prevăzute la alineatul (1).

Articolul 14
Utilizarea VIS în scopul consultării sau al solicitării documentelor 

1. În scopul consultării la nivelul autorităţilor naţionale centrale cu privire la cereri, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Convenţia Schengen, cererea de 
consultare şi răspunsurile aferente se transmit în conformitate cu alineatul (2).

2. Statul membru responsabil de examinarea cererii transmite cererea de consultare 
împreună cu numărul cererii către VIS, cu menţionarea statului membru sau a 
statelor membre care trebuie consultate. 
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VIS transmite cererea statului membru sau statelor membre menţionat(e). 

Statul membru sau statele membre consultat(e) transmit(e) răspunsul către VIS, care 
îl transmite statului membru care a formulat cererea. 

3. Procedura prevăzută la alineatul (2) se poate, de asemenea, aplica în cazul 
transmiterii de informaţii cu privire la eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială 
limitată şi al mesajelor referitoare la cooperarea consulară, precum şi în cazul 
transmiterii unor cereri către autoritatea responsabilă în domeniul vizelor, având ca 
obiect punerea la dispoziţie a unor copii ale documentelor de călătorie şi a altor 
documente în sprijinul cererii.

4. Datele cu caracter personal transmise în conformitate cu prezentul articol sunt 
utilizate doar în scopul consultării între autorităţile naţionale centrale şi al cooperării 
consulare.

Articolul 15
Utilizarea datelor în scopul raportării şi al elaborării statisticilor

Autorităţile responsabile în domeniul vizelor sunt autorizate să consulte datele următoare, 
exclusiv în scopul raportării şi al elaborării de statistici:
(1) stadiul procedurii;

(2) autorităţile competente;
(3) naţionalitatea actuală a solicitantului;

(4) frontiera primei intrări;
(5) data şi locul cererii sau ale hotărârii referitoare la viză;

(6) tipul de viză solicitată sau eliberată;
(7) tipul documentului de călătorie;

(8) motivele indicate în cazul unei hotărâri privind viza sau cererea de viză;
(9) autoritatea competentă care a refuzat o cerere anterioară de viză şi data hotărârii.

CAPITOLUL III
Utilizarea datelor de alte autorităţi

Articolul 16
Utilizarea datelor la controlul vizelor

1. Autorităţile responsabile de efectuarea controalelor la frontierele externe şi în 
interiorul statelor membre sunt autorizate să efectueze căutări cu ajutorul datelor 
următoare, exclusiv în scopul verificării identităţii persoanei şi/sau a autenticităţii 
vizei:

(a) datele prevăzute la articolul 6 alineatul (4) litera (a);
(b) datele referitoare la documentul de călătorie, prevăzute la prevăzute la articolul 

6 alineatul (4) litera (c);
(c) fotografii;
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(d) amprente digitale;

(e) numărul autocolantului de viză;
2. În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul uneia sau al mai multor date enumerate 

la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitant, 
autoritatea responsabilă este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de 
cerere şi din dosarele de cerere legat(e) de acesta/acestea al(e) membrilor grupului, 
exclusiv în scopurile prevăzute la alineatul (1):

(a) stadiul procedurii şi datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (2) şi cu articolul 7;

(b) fotografii; 
(c) amprente digitale;

(d) datele introduse în legătură cu orice viză eliberată, anulată, retrasă sau 
prelungită anterior.

Articolul 17
Utilizarea datelor în scopul identificării şi al repatrierii imigranţilor ilegali

1. Autorităţile competente în domeniul imigraţiei sunt autorizate să efectueze căutări cu 
ajutorul datelor următoare, exclusiv în scopul identificării şi al repatrierii imigranţilor 
ilegali:
(a) datele prevăzute la articolul 6 alineatul (4) litera (a);

(b) fotografii;
(c) amprente digitale.

2. În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul uneia sau al mai multor date enumerate 
la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitant, 
autoritatea responsabilă este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de 
cerere şi din dosarul sau dosarele de cerere legat(e) de acesta/acestea, exclusiv în 
scopurile prevăzute la alineatul (1):
(a) stadiul procedurii şi autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea;

(b) datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu articolul 6 alineatul 
(4) şi cu articolul 7;

(c) fotografii;
(d) datele introduse în legătură cu orice viză eliberată, refuzată, anulată, retrasă sau 

prelungită anterior.

Articolul 18
Utilizarea datelor în vederea stabilirii responsabilităţii privind cererile de azil

1. Autorităţile competente în domeniul azilului sunt autorizate să efectueze căutări cu 
ajutorul următoarelor date, exclusiv în scopul stabilirii statului membru responsabil 
de examinarea unei cereri de azil în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul 
(CE) nr. 343/2003:
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(a) datele prevăzute la articolul 6 alineatul (4) litera (a);

(b) fotografii;
(c) amprente digitale.

2. În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul uneia sau al mai multor date enumerate 
la alineatul (1), se constată că în VIS este înregistrată o viză eliberată, a cărei 
valabilitate expiră cu maximum şase luni înainte de data cererii de azil, şi/sau o viză 
a cărei durată de valabilitate este prelungită până la o dată de expirare de maxim şase 
luni înainte de data cererii de azil, autoritatea responsabilă este autorizată să consulte 
următoarele date referitoare la o astfel de viză, doar în scopul prevăzut la alineatul 
(1):
(a) autoritatea care a eliberat sau a prelungit viza;

(b) tipul de viză;
(c) perioada de valabilitate a vizei;

(d) durata şederii;
(e) fotografii.

Articolul 19
Utilizarea datelor în scopul examinării cererilor de azil

1. Autorităţile competente în domeniul azilului sunt autorizate, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 343/2003, să efectueze căutări cu ajutorul următoarelor date, 
exclusiv în scopul examinării cererilor de azil: 
(a) datele prevăzute la articolul 6 alineatul (4) litera (a);

(b) fotografii; 
(c) amprente digitale.

2. În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul uneia sau al mai multor date enumerate 
la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitant, 
autoritatea responsabilă este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de 
cerere şi din dosarul sau dosarele de cerere legat(e) de acesta/acestea, exclusiv în 
scopul prevăzut la alineatul (1):
(a) stadiul procedurii şi autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea;

(b) datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu articolul 6 alineatul 
(4) şi cu articolul 7;

(c) fotografii;
(d) datele introduse în legătură cu orice viză eliberată, refuzată, anulată, retrasă sau 

prelungită anterior, sau în legătură cu refuzul de examinare a cererii.

CAPITOLUL IV
Conservarea şi modificarea datelor
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Articolul 20
Durata de păstrare a datelor stocate

1. Durata de păstrare a dosarelor de cerere în VIS este de cinci ani, fără a se aduce 
atingere ştergerii datelor, prevăzută la articolele 21 şi 22 şi ţinerii evidenţei, 
prevăzută la articolul 28. 

Perioada respectivă începe:
(a) la data expirării vizei, în cazul eliberării unei vize;

(b) la noua dată de expirare a vizei, în cazul anulării, retragerii sau prelungirii unei 
vize;

(c) la data creării dosarului de cerere în VIS, în cazul refuzării vizei sau a 
examinării ori retragerii cererii.

2. La expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1), VIS şterge automat dosarul de 
cerere şi legătura sau legăturile la acest dosar.

Articolul 21
Modificarea datelor

1. Doar statul membru responsabil are dreptul de a modifica datele pe care le-a transmis 
către VIS, prin actualizarea, completarea sau corectarea acestora, sau de a le şterge în 
conformitate cu prezentul articol alineatul (3) sau cu articolul 22. 

2. În cazul în care un stat membru deţine dovezi care sugerează că datele prelucrate în 
VIS sunt eronate sau că prelucrarea lor în VIS contravine dispoziţiilor prezentului 
regulament, acesta anunţă imediat statul membru responsabil. Acest mesaj poate fi 
transmis prin infrastructura VIS.

3. Statul membru responsabil verifică datele respective şi, dacă este nevoie, le modifică 
sau le şterge imediat.

Articolul 22
Ştergerea anticipată a datelor

1. Dosarele de cerere şi legăturile referitoare la un solicitant care a dobândit cetăţenia 
unui stat membru înainte de expirarea perioadei prevăzute la articolul 20 alineatul (1) 
sunt şterse din VIS imediat ce statul membru responsabil ia cunoştinţă de dobândirea 
respectivei cetăţenii de către solicitant.

2. Fiecare stat membru anunţă imediat statul membru responsabil cu privire la 
dobândirea, de către un solicitant, a cetăţeniei sale. Acest mesaj poate fi transmis prin 
infrastructura VIS.

CAPITOLUL V
Funcţionare şi responsabilităţi
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Articolul 23
 Gestionarea operativă

1. Comisia este responsabilă de instituirea şi gestionarea Sistemului Central de 
Informaţii privind Vizele şi de infrastructura de comunicaţii dintre Sistemul Central 
de Informaţii privind Vizele şi interfeţele naţionale. 

2. Datele sunt prelucrate de VIS în contul statelor membre. 
3. În ceea ce priveşte prelucrarea în VIS a datelor cu caracter personal, fiecare stat 

membru desemnează autoritatea considerată responsabilă de prelucrare, în 
conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE. Fiecare stat membru 
comunică denumirea acestei autorităţi Comisiei.

Articolul 24
Relaţia cu Sistemele Naţionale

1. VIS este conectat la sistemul naţional al fiecărui stat membru prin intermediul 
interfeţei naţionale din statul membru respectiv.

2. Fiecare stat membru desemnează o autoritate naţională, care autorizează accesul la 
VIS al autorităţilor competente prevăzute la articolul 4 alineatele (1) şi (2) şi 
conectează această autoritate naţională la interfaţa naţională.

3. Fiecare stat membru aplică proceduri automatizate de prelucrare a datelor. 
4. Fiecare stat membru este responsabil de: 

(a) dezvoltarea sistemului naţional şi/sau adaptarea acestuia la VIS în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (2) din Decizia 2004/512/CE;

(b) organizarea, gestionarea, funcţionarea şi întreţinerea sistemului său naţional;
(c) gestionarea şi reglementarea accesului la VIS al personalului din cadrul 

autorităţilor naţionale competente autorizat în mod corespunzător, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament;

(d) achitarea cheltuielilor aferente sistemelor naţionale şi a cheltuielilor de 
conectare a acestora la interfaţa naţională, inclusiv a costului investiţiilor şi a 
cheltuielilor de exploatare pentru infrastructura de comunicaţii dintre interfaţa 
naţională şi sistemul naţional.

Articolul 25
Responsabilitatea în materie de utilizare a datelor

1. Fiecare stat membru garantează prelucrarea licită a datelor. Statul membru 
responsabil garantează în special că:

(a) datele sunt colectate în mod legal;
(b) datele sunt transmise către VIS în mod legal;

(c) datele transmise la VIS sunt exacte şi actualizate. 
2. Comisia asigură gestionarea VIS în conformitate cu dispoziţiile prezentului 

regulament şi cu normele sale de aplicare. În special, Comisia:
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(a) ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea Sistemului Central de 
Informaţii privind Vizele şi a infrastructurii de comunicaţii între Sistemul 
Central de Informaţii privind Vizele şi interfeţele naţionale, fără a aduce 
atingere responsabilităţilor fiecărui stat membru;

(b) garantează că, pentru îndeplinirea sarcinilor sale, la datele prelucrate în VIS are 
acces numai personalul autorizat în mod corespunzător, în conformitate cu 
prezentul regulament.

3. Comisia informează Parlamentul European şi Consiliul în legătură cu măsurile luate 
în aplicarea alineatului (2). 

Articolul 26
Securitatea datelor

1. Statul membru responsabil asigură securitatea datelor înainte şi în cursul transmiterii 
lor către interfaţa naţională. Fiecare stat membru asigură securitatea datelor pe care le 
primeşte de la VIS. 

2. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru:

(a) a împiedica accesul persoanelor neautorizate la instalaţiile naţionale în care 
sunt efectuate operaţiile care revin statului membru în conformitate cu obiectul 
VIS (controale la intrarea în instalaţie);

(b) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea datelor şi a suporturilor 
de date de către persoane neautorizate (controlul suporturilor de date);

(c) a garanta posibilitatea de a verifica şi a stabili ce date anume au fost prelucrate 
în VIS, în ce moment şi de către cine (controlul înregistrării datelor);

(d) a împiedica prelucrarea neautorizată a datelor în VIS şi orice modificare sau 
ştergere neautorizată a datelor prelucrate în VIS (controlul introducerii 
datelor);

(e) a garanta că, atunci când utilizează VIS, persoanele autorizate nu au acces 
decât la datele care ţin de competenţa lor (controlul accesului);

(f) a garanta posibilitatea de a verifica şi a stabili autorităţile cărora le pot fi 
transmise datele înregistrate în VIS cu ajutorul echipamentului de transmitere a 
datelor (controlul transmiterii);

(g) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor în 
cursul transmiterii acestora la VIS (controlul transportului).

3. Comisia ia măsuri similare celor menţionate la alineatul (2) în ceea ce priveşte 
funcţionarea VIS.

Articolul 27
Răspunderea

1. Orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii ca urmare a unei operaţii 
ilegale de prelucrare sau a unei acţiuni incompatibile cu dispoziţiile prezentului 
regulament are dreptul să obţină reparaţii de la statul membru responsabil pentru 
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prejudiciul provocat. Statul respectiv poate fi exonerat de răspundere, total sau 
parţial, dacă dovedeşte că fapta care a provocat prejudiciul nu îi este imputabilă.

2. Dacă nerespectarea, de către un stat membru, a obligaţiilor care îi revin în virtutea 
prezentului regulament produce daune sistemului VIS, statul membru respectiv este 
considerat responsabil pentru prejudiciile aduse, cu excepţia cazului şi în măsura în 
care Comisia nu a luat măsuri rezonabile pentru prevenirea producerii daunelor sau 
pentru diminuarea întinderii lor.

3. Acţiunile în reparaţie intentate împotriva unui stat membru pentru daunele 
menţionate la alineatele (1) şi (2) sunt guvernate de dispoziţiile din legislaţia 
naţională a statului membru împotriva căruia este introdusă acţiunea.

Articolul 28
Ţinerea evidenţei 

1. Comisia şi fiecare stat membru ţin evidenţa tuturor operaţiilor de prelucrare a datelor 
efectuate în cadrul VIS. Această evidenţă indică în ce scop s-a operat accesul 
menţionat la articolul 4 alineatul (1) şi la articolele 13 - 19, data şi ora, datele 
transmise, datele utilizate pentru căutare şi denumirea autorităţii care a introdus sau a 
extras datele. În plus, fiecare stat membru ţine evidenţa persoanelor responsabile de 
introducerea sau extragerea datelor.

2. Aceste evidenţe nu pot fi utilizate decât pentru controlul legalităţii prelucrării datelor 
din punctul de vedere al protecţiei acestora, precum şi pentru garantarea securităţii 
datelor. Evidenţele trebuie protejate, prin măsuri adecvate, împotriva oricărui acces 
neautorizat şi şterse după o perioadă de un an de la expirarea duratei de conservare 
prevăzută la articolul 20 alineatul (1), în cazul în care nu sunt necesare pentru o 
procedură de control deja iniţiată.

Articolul 29
Sancţiuni

Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor 
prezentului regulament referitoare la protecţia datelor şi adoptă toate măsurile necesare pentru 
a asigura că acestea sunt aplicate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale 
şi disuasive. Statele membre informează Comisia în legătură cu aceste dispoziţii cel târziu 
până la data menţionată la articolul 37 alineatul (1) şi îi comunică acesteia, fără întârziere, 
orice modificări ulterioare aduse dispoziţiilor respective. 

CAPITOLUL VI
Drepturi şi supraveghere în materie de protecţie a datelor

Articolul 30
Dreptul la informare

1. Statul membru responsabil pune la dispoziţia solicitanţilor şi a persoanelor 
menţionate la articolul 6 alineatul (4) litera (f) următoarele informaţii:
(a) identitatea autorităţii menţionate la articolul 23 alineatul (3) şi a 

reprezentantului acesteia, dacă este cazul;
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(b) scopul prelucrării datelor în VIS;

(c) destinatarii datelor;
(d) caracterul obligatoriu al datelor pentru examinarea cererii;

(e) existenţa dreptului de acces la datele care privesc o anumită persoană şi a 
dreptului de rectificare a acestor date.

2. Informaţiile menţionate la alineatul (1) sunt puse la dispoziţia solicitanţilor în 
momentul preluării datelor din formularul de cerere, al efectuării fotografiei şi al 
luării amprentelor digitale, în conformitate cu articolul 6 alineatele (4) (5) şi (6) şi cu 
articolul 7.

3. Informaţiile menţionate la alineatul (1) sunt puse la dispoziţia persoanelor prevăzute 
la articolul 6 alineatul (4) litera (f) în cuprinsul formularelor semnate de persoanele 
care adresează invitaţii, se angajează să ia în întreţinere şi să ofere găzduire.

Articolul 31
Dreptul de acces, de rectificare şi de ştergere

1. Fără a aduce atingere obligaţiei de a furniza alte informaţii în conformitate cu 
articolul 12 litera (a) din Directiva 95/46/CE, orice persoană are dreptul să i se 
comunice datele care o privesc înregistrate în VIS şi identitatea statului membru care 
le-a transmis către VIS. Un astfel de acces la date nu poate fi acordat decât de un stat 
membru.

2. Orice persoană poate solicita ca datele care o privesc şi care sunt inexacte să fie 
rectificate sau ca datele înregistrate în mod ilegal să fie şterse. Rectificarea şi 
ştergerea sunt efectuate fără întârziere de către statul membru responsabil, în 
conformitate cu legile, reglementările şi procedurile sale.

3. În cazul în care solicitarea nu este adresată statului membru responsabil, ci unui alt 
stat membru, autorităţile statului membru căruia i-a fost prezentată solicitarea 
contactează autorităţile statului membru responsabil. Statul membru responsabil 
verifică exactitatea datelor şi legalitatea prelucrării acestora în VIS. 

4. Dacă se constată că datele înregistrate în VIS sunt eronate sau au fost înregistrate în 
mod ilegal în acest sistem, statul membru responsabil le rectifică sau le şterge în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (3). Statul membru responsabil îi confirmă în 
scris şi fără întârziere persoanei interesate că a procedat la rectificarea sau la 
ştergerea datelor care o privesc.

5. În cazul în care statul membru responsabil nu consideră că datele înregistrate în VIS 
ar fi eronate sau că ar fi înregistrate în mod ilegal, acesta îi explică în scris şi fără 
întârziere persoanei interesate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să 
şteargă datele care o privesc.

6. De asemenea, statul membru responsabil îi indică persoanei interesate ce măsuri 
poate lua în cazul în care nu acceptă explicaţia oferită. El o informează cu privire la 
căile de atac administrative sau judiciaire în faţa autorităţilor sau instanţelor 
competente din statul membru sau la asistenţa de tip financiar sau de altă natură 
disponibilă în conformitate cu legile, reglementările şi procedurile respectivului stat 
membru.
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Articolul 32
Cooperarea în vederea garantării drepturilor privind protecţia datelor

1. Autorităţile competente ale statelor membre colaborează în mod activ în vederea 
garantării drepturilor prevăzute la articolul 31 alineatele (2) (3) şi (4).

2. În fiecare stat membru, autoritatea naţională de supraveghere asistă persoana 
interesată şi, la cerere, îi oferă consiliere în exercitarea dreptului său de a obţine 
rectificarea sau ştergerea datelor care o privesc, în conformitate cu articolul 28 
alineatul (4) din Directiva 95/46/CE.

3. Autoritatea naţională de supraveghere a statului membru responsabil care a transmis 
datele asistă persoana interesată şi, la cerere, îi oferă consiliere în exercitarea 
dreptului său de a obţine rectificarea sau ştergerea datelor care o privesc. Ambele 
autorităţi naţionale de supraveghere cooperează în acest scop. Persoana interesată 
poate, de asemenea, solicita asistenţă şi consiliere din partea autorităţii independente 
de supraveghere menţionată la articolul 35.

Articolul 33
Căi de atac

1. În fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a intenta o acţiune sau de a 
depune o plângere la instanţele competente ale statelor membre, dacă îi este refuzat 
dreptul de acces sau dreptul de rectificare sau de ştergere a datelor care o privesc, 
prevăzut la articolul 31 alineatele (1) şi (2).

2. Obligaţia autorităţilor naţionale de supraveghere de a asista persoana interesată şi, la 
cerere, de a îi oferi consiliere, în conformitate cu articolul 32 alineatul (3), subzistă 
pe întreaga durată a procedurii.

Articolul 34
Autoritatea naţională de supraveghere

Fiecare stat membru solicită autorităţii sau autorităţilor naţionale de supraveghere, instituită(e) 
în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE, să supravegheze în mod 
independent şi în conformitate cu legislaţia sa naţională dacă datele cu caracter personal, 
inclusiv transmiterea acestora la/de la VIS, au fost prelucrate legal, cu respectarea 
dispoziţiilor prezentului regulament.

Articolul 35
Autoritatea independentă de supraveghere

1. Autoritatea europeană pentru protecţia datelor, instituită în temeiul articolului 41 
alineatul (1) din Regulamentul nr. 45/2001, monitorizează activităţile Comisiei, 
pentru a garanta că drepturile persoanelor la care se face referire în prezentul 
regulament nu sunt lezate prin prelucrarea datelor în VIS, asigurându-se inclusiv de 
legalitatea transmiterii datelor cu caracter personal între interfeţele naţionale şi 
Sistemul Central de Informaţii privind Vizele.

2. În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Autoritatea europeană pentru protecţia 
datelor beneficiază de sprijinul activ al autorităţilor naţionale de supraveghere.
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3. Comisia pune la dispoziţia Autorităţii europene pentru protecţia datelor informaţiile 
solicitate de aceasta, asigurându-i permanent accesul la toate documentele şi arhivele 
menţionate la articolul 28 alineatul (1) şi în toate localurile proprii.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Articolul 36
Punerea în aplicare

1. Sistemul Central de Informaţii privind Vizele, interfaţa naţională din fiecare stat 
membru şi infrastructura de comunicaţii între Sistemul Central de Informaţii privind 
Vizele şi interfeţele naţionale sunt realizate în două etape.
În prima etapă, funcţionalităţile legate de prelucrarea datelor alfanumerice şi a 
fotografiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) şi (b) sunt asigurate cel 
târziu până la 31 decembrie 2006.

În a doua etapă, funcţionalităţile legate de prelucrarea datelor biometrice prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) litera (c) sunt asigurate cel târziu până la 31 decembrie 2007.

2. Măsurile necesare realizării tehnice a funcţionalităţilor menţionate la alineatul (1) se 
adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 39 alineatul (2).

Articolul 37
Începerea transmiterii datelor

1. Fiecare stat membru aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că a luat măsurile tehnice şi 
juridice necesare transmiterii datelor către Sistemul Central de Informaţii privind 
Vizele prin intermediul interfeţei naţionale, în conformitate cu articolul 36.

2. Statele membre menţionate la articolul 38 încep colectarea şi introducerea datelor la 
data prevăzută în acest articol. 

3. Un stat membru care anunţă că a luat măsurile necesare după data prevăzută la 
articolul 38 începe colectarea şi introducerea datelor la data precizată în notificarea 
adresată Comisiei.

4. Nici un stat membru nu consultă datele transmise de alte state membre către VIS 
înainte de a începe să introducă date în conformitate cu alineatele (2) şi (3).

Articolul 38
Începerea activităţii

După adoptarea măsurilor prevăzute la articolul 36 alineatul (2) cu referire la prima etapă de 
punere în aplicare şi după ce un număr de cel puţin cinci state membre anunţă Comisia că au 
luat măsurile tehnice şi juridice necesare transmiterii datelor către VIS, în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (1), Comisia stabileşte data de la care VIS îşi începe activitatea.
Comisia publică data respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Articolul 39
Comitetul

1. Comisia este asistată de comitetul înfiinţat în temeiul articolului 5 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 2424/2001.

2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 şi 7 din 
Decizia 1999/468/CE.
Perioada menţionată la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte
la două luni.

3. Comitetul îşi stabileşte propriul regulament de procedură.

Articolul 40
Monitorizarea şi evaluarea

1. Comisia verifică existenţa unor sisteme de monitorizare a funcţionării VIS în raport 
cu obiectivele fixate, în termeni de rezultate, de cost-eficienţă şi de calitate a 
serviciului.

2. După doi ani de la începerea activităţii VIS şi, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind funcţionarea VIS 
din punct de vedere tehnic. Acest raport cuprinde informaţii referitoare la 
performanţele VIS în funcţie de o serie de indicatori cantitativi, definiţi în prealabil 
de către Comisie.

3. După patru ani de la începerea activităţii VIS şi, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia 
realizează o evaluare generală a VIS, care include analiza rezultatelor obţinute în 
funcţie de obiectivele fixate, stabilirea măsurii în care principiile de bază rămân în 
continuare valabile şi identificarea consecinţelor pentru funcţionarea pe viitor a 
sistemului. Comisia prezintă rapoartele de evaluare Parlamentului European şi 
Consiliului.

Articolul 41
Intrarea în vigoare şi aplicabilitatea

1. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2. El se aplică de la data menţionată la articolul 38 alineatul (1).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în statele 
membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele
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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 200441. 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 
conclusions42 is not included43.

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.

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 

                                               
41 See point 1 of the annex to the Council conclusions of 19.2.2004.
42 Cf. the Council conclusions of 19.2.2004, points 2 and 4 of the annex thereto.
43 Cf. point 6.2 of the Extended Impact Assessment.
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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 agreement44, 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 scale45.

The data listed in Article 7 shall be entered only in the specific cases46 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 
conclusions47 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 
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 

                                               
44 Approved Destination Status, cf. the ADS Agreement with China of 12.2.2004,

OJ L 83 of 20.3.2004, p. 14.
45 Cf. Extended Impact Assessment, point 5.3, section “Reductions in fraud and visa shopping”.
46 According the Extended Impact Assessment, point 6.1, currently about 20 % of the visa applications.
47 Council conclusions of 19.2.2004, point 5 of the annex thereto.
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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 borders48.
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)2449, 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)2150.

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 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.

                                               
48 Cf. Article 5(1)(e) of the proposal for a Council Regulation establishing a Community Code on the rules 

governing the movement of persons across borders that proposal, COM(2004)391 final, which shall 
replace Article 5 of the Schengen Convention.

49 OJ L 239 of 22.9.2000, p. 154.
50 OJ L 239 of 22.9.2000, p. 151.
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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 Conclusions51, 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 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.

                                               
51 Council conclusions of 19.2.2004, point 5 of the annex thereto.
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Article 19(2) specifies to which data access shall be given for the purposes to 
examine the asylum application, in accordance with the Dublin Regulation52.

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 
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 

                                               
52 Cf. Article 21(1)(b) and (2)(e) of Regulation (EC) No 343/2003.
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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 respected53.
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 
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 

                                               
53 Commission Decision 2001/844/EC, ECSC, Euratom of 29.11.2001 (OJ L 317 of 3.12.2001, p. 1).
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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 
conclusions54. 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. 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 

                                               
54 Council conclusions of 19.2.2004, point 2 of the annex thereto; for the reasons not to include scanned 

documents, as also foreseen by the conclusions, see point 6.2 of the Extended Impact Assessment.
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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

Commitments/ 
payments

0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216

TOTAL a+b



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

DV\648983RO.doc 39/49

RO RO

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 acquis55. 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)

Situation following action

Budget 
line

Revenue

Prior to
action

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

Non 
Comp

Diff YES NO NO No [3]

                                               
55 OJ L 176, 10. 7.1999, p. 36.
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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)56, 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 committee57, 
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 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 

                                               
56 OJ L 213 of 15.6.2004, p. 5.
57 Set up by Article 5 (1) of Council Regulation (EC) No 2424/2001 (OJ L 328, 13.12.2001, p. 4).
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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 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.
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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 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

database 
capacity 

matching 
capacity needed

total investment 
costs for biometric 
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(% of total 
applications)

needed

(million 
applicants)

(million matches 
per second)

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 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 be responsible for operating the Central Visa Information System and the 
communication infrastructure between the Central Visa Information System 
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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)
58

(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

SUBTOTAL59 24.000 23.000 17.000 12.000 11.000 5.000
External assistance for 
project management, 
audit and evaluation

(1.000)
60

(1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)

TOTAL 24.000 23.000 17.000 12.000 11.000 5.000

                                               
58 An annual amount of seven million euros is already foreseen in the financial statement annexed to the 

Decision 2004/512/EC establishing the VIS
59 Operating expenditure directly derived from the feasibility study.
60 An annual amount of one million euros is already foreseen in the financial statement annexed to the 

Decision 2004/512/EC establishing the VIS.
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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.

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

Description of tasks deriving from the 
action

Types of post
Number of 

permanent posts
Number of 

temporary posts

Total

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.
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 
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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.


