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EXPLANATORY MEMORANDUM

Context of the proposal1.

Grounds for and objectives of the proposal•

The present proposal is intended to create the legal basis for Member States to take 
mandatory biometric identifiers - the facial image and ten flat fingerprints - from visa 
applicants and to give a legal framework for the organisation of Member States consular 
offices in view of the implementation of the Visa Information System (VIS). 

The Hague programme invited the Commission to present "a proposal on the 
establishment of common application centres focusing inter alia on possible synergies 
linked with the development of the VIS." This measure has been taken up by the Council 
and Commission Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening 
freedom, security and justice in the European Union. 

In order to avoid all Member States having to install the necessary equipment for 
collecting biometric identifiers in every consular office, the idea of creating "Common 
application Centres" (CAC) was born. The CACs have a double advantage: the 
reinforcement of local consular cooperation, streamlining and cost-saving for Member 
States as resources can be pooled and shared. In this context Member States also 
discussed other options for organising the application procedure in order to reduce the 
costs of the use of biometrics, for instance outsourcing in locations where consular posts 
are faced with particularly high numbers of applications. Different options such as 
representation and outsourcing are outlined; Member States can choose from these 
options in relation to the proper execution of their legal obligations in the framework of 
visa issuance. This proposal will take account of these options and it could be a first step 
to the further enhancement of the harmonisation of the application of the CCI and in
view of future Common Visa Offices, without prejudice to the future European External 
Action Service. 
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General context•

As envisaged in the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council concerning the VIS and the exchange of data between Member States on short-
stay visas (COM(2004)835final), as presented by the Commission on 28 December 2004, 
Member States shall introduce fingerprints and photographs as biometric identifiers in 
addition to alphanumeric data on the visa applicant, the visa application and the 
decisions taken thereto, in order to be able to proceed with a reliable verification and 
identification of visa applicants. The VIS is designed to improve the implementation of 
the common visa policy by facilitating the visa issuing procedure, preventing visa 
shopping, facilitating checks at external borders and strengthening the fight against 
fraud and, within the territory of the Member States, assisting in the identification and 
return of illegal immigrants, facilitating the application of Regulation (EC) No 343/2003 
and contributing to the prevention of threats to the internal security of any of the 
Member States.

As the taking of biometric identifiers will now be part of the visa application procedure, 
the CCI have to be amended in order to create the legal basis for this measure. The 
taking of the biometric identifiers has to be carried out in accordance with the standards 
set out in the ICAO recommendations (Doc. 9303, part 1, 6th edition, not yet published). 
These standards set out in detail how the photograph has to be taken and give the 
standards for the scanning of fingerprints. No further technical specifications are 
required in order to ensure the harmonised enrolment of the biometric identifiers.

The current proposal is drawn up separately from the general recast of the CCI as it is a 
pre-condition for the implementation of the VIS in that it provides a legal framework for 
the collection of the required biometric identifiers. Therefore, this proposal is envisaged 
to be adopted sooner than the recast as a whole.

Existing provisions in the area of the proposal•

Common Consular Instructions; 

Council decision 2004/512/EC of 8 June 2004 establishing the VIS

Consistency with the other policies and objectives of the Union•

The proposal stresses that the fundamental rights of visa applicants have to be respected 
by Member States particularly in respect of data protection. It is also consistent with the 
policy in view of the establishment of an External Action Service.

Consultation of interested parties and impact assessment2.
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Consultation of interested parties•

1) The Thessaloniki European Council of 19/20 June 2003 confirmed that "a coherent 
approach is needed in the EU on biometric identifiers or biometric data which would 
result in harmonised solutions for documents for third country nationals, EU citizens' 
passports and information systems (VIS and SIS II)". The Commission presented on 24 
September 2003 two proposals amending the uniform format for visas and the residence 
permits for third country nationals.

A large consensus was found in the Council on the biometric identifiers and the 
approach taken by the Commission and a political agreement -as requested by the 
European Council in Brussels on 16/17 October 2003- was reached at the Council (JAI) 
on 27 November 2003. In order to demonstrate the political agreement reached, the 
Council (JAI) of 27 November 2003 stated in its conclusions that it "considers in 
agreement with the Commission that the implementation of the proposal on a uniform 
format for visas requires an additional legal instrument, creating the obligation and 
specifying the exceptions to the recording of fingerprints on the storage medium of the 
uniform format for visas" and "invites the Commission to present the relevant proposal 
on the amendment of the Common Consular Instructions" (CCI).

As the technical feasibility of storing biometric identifiers on a contactless chip attached 
to each visa sticker could not be confirmed, the Council decided in June 2005 to store the 
biometric identifiers of visa applicants only in the Visa Information System (VIS). 
Indeed, tests have shown that the integration of a contactless chip in each visa sticker 
leads to so-called "collision problems" if there are more than four visas in one passport. 
The reader is no longer able to read the valid visa.

2) The SCIFA has discussed the exceptions to the requirement of taking fingerprints; two 
categories of persons should be exempt from the requirement to take fingerprints: minors 
and persons for whom it is physically impossible to take fingerprints. These exceptions 
have been taken up by the present proposal.

3) During a special meeting of the Visa Working Party on 27.1.2006 Member States have 
discussed on the basis of a Presidency/Commission paper (Room document of the visa 
group 27 January 2006 No 6/06) all possible options for the organisation of consular 
offices taking into account the enrolment of biometrics and verified whether they are 
workable. All options presented in the room document except the "mobile units", as this 
seemed to be unrealistic, have been retained and therefore incorporated in the present 
proposal.

Collection and use of expertise•
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Main organisations/experts consulted

The general recommendations issued by the International Civil Aviation Organisation 
(ICAO) have been taken into account as regards the introduction of biometric identifiers.
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Impact assessment•

As an impact assessment has already been carried out for the VIS (Study for the 
Extended Impact assessment of the Visa Information System, Final Report, December 
2004 EPEC), which covers in particular the processing of biometric data and the 
organisation of Member States' consular offices, an additional impact assessment has not 
been carried out for this proposal. In the Impact Assessment on the VIS the pooling of 
resources is considered as a positive element (Page 26/27), even though there might be 
difficulties for consular posts with large numbers of applications. On page 30/31, the 
benefits of CAC's are listed: reduction of visa shopping; reduction of costs; one central 
access would make it easier to meet data protection requirements and to ensure the 
security and protection of data; improvements in the implementation of common visa 
policy. 

As regards "outsourcing" several Member States are already practising this method 
without a common legal framework. During a discussion in an especially devoted Visa 
Group meeting as mentioned above on this issue, it became obvious that Member States 
wish to include this option. Stakeholders stated that due to the increasing number of 
applications in certain consular posts and the budgetary constraints there have to be 
introduced new methods to cope with those challenges. Different options are used: from 
the call-centre for appointments up to the reception of the visa application. Therefore a 
common legal framework is necessary taking into account in particular data protection 
requirements. First experiences are positive; also for the visa applicants as they are 
received and served in a better way. "Outsourcing" is not proposed as a general solution 
but used in certain posts depending on the local situation. In this framework the benefit 
of a legal framework is that it becomes clear that the Member States remain the 
"controller" and the external service provider the "processor" in the meaning of Article 
16 and 17 of Directive 95/46 on data protection. In this sense, the contractual terms with 
the external service provider must contain the obligations for the processing of data in 
the sense of the directive.

Furthermore, the Commission programme ARGO financed a pilot project BIODEV, 
which has been carried out in some French and Belgian consular offices in order to test 
the impact of biometrics on the visa application procedures. Some of the envisaged 
solutions were tested with a very good result. These reports have been shared with the 
Council and the European Parliament.

On pages 51ff. of the VIS Study a detailed assessment of VIS with and without 
biometrics has been carried out. The option with biometrics has been chosen; therefore a 
legal basis for the enrolment of biometric identifiers has to be established. 

This proposal is a complementary proposal for the implementation of the VIS.

As regards data protection Directive 95/46 applies. In the relevant point of the proposal 
the data protection provisions have been recalled and in particular the principle that 
Member States must remain responsible for the processing and retention of data.
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Legal elements of the proposal3.

Summary of the proposed action•

It is necessary to establish the legal framework in order to enable the full implementation 
of the VIS. Whereas the Regulation concerning the VIS and the exchange of data 
between Member States on short-stay visas shall constitute the core instrument for this 
legal framework, a complementary legal instrument for the enrolment of biometric 
identifiers from visa applicants is required. 

This proposal takes up certain aspects which are not covered by the legal instrument for 
the VIS. This proposal deals with the collection of biometric data whereas the VIS 
proposal covers the transmission and exchange of data. The possibility of "outsourcing" 
the reception of visa applications and the collection of biometric data falls within the 
framework of the present proposal. Both proposals complement each other.

In order to enable Member States to cope with the additional workload of collecting the 
biometric data of applicants and to reduce the costs, organisational aspects have been 
addressed and new possibilities for the organisation of the visa application procedure are 
created.

In view of the overall tendency to facilitate the visa issuing procedure, the Commission 
recalls the general principle that the applicant should only appear once: a "one stop" 
system for the submission of the visa application: depositing the visa application form 
and the taking of biometric identifiers should intervene at the same place and at the same 
time. However, the necessity of a second appearance in individual cases cannot be
prevented in particular in cases where an interview is necessary in view of verifying the 
conditions for issuing visas, especially the legitimate purpose of the envisaged short stay.

Legal basis•

Art. 62 (2) b) ii)

Subsidiarity principle•

The subsidiarity principle applies insofar as the proposal does not fall under the exclusive 
competence of the Community.

The objectives of the proposal cannot be sufficiently achieved by the Member States for 
the following reason(s).

A common legal framework is needed in order to establish harmonised rules on the 
mandatory enrolment of biometric identifiers and thereby allow for the functioning of 
the VIS.



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

DV\648988RO.doc 9/24

RO

As regards the organisation of their consulates in view of the introduction of biometrics 
Member States should organise themselves within the framework given by Community 
law in order to have a harmonised approach. Community action will better achieve the 
objectives of the proposal for the following reason(s).

If Member States were to design rules for enrolment individually, it could not be ensured 
that the same standards would be used and that visa applicants would be treated in the 
same way. If, for instance, Member States were to exempt different categories of persons 
from the requirement of fingerprint capturing, this would open the door for visa 
shopping and the goals of the common visa policy could not be achieved.

By creating CACs or using one of the other organisational options, a step forward to 
closer cooperation by Member States is undertaken. The effect will be a further 
harmonised application of visa policy.

The Union has to set out a common legal framework for enrolment standards in order to 
achieve that all Member States will seize the biometric identifiers in an interoperable way 
and at the same time ensuring an equal treatment of all visa applicants. Member States 
should choose the technical equipment but in the limits set out by the VIS and ICAO 
specifications in order to ensure interoperability.

The proposal therefore complies with the subsidiarity principle.

Proportionality principle•

The proposal complies with the proportionality principle for the following reason(s).

In accordance with the Commission proposal on the VIS, the current proposal obliges all 
Member States to take biometric identifiers from visa applicants. However the choice of 
the technical systems is left at the discretion of each individual Member State under the 
condition that interoperability is ensured.

By creating the possibility to establish CACs or using one of the other options of co-
operation, the costs of installing hard- and software and of the resources in each and 
every consular office are significantly reduced.

Choice of instruments•

Proposed instruments: regulation.
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Other means would not be adequate for the following reason(s):

The requirement of taking biometric identifiers is mandatory for all Member States. 
Therefore only a Regulation can be chosen as a legal instrument imposing this 
requirement.

All other instruments would not have the same binding effect.

Budgetary implication4.

The proposal has no implication for the Community budget.

Additional information5.
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Detailed explanation of the proposal•

o Consequences of the various protocols annexed to the Treaties

The legal basis for the proposals on measures relating to the rules on short stay and 
transit visas is to be found in Title IV of the EC Treaty, with the result that the system of 
variable geometry, provided for in the protocols on the position of the United Kingdom, 
Ireland and Denmark and the Schengen protocol, applies.

This proposal builds upon the Schengen acquis. Therefore the following consequences in 
relation to the various protocols have to be considered:

Iceland and Norway: 

The procedures laid down in the Association Agreement concluded by the Council and 
the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latter's 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: 

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 Ireland , 
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 acquis , 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.

EU 10: 

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 EU 10 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 acquis 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 Agreement . 
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2 JO C , , p. .
3 JO L 213, 15.6.2004, p. 5.

2006/0088 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de modificare a Instrucţiunilor consulare comune privind vizele destinate misiunilor diplomatice 
şi oficiilor consulare în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispoziţiilor privind 

organizarea primirii şi a procesării cererilor de vize

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, şi în special 
articolul 62 alineatul (2) litera (b) punctul (ii)

având în vedere propunerea Comisiei1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Pentru asigurarea unei verificări şi identificări exacte a solicitanţilor de viză este 
necesară prelucrarea datelor biometrice în sistemul de informare asupra vizelor 
(VIS) creat prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 20043 şi crearea 
unui cadru legal de înregistrare a acestor date biometrice de identificare. În plus, 
punerea în aplicare a VIS necesită noi forme de organizare a primirii cererilor de 
vize.

(2) Introducerea în VIS a datelor biometrice de identificare reprezintă un pas 
important către utilizarea de noi elemente care să stabilească o legătură mai sigur
ă între titularul de viză şi paşaport, prevenindu-se astfel fenomenul folosirii de 
false identităţi. În consecinţă, prezentarea în persoană a solicitanţilor de viză, cel 
puţin la depunerea primei cereri, se impune ca o cerinţă de bază pentru 
eliberarea acesteia cu înregistrarea datelor biometrice de identificare în VIS.

(3) Alegerea datelor biometrice de identificare este făcută în [Regulamentul 
Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemul de informare asupra 
vizelor (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de 
şedere pe termen scurt]. Acest regulament defineşte standardele de colectare a 
acestor date biometrice de identificare, făcând referire la dispoziţiile relevante 
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prevăzute de către Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI). Nu sunt 
necesare alte specificaţii tehnice pentru asigurarea interoperabilităţii.

(4) În vederea facilitării înregistrării solicitanţilor de viză şi a reducerii costurilor 
pentru statele membre, trebuie prevăzute noi posibilităţi organizaţionale, pe lâng
ă cadrul existent al reprezentării. Pe de o parte, un tip specific de reprezentare 
limitat la primirea cererilor de viză şi înregistrarea datelor biometrice de 
identificare ar trebui adăugat la Instrucţiunile consulare comune.

(5) Ar trebui introduse alte opţiuni precum co-locaţiunea, înfiinţarea unor centre 
comune de primire şi externalizarea. Ar trebui stabilit un cadru legal corespunz
ător, ţinând cont de protecţia datelor cu caracter personal. În cadrul legal 
instituit, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a alege tipul de structură
organizatorică pe care să o folosească în fiecare ţară terţă. Detaliile referitoare la 
acele structuri ar trebui publicate de către Comisie.

(6) Atunci când organizează cooperarea, statele membre ar trebui să se asigure că
solicitantul este direcţionat către statul membru responsabil pentru procesarea 
cererii sale.

(7) Este necesar să se ia măsuri pentru situaţiile în care autorităţile centrale ale 
statelor membre hotărăsc să externalizeze o parte din activitatea de acordare a 
vizelor către un furnizor de servicii extern. Aceste aranjamente trebuie să fie 
stabilite în strictă conformitate cu principiile generale de eliberare a vizelor, cu 
respectarea cerinţelor impuse de Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date.

(8) Statele membre încheie contracte cu prestatorii externi de servicii, care cuprind 
dispoziţii privind responsabilităţile exacte, accesul direct şi complet la incintele 
lor, informarea solicitanţilor, confidenţialitate şi circumstanţe, condiţii şi 
proceduri pentru suspendarea sau încheierea contractului.

(9) Pentru a garanta respectarea protecţiei datelor, au fost consultate atât grupul de 
lucru înfiinţat prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, cât şi Autoritatea europeană pentru protecţia datelor.

(10) Statele membre ar trebui să permită anumitor categorii de solicitanţi sau tuturor 
solicitanţilor să aibă acces direct la birourile lor consulare sau la misiunile lor 
diplomatice, din motive umanitare sau din alte motive.

(11) În scopul facilitării procedurii, la depunerea cererilor ulterioare se va putea 
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proceda la copierea datelor biometrice de la prima depunere, în limitele unui 
interval de 48 de luni, ţinând cont de durata perioadei de retenţie specificate în 
VIS. După acest termen, datele biometrice trebuie culese din nou.

(12) Datorită cerinţei de culege datele biometrice, intermediarii comerciali, precum 
agenţiile de turism, nu ar trebui folosiţi pentru prima depunere, ci numai pentru 
cererile ulterioare.

(13) Instrucţiunilor consulare comune referitoare la vizele destinate misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare ar trebui, prin urmare, modificate în consecinţă.

(14) Comisia ar trebui să prezinte un raport referitor la punerea în aplicare a acestui 
regulament, în termen de doi ani de la intrarea lui în vigoare, care să acopere 
punerea în aplicare a înregistrării datelor biometrice, principiul de „primă
depunere” şi organizarea primirii şi a procesării cererilor de viză.

(15) Principiul subsidiarităţii se aplică atunci când propunerea nu este de competenţa 
exclusivă a Comunităţii. Prezentul regulament reglementează numai aspectele 
necesare pentru atingerea obiectivelor vizate, în conformitate cu articolul 5 din 
tratat.

(16) În conformitate cu principiul proporţionalităţii, este necesar şi adecvat ca 
realizarea obiectivului de bază de introducere a standardelor comune şi a datelor 
biometrice interoperabile să stabilească normele pentru toate statele membre care 
pun în aplicare Convenţia Schengen. Prezentul regulament reglementează numai 
aspectele necesare pentru atingerea obiectivelor vizate, în conformitate cu 
articolul 5 din tratat.

(17) 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, care, prin urmare, nu este obligatoriu pentru aceasta şi nu i se aplic
ă. Ţinând seama de faptul că prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a 
acquis-ului Schengen, în temeiul dispoziţiilor titlului IV din partea a treia a 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca decide, în 
conformitate cu articolul 5 din protocolul menţionat anterior, în termen de şase 
luni de la data la care Consiliu a adoptat prezentul regulament, dacă îl transpune 
în dreptul său intern.

(18) 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 dezvolt
ării acquis-ului Schengen, care intră în sfera de aplicare a articolului 1 punctul B 
din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalită
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4 JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

ţi de aplicare a Acordului4.

(19) 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 Schengen. 
În consecinţă, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament 
care nu este obligatoriu pentru acesta şi nu i se aplică.

(20) 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 Schengen. În consecinţă, Irlanda nu participă la adoptarea 
prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru aceasta şi nu i se aplică.

(21) În ceea ce priveşte Elveţia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozi
ţiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului semnat între Uniunea Europeană, 
Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea Confedera
ţiei Elveţiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-
ului Schengen, care intră în sfera de aplicare a articolului 4 alineatul (1) din 
decizia Consiliului privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, şi 
punerea în aplicare provizorie a anumitor dispoziţii ale acestui Acord.

(22) 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 din 2003,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Instrucţiunile consulare comune referitoare la vizele destinate misiunilor diplomatice şi
oficiilor consulare se modifică după cum urmează:

(1) La punctul II, punctul 1.2 se modifică după cum urmează:

(a) La litera (b), se adaugă următorul alineat:

„De asemenea, un stat membru poate reprezenta unul sau mai multe alte 
state membre numai pentru primirea cererilor de viză şi culegerea datelor 
de identificare biometrice. Se aplică dispoziţiile relevante de la punctul 1.2 
literele (c) şi (e). Primirea şi transmiterea dosarelor şi a datelor către 
oficiul consular reprezentat se efectuează cu respectarea normelor 
relevante de protecţie a datelor şi de siguranţă.”
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5 Cerinţele tehnice sunt aceleaşi ca pentru paşapoartele eliberate de statele membre resortisanţilor 

(b) Litera (d) se înlocuieşte cu următorul text: 

„Când vizele uniforme se eliberează în conformitate cu literele (a) şi (b), 
reprezentarea se reflectă în tabelul de reprezentare pentru eliberarea 
vizelor uniforme prevăzut în anexa 18”.

(2) La punctul III, punctul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

1.1 Formularele pentru cerere de viză - numărul formularelor de cerere

Străinii trebuie, de asemenea, să completeze formularul de viză uniformă. În 
cazul cererilor pentru o viză uniformă trebuie folosit un formular armonizat, un 
specimen al acestuia fiind ataşat în anexa 16.

Cel puţin un exemplar al formularului de cerere trebuie completat astfel încât să
poată fi folosit în timpul consultării cu autorităţile centrale. Părţile contractante 
pot solicita, în măsura în care procedurile administrative naţionale impun acest 
lucru, mai multe exemplare ale cererii.

1.2. Date biometrice de identificare 

(a) Statele membre vor culege datele biometrice de identificare, care includ 
imaginea feţei şi amprentele celor zece degete ale solicitantului în 
conformitate cu garanţiile stipulate în Convenţia Europeană pentru Protec
ţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi în Convenţia Na
ţiunilor Unite privind Drepturile Copilului.

La depunerea primei cereri de viză, fiecărui solicitant i se cere să se 
prezinte personal. Cu această ocazie sunt culese următoarele date 
biometrice de identificare:

o fotografie, scanată sau făcută în momentul depunerii cererii şi –

zece amprente digitale luate în plan şi digitalizate. –

Pentru cererile ulterioare, datele biometrice de identificare se copiază de la 
prima cerere, cu condiţia ca ultima înregistrare să nu fie mai veche de 48 
de luni. După scurgerea acestei perioade, orice nouă cerere este considerat
ă drept „cerere iniţială”.

Condiţiile tehnice pe care trebuie să le satisfacă fotografiile şi amprentele 
digitale sunt conforme cu normele internaţioale specificate în documentul 
ICAO nr. 9303 partea I (paşapoarte), ediţia a 6-a5. 
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lor în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 2252/2004.

Datele biometrice de identificare sunt luate de un personal calificat şi 
autorizat în acest sens din cadrul misiunii diplomatice sau al oficiului 
consular sau, sub supravegherea acestora, de prestatorul de servicii extern 
menţionat la punctul 1B.

Datele se introduc in sistemul de informaţii asupra vizelor (VIS) exclusiv 
de către un personal consular autorizat, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1), articolul 5 şi articolul 6 alineatele (5) şi (6) din regulamentul 
VIS. 

(b) Excepţii

Următorii solicitanţi sunt exceptaţi de la obligativitatea luării amprentelor 
digitale:

copiii cu vârsta mai mică de 6 ani; –

persoanele ale căror amprente digitale nu pot fi luate; dacă este –
posibilă totuşi luarea unui număr mai mic de amprente digitale, se 
procedează la amprentarea numărului respectiv de degete.

Statele membre pot introduce exceptări de la obligativitatea culegerii 
datelor de identificare biometrice pentru deţinătorii de paşapoarte 
diplomatice, paşapoarte de serviciu/oficiale şi paşapoarte speciale.

În fiecare dintre aceste cazuri, în VIS se introduce menţiunea „nu este 
cazul”.

(3) La punctul VII, punctul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

1.A. Organizarea primirii şi procesării cererilor de viză

Fiecare stat membru este responsabil de organizarea primirii şi a procesării 
cererilor de viză. 

Pentru fiecare locaţie, statele membre îşi dotează fiecare oficiu consular cu 
echipament de luare/colectare a datelor biometrice de identificare sau fără a 
aduce prejudiciu opţiunilor de reprezentare sus-menţionate, hotărăşte să
coopereze cu unul sau mai multe state membre. Orice cooperare se face sub 
formă de colocaţie sau de stabilire a unui centru comun de primire a cererilor 
sau de cooperare cu prestatori externi de servicii. 

(a) Atunci când se optează pentru „colocaţie”, personalul misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare al unuia sau mai multor state membre 
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procesează cererile care le sunt adresate (inclusiv datele biometrice de 
identificare) la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular al unui 
stat membru, utilizând, în comun, echipamentul respectivului stat 
membru. Statele membre implicate convin asupra duratei şi condiţiilor de 
încetare a colocaţiei, precum şi asupra părţii din costurile administrative 
pe care urmează să o primească statul membru gazdă.

(b) Atunci când se înfiinţează „centre comune de primire a cererilor”, 
personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare a două sau mai 
multe state membre se comasează într-o singură clădire în vederea primirii 
cererilor de viză (inclusiv datele biometrice de identificare) care le sunt 
adresate. Solicitanţii sunt îndrumaţi spre statul membru responsabil de 
procesarea cererilor de viză. Statele membre convin asupra duratei şi 
condiţiilor de încetare a cooperării, precum şi asupra repartizării 
costurilor între statele membre participante. Unul dintre statele membre
este desemnat drept unic respunzător în ceea ce priveşte contractele de 
logistică şi relaţiile diplomatice cu ţara gazdă.

(c) Cooperarea cu prestatorii externi de servicii în conformitate cu 1.B.

1.B. Cooperarea cu prestatorii externi de servicii

Atunci când, din motive legate de condiţiile locale existente într-un oficiu 
consular, nu este oportun ca localul acestuia să fie dotat cu echipament de 
luare/colectare a datelor biometrice de identificare, să fie organizat pentru 
colocaţie sau ca centru comun de primire a cererilor, un stat membru sau mai 
multe state membre împreună pot colabora cu un prestator de servicii extern, în 
vederea primirii cererilor de viză (inclusiv datele biometrice de identificare). În 
astfel de cazuri, statul (statele) membru(e) implicat(e) este (sunt) răspunzător (r
ăspunzătoare) de respectarea normelor de protecţie a datelor în cadrul 
procesului de soluţionare a cererilor de viză.

1.B.1 - Tipuri de cooperare cu prestatorii externi de servicii 

Cooperarea cu prestatorii externi de servicii poate lua [una dintre] următoarele 
forme:

(a) prestatorul extern de servicii joacă rolul unui punct de informare care ofer
ă informaţii generale privind cerinţele impuse pentru solicitarea unei vize 
şi administrează sistemul de programare;

(b) prestatorul extern de servicii oferă informaţii generale privind cerinţele 
impuse pentru solicitarea unei vize, primeşte cererile, documentele 
doveditoare şi datele biometrice de la solicitanţii de viză şi percepe taxa de 
procesare (în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în partea VII, punctul 
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4 şi anexa 12), iar apoi transmite dosarele complete şi datele la misiunea 
diplomatică sau oficiul consular al statului membru competent, în vederea 
procesării cererilor.

1.B.2 - Obligaţiile statelor membre

Statul (statele) membru(e) interesat(e) aleg(e) un prestator extern de servicii 
capabil să aplice toate măsurile de siguranţă tehnice şi organizatorice, precum şi 
pe acelea impuse de statul (statele) membru(e) în vederea protejării datelor 
personale împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, alterării, dezvăluirii sau 
accesului neautorizat, în special în cazul în care procesarea implică transmiterea 
dosarelor şi a datelor la oficiul consular, precum şi împotriva oricăror forme de 
procesare ilicită. 

Pentru alegerea prestatorilor externi de servicii, misiunile diplomatice sau 
oficiile consulare ale statelor membre verifică solvabilitatea şi reputaţia fimei 
(inclusiv licenţele necesare, înmatricularea la registrul comerţului, statutul, 
contractele bancare), asigurându-se că nu există niciun conflict de interese. 

Prestatorii externi de servicii nu au, în nici un caz, acces la VIS. Accesul la VIS 
este rezervat exclusiv personalului autorizat al misiunilor diplomatice sau 
oficiilor consulare. 

Statul (statele) membru(e) interesat(e) încheie cu prestatorul extern de servicii 
un contract, în conformitate cu articolul 17 din Directiva 95/46/CE. Înaintea 
încheierii unui astfel de contract, misiunea diplomatică sau oficiul consular al 
statului membru în cauză informează, în cadrul cooperării consulare la nivel 
local, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale celorlalte state membre şi 
delegaţia Comisiei cu privire la motivele pentru care este necesar contractul.

În afară de obligaţiile specificate la articolul 17 din Directiva 95/46, contractul 
va cuprinde dispoziţii care:

(a) definesc cu exactitate responsabilităţile prestatorului de servicii;

(b) îi impun prestatorului de servicii să acţioneze în conformitate cu instruc
ţiunile statelor membre responsabile şi să proceseze datele exclusiv în 
scopul soluţionării cererilor de viză în contul statelor membre 
responsabile, în conformitate cu Directiva 95/46;

(c) îi impun prestatorului de servicii să ofere solicitanţilor informaţiile 
necesare, în conformitate cu Regulamentul ... [proiectul de regulament 
VIS];

(d) asigură, în permanenţă, accesul personalului consular în localurile 
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prestatorului de servicii;

(e) îi impun prestatorului de servicii să respecte normele de confidenţialitate 
(inclusiv de protecţie a datelor culese în legătură cu cererile de viză);

(f) includ o clauză suspensivă şi de încetare a contractului.
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Statul (statele) membru(e) implicat(e) monitorizează derularea contractului, 
inclusiv:

(a) informaţiile generale oferite de prestatorul de servicii solicitanţilor de viză;

(b) măsurile de siguranţă tehnice şi organizatorice, precum şi măsurile tehnice 
şi organizatorice adecvate în vederea protejării datelor personale 
împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, alterării, dezvăluirii sau 
accesului neautorizat, în special în cazul în care procesarea implică
transmiterea datelor în reţea, ca şi împotriva oricăror alte forme de 
procesare ilicită, precum şi primirea şi transmiterea dosarelor şi datelor la 
oficiul consular;

(c) culegerea datelor biometrice de identificare;

(d) măsurile adoptate pentru a asigura conformitatea cu dispoziţiile privind 
protecţia datelor.

Valoarea totală a taxelor percepute de prestatorul extern de servicii pentru 
procesarea cererilor de viză nu depăşeşte taxa prevăzută la anexa 12.

Personalul consular al statului (statelor) membru(e) asigură pregătirea 
prestatorului de servicii în raport cu volumul de cunoştinţe necesar pentru a 
oferi solicitanţilor de viză servicii corespunzătoare şi informaţii suficiente. 

1.B.5 - Informaţii

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre afişează, la 
dispoziţia publicului larg, informaţii exacte asupra mijloacelor de obţinere a 
unei programări şi de depunere a cererilor de viză.

1.C. Menţinerea accesului direct al solicitanţilor la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale statelor membre

Indiferent de tipul de cooperare ales, statele membre pot decide să le permită în 
continuare solicitanţilor accesul direct în sediul misiunilor diplomatice sau al 
oficiilor lor consulare, pentru depunerea cererilor de viză. În eventualitatea unei 
încetări neprevăzute a cooperării cu alte state membre sau cu orice fel de 
prestator extern de servicii, statele membre asigură continuitatea activităţilor de 
primire şi procesare a cererilor de viză.

1.D. Decizia şi publicarea

Statele membre informează Comisia despre modul în care intenţionează să
organizeze primirea şi procesarea cererilor de viză în fiecare oficiu consular. 
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Comisia asigură publicitatea necesară.

Statele membre transmit Comisiei o copie a contractelor pe care le încheie.



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

DV\648988RO.doc 24/24

RO

(4) La punctul VIII, punctul 5.2 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuieşte cu următorul text:

5.2. Cooperarea consulară locală între reprezentanţele diplomatice şi 
consulare ale statelor membre şi intermediarii comerciali

(b) următoarea teză se introduce între titlu şi punctul 5.2. litera (a):

Pentru cereri repetate, în sensul punctului III punctul 1.2, statele membre 
pot permite misiunilor diplomatice şi oficiilor lor consulare să coopereze cu 
intermediari comerciali (şi anume, cu agenţii administrative particulare, 
firme de transport sau agenţii de voiaj (agenţii de turism şi de 
comercializare cu amănuntul)). 

Articolul 2

Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament, în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate 
statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele
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