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1 Council Decision 1999/436/CE (OJ L 176, 10.7.1999).

EXPLANATORY MEMORANDUM

1) Context of the proposal

110

Grounds for and objectives of the proposal

Within the closer Schengen cooperation, a common visa policy was identified as a fundamental 
component of the creation of a common area without internal border controls.

The Schengen acquis on visa policy, including the Common Consular Instructions (CCI), 
which were drawn up in the framework of the Schengen intergovernmental cooperation, was 
incorporated into the institutional and legal framework of the European Union following the 
entry into force of the Treaty of Amsterdam. The Schengen provisions on visa policy have 
been allocated a legal basis1 (Article 62(2)(b)) and are therefore full part of Community law). 
The CCI are currently the basic instrument governing the procedures and conditions for the 
issuance of short-stay visas, transit visas and airport transit visas, although certain principles 
also appear in the Schengen Convention itself and a number of provisions feature in other 
separate decisions. 

The Hague Programme "underlines the need for further development of the common visa 
policy as part of a multi-layered system aimed at facilitating legitimate travel and tackling 
illegal immigration through further harmonisation of national legislation and handling practices 
at local consular missions." To this end, among other measures, the Commission was invited 
"to review the Common Consular Instructions”. In order to meet the objectives of the Hague 
Programme and reinforce the coherence of the common visa policy on the issuance of the 
above-mentioned types of visas, the proposed Regulation:

incorporates all legal instruments governing decisions in relation to visas into one Code on –
Visas, 

develops certain parts of the current legislation in order to take account of recent –
developments and new dimensions of the visa issuance process and to fill in existing gaps; 

enhances transparency and legal certainty by clarifying the legal status of the provisions of –
the CCI and its annexes by removing provisions that are redundant or of a practical 
operational nature from the legal instrument; 

strengthens procedural guarantees by laying down rules on the mandatory motivation of –
refusals of visa applications;

reinforces the equal treatment of visa applicants by clarifying a number of issues in order to –
enhance the harmonised application of the legislative provisions.

General context

The issuance of short-stay visas is currently governed by various legal instruments, as set out in 
the chapter below. Thus the "reviewing" exercise will simplify the legal framework, as the 
common visa policy will henceforth be governed by the four legal instruments listed below:
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Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals –
must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals 
are exempt from that requirement (legal basis: TEC 62(2)(b)(i);

Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down the uniform format for –
visas (legal basis: TEC 62(2)(b)(iii);

Council Regulation (EC) No 333/2002 of 18 February 2002 on a uniform format for forms –
for affixing the visa issued by Member States to persons holding travel documents not 
recognised by the Member State drawing up the form (legal basis: TEC 62(2)(b)(iii);

the present Regulation establishing a Code on Visas (legal basis: TEC 62(2)(a), (b)(ii) and –
(iv) and 62(3)).

It is recalled that due to the difference in legal basis, and the "variable geometry" linked to the 
legal basis, the maintenance of four separate instruments is necessary.130

Existing provisions in the area of the proposal

Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose –
nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose 
nationals are exempt from that requirement;

Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down the uniform format for –
visas;

the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual –
abolition of checks at common borders (in particular articles 9-18, which lay down common 
and uniform principles in that field);

Council Regulation No 415/2003 of 27 February 2003 on the issue of visas at the border, –
including the issue of such visas to seamen in transit;

the Common Consular Instructions on visas for the diplomatic missions and consular posts –
(CCI) which set out detailed rules for implementing these principles and bring together 
nearly all provisions related to the issuance of short-stay visas;

Council Regulation (EC) No 1091/2001 of 28 May 2001 on the freedom of movement with –
a long-stay visa;

Decisions of the Schengen Executive Committee (SCH/Com-ex (93) 21, SCH/Com-ex (93) –
24, SCH/Com-ex (94) 25, SCH/Com-ex (98) 12 and SCH/Com-ex (98) 57;

Joint Action 96/197/JHA of 4 March 1996 adopted by the Council on the basis of Article –
K.3 of the Treaty on European Union sets out arrangements for airport transit visas.

140

Consistency with the other policies and objectives of the Union
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In the review and amendment of current rules on the issuance of visas, account has been taken 
of the recently adopted Schengen Borders Code in order to ensure coherence in legislation. 

Processing of visa applications should be conducted in a professional and respectful manner 
and be proportionate to the objectives pursued. While performing their tasks, consular staff 
shall not discriminate against persons on any of the following grounds: sex, racial origin, 
religion or belief, disability, age or sexual orientation.

2) Consultation of interested parties and impact assessment

Consultation of interested parties

Due account have been taken to problems raised by the authorities of third countries in relation 
to Member States treatment of visa applicants and to complaints submitted by individual visa 
applicants or their relatives.

Collection and use of expertise

Account has been taken of discussion among Member States delegates in the Council Visa 
Working Party on problems in relation to the issuance of visa, as well as of findings of experts 
in both the Targeted Missions on local consular cooperation, the Schengen evaluation 
missions.

Impact assessment

The Commission carried out an impact assessment which analysed six options for action: 
maintaining "status quo", establishment of common training of Member States' consular staff, 
reinforcement of local consular cooperation, minimal revision of current legislation, recast of 
current legislation, creation of common consular offices. The latter option of reviewing has 
been chosen as the solution to establish a coherent and exhaustive legislation and enhancing 
harmonisation in the most satisfactory and comprehensive manner. The impact assessment is 
attached to this proposal.

3) Legal elements of the proposal305

Summary of the proposed action

By incorporating all legal instruments governing the conditions and procedures for issuing 
visas into one Code on Visas, enhancing transparency and clarifying existing rules, introducing 
measures intended to increase the harmonisation of procedures, strengthen legal certainty and 
procedural guarantees, a full common policy with equal treatment of visa applicants is 
ensured.310

Legal basis

The proposed legal basis for this regulation are the following:
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basically, Articles 62(2)(b)(ii) of the EC Treaty (TEC) because the proposed legislation –
establishes common "rules on visas for intended stays of no more than three months";

also Article 62(2)(a) of the TEC on "standards and procedures to be followed by Member –
States in carrying out checks on persons at such external borders", in order to integrate 
provisions on airport transit visa (ATV) into the unique Code on Visas. The ATV is not a 
"proper" visa intended for a stay in the territory of the Member States and, thus, does not 
fall under the notion of visa as per Article 62(2)(b). It is an authorisation given prior to a 
third country national's transit through the international area of Member States' airports, in 
order to prevent illegal entries. It can thus be considered as "standards and procedures" 
relating to border control and prevention of illegal immigration. 

Subsidiarity principle

Under Article 62(1) and (2)(b) of the EC Treaty, the Community has the power – and even the 
obligation - to adopt measures relating to rules on visas for intended stays of no more than 
three months. Such measures must be adopted within five years of the entry into force of the 
Treaty of Amsterdam. 

The current Community provisions on short-stay and transit visas form part of the Schengen 
acquis that has been integrated into the framework of the European Union. However, the 
existing acquis needs to be clarified, developed and supplemented. This is also the case for the 
current provisions on airport transit visas. Obviously, the existing acquis on short-stay and 
transit visas and airport transit visas can only be developed by adopting Community measures 
based on the EC Treaty. 

Given that the proposed initiative - the creation of a Community Code on Visas - the 
instrument is to be in the form of a regulation, in order to ensure that it is applied in the same 
way in all the Member States that apply the Schengen acquis.

The objective of this exercise is to review existing legislation on the common visa policy and to 
enhance harmonisation. Thus, individual action on the part of Member States would be 
impossible for legal reasons.

Community action is the only possible way to achieve the objectives of the proposal for the 
following reason(s):

Only EU action is possible given the legal basis and the objectives of the proposal.

The proposal therefore complies with the subsidiarity principle.

Proportionality principle

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

Article 5 of the EC Treaty states that "action by the Community shall not go beyond what is 
necessary to achieve the objectives of this Treaty".
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The form chosen for this Community action must enable the proposal to achieve its objective 
and be implemented as effectively as possible. 

The proposed Regulation has no financial impact on Member States' diplomatic missions or 
consular offices and the administrative impact of the new requirement is proportionate to the 
objective pursued. 

Choice of instruments

Proposed instruments: Regulation.

The provisions on the procedures for all decisions in relation to visas are mandatory for all 
Member States applying the Schengen acquis in full and thus a regulation is the only adequate 
legal instrument.

4) Budgetary implication

The proposal has no implication for the Community budget.

5) Additional information

Simplification

The proposal provides for simplification of legislation.

Various legal instruments governing the procedures and conditions for issuing visas are put 
into one Code on Visas.

Repeal of existing legislation

The adoption of the proposal will lead to the repeal of existing legislation.

Reviewing

The proposal involves reviewing.

Correlation table

A correlation table indicating the provisions taken on board from CCI and Schengen agreement 
is attached to this proposal. 

Detailed explanation of the proposal

1. Incorporation into one Code on Visas of all provisions governing the issuance of visas 
and decisions in relation to refusal, extension, annulment, revocation and shortening of 
visas issued
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1.1. Airport Transit Visa (ATV)

The provisions of the Joint Action, mentioned above, are contained in the CCI, to which the 
lists of nationals who are subject to this requirement are annexed. In order to enhance 
transparency and harmonisation the large number of - generally identical - "unilateral" 
exemptions of certain categories of persons from this requirement have been harmonised.

In order to achieve the general objective of harmonisation of all aspects of visa policy, the 
possibility for individual Member States to impose an ATV requirement on certain nationalities 
has been abandoned. 

1.2. The issuance of visas at the border

Council Regulation (EC) No 415/2003 on the exceptional issuance of visas at the border, 
including the issuance of such visas to seamen in transit has been integrated into this 
Regulation.

1.3. Annulment and revocation of the validity of a visa

Currently the rules on annulment and revocation of the validity of an issued visa are contained 
in SCH/Com-ex (93) 24 and in the CCI, Annex 14, section 2. All of these provisions have been 
merged into two separate articles, which clearly define which authorities are responsible for 
these tasks. 

1.4. Extension of an issued visa 

A third-country national present in the territory of the Member States on the basis of a valid 
visa, may have justified reasons for remaining beyond the date of expiration of his/her initial 
visa. The rules governing such situations (SCH Com-ex (93) 21) have been rendered more 
visible and a harmonised approach has been proposed, i.e. extensions should only take the form 
of a stamp, corresponding to the model contained in an annex to the Regulation, as such 
extensions are in most cases granted by Member States' national authorities, who are unlikely 
for reasons of security to hold stocks of the highly secured visa stickers. 

1.5. Exchange of statistics

Given the fact that analysis of statistics in relation to the number of visas issued and of refusals 
is a valuable management tool at both local and central level the regulation establishes that 
such information shall be exchanged in a common format shall be notified to the Commission 
twice a year (the Commission will be responsible for publishing the data) and within each 
jurisdiction every month. Despite the existence of two SCH/Com-ex decisions on the exchange 
of statistics ((94) 25 and (98) 12) useful and comparative data on the number of visas issued 
and refused do not exist currently. 

2. New dimensions of the visa issuance procedure

The establishment of the Visa Information System on the exchange of data between Member 
States on short-stay visas (VIS) will fundamentally change the processing of visa applications. 
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On the one hand, Member States will automatically gain access to information on all persons 
having applied for a visa (within the 5-year period of retention of data) which will facilitate the 
examination of subsequent visa applications. On the other hand, the introduction of biometric 
identifiers as a requirement for applying for a visa will have a considerable impact on the 
practical aspects of receiving applications. 

As the VIS should become operational already 2007, the Commission has chosen to update the 
CCI in a separate legal proposal, which sets the standards for the biometric identifiers to be 
collected and provides for a series of options for the practical organisation of Member States' 
diplomatic missions and consular posts for the enrolment of visa applicants as well as for a 
legal framework for Member States' cooperation with external service providers.

The contents of that proposal are inserted into and adapted to the structure of the present 
proposal, which will be amended once negotiations on the separate proposal have been 
finalised. 

The provisions for the cooperation with commercial intermediaries, such as travel agencies and 
tour operators, have been strengthened, in order to take account of this new situation (see 
below).

3. Developing certain parts of the acquis 

3.1. Enhanced transparency and reinforcement of the equal treatment of visa applicants 

Specific provisions on Member States' obligation to provide the general public with all relevant 
information in relation to the issuance of visas have been introduced. Moreover, provisions 
have been added, introducing: 

a) a maximum issuing time 

b) a clear distinction between inadmissible applications and formally refused applications

c) full transparency as to the list of third countries whose nationals are subject to prior 
consultation

d) shorter deadlines for the response time in the case of prior consultation 

e) a harmonised form providing proof of invitation, sponsorship and accommodation

f) an obligation for Member States to notify and motivate negative decisions

g) a legal framework to assure a harmonised approach to cooperation both between 
Member States' diplomatic missions and consular posts and with external commercial service 
providers

h) mandatory rules for the cooperation between Member States' diplomatic missions and 
consular posts with commercial intermediaries.

3.1.1. Prior consultation
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While acknowledging that Member States' central authorities may have legitimate reasons for 
wishing to be consulted before visas are issued to nationals of certain third countries or to 
specific categories of these nationals, the Commission proposes speeding up the current 
procedure for prior consultation in the light of technical developments (faster access to and 
exchange of information) and in order to avoid prolonging the processing of visa applications 
unnecessarily and prevent adverse side effects such as "visa shopping". 

It should be recalled that the designation of additional third countries for such compulsory 
prior consultation has on numerous occasions given rise to political discontent on the part of 
the third country concerned. Given that in most cases only one or a few Member States require 
to be consulted, this penalises the remaining Member States as they have to await replies from 
the consulted Member State before a final decision can be taken on the visa applications. 
Finally, certain Member States have provided proof that the added value of the prior 
consultation procedure in terms of objection to the issuance of a visa is very limited.

In order to avoid some of these adverse effects, the Commission suggests substantially 
shortening the deadlines for responding to consultations, and introducing the possibility for a 
Member State to request to merely be informed of visas issued to nationals of certain third 
countries or specific categories of these nationals, as some Member States have stated that the 
primary objective of consultation is for their central authorities to be informed of issuances 
rather than requesting refusals. 

In order to enhance transparency, the Commission favours declassifying the lists of third 
countries subject to prior consultation, which are currently classified as "EU RESTREINT". 
The confidentiality of this annex to the CCI is only relative, as in practical terms the length of 
the processing time for applications by certain categories of persons reveals which third 
countries are listed. Furthermore the contents of these classified Annexes are already available 
to the public via websites of Member States' diplomatic missions or consular posts.

Finally, it could be questioned whether once the VIS is operational, and despite the fact that 
the VIS is not equipped with an alert function, there will be the same need for maintaining the 
consultation procedure, as central authorities of individual Member States will have access to 
information on all visas issued by all other Member States. 

3.1.2. Inadmissibility 

Currently, there is no clear distinction between those visa applications that have been formally 
refused after full examination of the file and cases where such in-depth examination was not 
carried out because the applicant failed to provide additional information. The Regulation 
introduces the notion of "inadmissibility", to be indicated in the VIS as distinct from a formal 
refusal.

3.1.3. Harmonised rules in relation to refusals 

Currently the notification and motivation of refusals are governed by Member States' national 
legislation with the result that some neither notify nor motivate grounds for refusal to the 
applicant, whereas others only motivate refusals of certain categories of applicants. The 
recently adopted Schengen Borders Code introduces provisions requiring the relevant 
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authorities to substantiate decisions on refusal of entry, stating the precise reasons by means of 
a standard form to be given to the refused third-country national. 

For reasons of transparency and equal treatment of visa applicants and in order ensure 
coherence in related legislation, the common visa policy must also cover this crucial issue. To 
this end, provisions have been introduced rendering it mandatory for Member States' 
diplomatic missions and consular posts both to notify and indicate grounds for refusal in all 
cases. 
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3.2. Harmonisation of practices at operational level

3.2.1. Stamp indicating that an application has been lodged 

Despite the existence of common rules on the use of the stamp indicating that an application 
has been lodged as well as on the content of this stamp, practices vary significantly. Thus, 
provisions have been introduced to cover both aspects, thereby ensuring a harmonised 
implementation.

3.2.2. Harmonised form providing proof of invitation, sponsorship and accommodation 

The CCI, Annex 15, contains "harmonised" forms, but only three Member States have 
forwarded specimens, the contents of which differ. This Regulation introduces a harmonised 
form to be used by all Member States. 

3.3 Local Consular Cooperation - strengthening of the harmonised application of the 
common visa policy 

While acknowledging that the core legislation is directly applicable by Member States, the 
Commission is also aware that the diversity of individual cases and local conditions makes it 
very difficult to draw up detailed rules valid in all circumstances and covering all situations. 
This is why the current acquis already acknowledges the essential role played by diplomatic 
and consular posts, in particular in assessing migratory risk (it should be noted that this 
particular aspect of the current acquis was reinforced by a legislative amendment in 2003). 

On the basis of the findings of the targeted missions on local consular cooperation (2004-2005) 
in particular, a proper legal framework for local consular cooperation has been drawn up 
establishing the tasks to be carried out at local level and ensuring the essential link to the 
relevant central authorities and Council and to guarantee transparency. This new organisation 
of LCC also takes into account the Community institutional framework.

4. Clarification of certain issues in order to enhance the harmonised application of 
legislative provisions

- Visa with Limited Territorial Validity (LTV)

Currently the provisions concerning LTV visas are split between different articles in various 
legal instruments (the Schengen Convention and the CCI). This has led to uncertainty as to the 
conditions for issuing this type of visa and to a certain degree of misuse and varying practices 
among Member States. Furthermore, it appears that both at operational and at central level 
there is little awareness of the scope of the obligation to inform other States of LTV visas 
issued. All provisions concerning the issuance of LTV visas have been integrated into one 
article, and the requirement to inform other Member States of the issuance of LTV visas has 
been restricted to those cases where the reason for issuing a visa with limited territorial validity 
is the negative response from a Member State within the procedure for prior consultation or 
when a visa is issued to a third-country national who does not meet the entry conditions laid 
down in the Schengen Borders Code. 
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- Travel Medical Insurance (TMI) 

Council Decision 2004/17/EC as regards the inclusion of the requirement to be in possession of 
a travel medical insurance as one of the mandatory supporting documents for the grant of a 
uniform visa entered into force on 1 June 2004. As the application of this new measure was 
rather problematic in a number of locations, among other things because of loopholes and 
ambiguities in the original Decision, additional guidelines for the application of the Decision 
were drawn up in October 2004. This Regulation clarifies the ambiguities of the original text 
and turns some of the additional guidelines into binding rules. Based on the analysis of Member 
States' replies to a questionnaire on the application of the travel medical insurance requirement 
(circulated in October 2005), the Commission proposes a streamlining and clarification of the 
provisions on this matter. Moreover, persons being - exceptionally - granted a visa at the 
border, seafarers, when exercising their profession, as well as persons holding diplomatic 
passports and person applying for airport transit visa are systematically exempted from this 
requirement. In the first case the urgent circumstances in which such persons apply for a visa 
render it disproportionate to require them to contract a travel medical insurance. As far as 
seafarers are concerned they are generally sufficiently covered by means of their work contract 
to comply with the Community provisions. 

5. Clarification of the legal status of the annexes to the CCI 

The current Common Consular Instructions contain eighteen annexes including a number of 
legal provisions and various pieces of information, based on other legal sources or notifications 
by Member States: lists of third-country nationals subject to visa requirements, exemptions for 
holders of certain types of travel documents, table of representation, documents entitling the 
holder to entry without a visa, technical specifications (specimen of visa stickers, harmonised 
forms providing proof of invitation etc.), practical operational information (guidelines for 
filling in the visa sticker), information on individual "practices" (reference amounts, information 
to be entered into the "comments" section).

In order to clarify the legal status of these annexes, the Commission has decided, as was the 
case with the recent recast of the Common Manual, only to keep those annexes that are 
directly linked to the implementation of the provisions contained in the body of the text, 
namely annexes I-XIII to the Regulation. These annexes will, in future, be subject to 
amendment via a committee procedure, in accordance with Article 202 of the EC Treaty and 
Council Decision 1999/468/EC, as the Commission considers that these practical provisions 
are in fact measures implementing the principles set out in Title V of the Regulation.

6. Deletions

6.1. National visas

As the Regulation concerns the issuance of Schengen short-stay and transit visas as well as 
airport transit visas, all reference to national visas ("D" visas) has been deleted.

6.1.2. Long-stay national visa valid concurrently as a short-stay Schengen visa ("D+C" visas)

This type of visa was introduced on the basis of a Member State's initiative in 2001 (Regulation
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2 According to visas statistics for 2004 (doc. 9749/05), Member States issued 1 017 348 "D" visas and 
only 20 938 "D+C" visas.

(EC) No 1091/2001. The "D+C" visa is valid concurrently as a uniform short-stay visa for a 
period of not more than three months from its initial date of validity. On the basis of available 
information, it appears that most Member States either do not issue D+C visas at all or only 
issue very small numbers2. It has also been noted on numerous occasions that there is little or 
no knowledge at all among consular staff of this type of visa or the conditions under which it 
can be issued, and thus applicants are not informed of this possibility. Moreover, it has been 
established that in many case the national visa registration and processing programmes do not 
even allow for the possibility of considering applications for such a visa or the printing of the 
visa sticker. At the same time a number of Member States allow their diplomatic missions and 
consular posts to issue residence permits, thus rendering the D+C visa superfluous. Moreover, 
once the period of three months from the initial date of validity of the D+C visa has expired, 
the holders - by then legally present on the territory of the Member State that has issued the 
visa - are no longer allowed to circulate within the entire territory of the Member States.

Therefore, the Commission proposes to abolish this type of visa in order to simplify matters 
and require Member States to speed up the issuance of residence permits to those third-
country nationals entitled to receive them. 

6.2. Abolishment of group visas

With the introduction of biometric identifiers as part of the data to be provided by visa 
applicants and the registration of individual applicants in the VIS, it is not possible to maintain 
the possibility of a group visa. Each applicant, even spouses and children travelling on the same 
passport, must fill in individual application forms and individual visa stickers must be issued by 
means of the separate sheet for affixing visas. 

6.3. "Removal" of Annex 2 to the CCI

It is recalled that Annex 2 of the CCI contains the list of third countries, listed in Annex I to 
Regulation (EC) No 539/2001, whose nationals are exempt from visa requirements when 
holding "diplomatic, official and service passports" and the list of third countries, listed in 
Annex II to Regulation (EC) No 539/2001, whose nationals are subject of visa requirements 
when holding "diplomatic passports, service/official and special passports". Currently 
Regulation (EC) No 789/2001 governs the procedures for Member States’ notification of 
amendments to Annex 2 despite the fact that the legal basis for Member States' unilateral 
exemptions is Regulation (EC) No 539/2001, which states that information on the exemptions 
pursuant to Article 4 of that Regulation shall be notified to the Commission (who is responsible 
for timely and regular publication of this information). In order to avoid the overlapping of 
procedures and as there is no legal link between the exceptions form the visa requirement 
under (EC) Regulation No 539/2001 and the Regulation on the Code governing the conditions 
and procedures for issuing visas this information is not be annexed to the Code on Visas. 

6.4. Deletion of Annex 6

According to the rules proposed for access to data in the VIS regulation, honorary consuls 
shall no longer be authorised to issue visas. 
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3 OJ L 176, 10.7.1999, p. 36.

7. Harmonised application at operational level of the "Code on Visas" 

As mentioned above, the Code on Visas shall only contain legal provisions on the issuance of 
short-stay and transit visas as well as airport transit visas. In order to ensure that Member 
States henceforth refrain from their current practice of drawing up national instructions to 
"superimpose" the common rules, one single common set of instructions on the practical 
application of the legislation shall be drawn up.

While preparing the proposal on the Code on Visas, the Commission in parallel considered the 
format and content of the practical "Instructions on the practical application of the Code on 
Visas" establishing the harmonised practices and procedures to be followed by Member States' 
diplomatic missions and consular posts when processing visa applications.

These Instructions, which will be drawn up within the procedure provided for in Title V of the 
Regulation, will by no means add any legal obligations to the Visa Code but be of a purely 
operational nature. They shall be finalised by the date of entry into force of the Code. 

6) Consequences of the various protocols annexed to the Treaties 

The legal bases for the proposals on measures relating to the rules on short-stay and transit 
visas are 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 Agreement3 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 
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concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland4, 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 acquis5, 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.

Switzerland:

As regards Switzerland, this proposal constitutes a development of the provisions of the 
Schengen acquis 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 2004/860/EC6 on the signing, on behalf of 
the European Community, and on the provisional application of certain provisions of this 
Agreement.

The Agreement with Switzerland, signed on 26 October 2004, provides for the provisional 
application of certain provisions upon signature, in particular the participation of Switzerland 
in the Mixed Committee dealing with the development of the Schengen acquis.

7) Consequences for the new Member States of the two-stage procedure for 
implementing instruments building on the Schengen acquis 

Article 3(1) of the Act of Accession states that the provisions of the Schengen acquis and the 
acts building upon it or otherwise related to it, listed in Annex I to the Act, will be binding on 
and applicable in the new Member States from the date of accession7. Provisions and acts not 
referred to in the Annex, while binding on the new Member States from the date of accession, 
will only apply in a new Member State pursuant to a Council decision to that effect taken in 
accordance with the article (Article 3(2) of the Act of Accession).

This is the two-stage implementation procedure, whereby certain provisions of the Schengen 
acquis are binding and applicable from the date of accession to the Union whereas others, 
specifically those linked intrinsically to the removal of checks at the internal borders, are 
binding from the date of accession but applicable in the new Member States only after the 
Council decision referred to above.

The Schengen provisions on visa policy (Articles 9 to 17 of the Schengen Convention and their 
implementing decisions, in particular the Common Consular Instructions, except for its annexes 
1, 7, 8 and 15) are not listed in the Annex.

As a result, this proposal, which replaces and builds on the Common Consular Instructions and 
certain provisions of the Schengen Convention with a view to establishing a Community Code 
on the rules on Visas, when adopted, will not be applicable to the new Member State, except 
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for the provisions in relation to the issuance of airport transit visa.

8) Comments on the Articles 

General comment

In order to take account of the Community framework and terminology the term "Contracting 
Party(ies)" has been replaced by “Member State(s)” in the definitions and throughout the 
proposal. Obviously, references to “Member State(s)” should be read in the light of, firstly, the 
Schengen Protocol, as regards the application of the Schengen acquis by the United Kingdom 
and Ireland (see point 6 above) and, secondly, Article 3 of the Treaty of Accession providing 
for the application of the Schengen acquis by the new Member States in two stages (see point 
7 above). In addition, the special position of Norway, Iceland and Switzerland with respect to 
the Schengen acquis must also be taken into account, as explained in point 6 of the explanatory 
memorandum.

Title I: General provisions

Article 1: Objective and scope

Paragraph 1 of this article defines the objective of the regulation, namely to lay down 
conditions and procedures for the processing of visa applications for stays not exceeding 3 
months in a 6 months period.

Paragraph 2 establishes that the regulation applies to third country nationals subject to this 
requirement in accordance with Council Regulation (EC) No 539/2001. Moreover, a general 
reference is made to the rights of free movement enjoyed by specific categories of third-
country nationals under Community legislation.

Paragraph (3) covers the lists of third countries whose nationals are subject to airport transit 
visas. The common list (Annex VII) is defined in the present regulation (and not Council 
Regulation (EC) No 539/2001).

Article 2: Definitions

Most of the definitions set out in this article are essentially taken from the Schengen 
Convention and the Common Consular Instructions (CCI), although account has been taken of 
the need to clarify and develop some of these definitions and add a few. The definitions listed 
in the regulation correspond to the definitions used in Regulation (EC) No 539/2001 and in the 
Schengen Borders Code.

The concept of “third-country national” is defined by default, by excluding citizens of the 
European Union within the meaning of Article 17(1) of the EC Treaty. It therefore also 
includes refugees and stateless persons.

The definition of a “visa” corresponds to the definition in Regulation (EC) No 539/2001 with 
the addition of the reference to airport transit, which is distinct from “stay” and the ordinary 
meaning of “transit”. This addition has also been necessary because of the integration of the 
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Joint Action on airport transit into the Community legislative framework. 

The notion “uniform” in the meaning of one visa allowing the holder, once given entry, to 
circulate in/transit through several or all Member States has been maintained as opposed to the 
visa with “limited territorial validity” (LTV) allowing the holder to stay in only one or a 
number of Member States and the “airport transit visa”, which is needed for certain third 
country nationals in order to transit through the international transit areas of Member States’
airports.

As one of the conditions for the issuing of “uniform” visas is that all Member States recognise 
the travel document presented by the applicant, it has been judged necessary to specify what is 
meant by a “recognised travel document” means. In the current formulations in the Schengen 
Convention and the CCI, the term “valid” is used to describe both authenticity, temporal 
validity and recognition, giving rise to some confusion. In order for Member States’ diplomatic 
missions and consular posts to know whether a uniform visa can be issued or whether an LTV 
visa must be issued, this notion is important. Given the legal basis of the present proposal, it is 
not possible to cover the decisions of the Schengen Executive Committee SCH/Com-ex (98) 
56 and (99)14 setting out the provisions for the compilation of the Manual of travel documents 
entitling the holder to cross the external borders and which may be endorsed with a visa. 

However, it would only seem logical to integrate this fundamental document into the 
Community legislative framework. 

The definition of “visa sticker” refers to the definitions set out in Regulation (EC) No 1683/95 
and the wording is the one used in the VIS Regulation.

The “separate sheet for affixing a visa” is defined referring to Regulation (EC) No 333/2002 on 
the uniform format for forms for affixing visas issued by Member States to persons holding 
travel document not recognised by the Member State drawing up the form.

Title II: Receipt and processing of the visa application

Chapter I: Authorities taking part in the processing visa applications 

Article 3: Authorities competent for processing visa applications

These provisions have been taken over from the CCI as well as the Schengen Convention, 
however, specifying the notion of processing, in the sense of examining visa applications, 
which should always be carried out by Member States’ diplomatic missions and consular posts. 
As a result of recent developments (increasing numbers of visa applications, security risks for 
consular staff etc.) and the forthcoming introduction of the collection of biometric identifiers as 
one of the requirements for applying for a visa, Member States’ diplomatic missions and 
consular posts are no longer exclusively receiving visa applications. 

However, Annex 6 to the CCI has been repealed in order to exclude honorary consuls from 
being involved in the processing of visa applications.

The provisions of Council Regulation (EC) No 415/2003 on the issuance of visa at the border 
have been taken on board in the Regulation (paragraph 2)
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Article 4: Territorial competence 

In the CCI it is indicated that “when” non-residents apply, their applications should be dealt 
with in a certain manner. As Member States’ practice differ on this point, the Regulation 
establishes clearly that third-country nationals must apply for visas in their country of origin 
(paragraph 1) and only non-residents legally present in a country different form their country of 
residence, and who have justified reasons for applying, may do so (paragraph 2). Generally, 
Member States’ diplomatic missions or consular posts shall contact in such cases their 
colleagues in the country of residence of the applicant or their central authorities before issuing 
a visa (paragraph 3).

Article 5: Member State responsible for processing the visa application

These provisions have been carried over from the CCI and set out the criteria for determining 
which diplomatic mission or consular post is responsible for processing a visa application. 
Applications for multiple entry visas shall be submitted to the consular post of the Member 
State where the applicant usually goes (which is the justification for applying for a multiple 
entry visa), although the holder would be allowed to travel to other destinations within the 
Member States. The reason why such visas can only be issued in the applicant’s country of 
residence is that only the consular post situated there will be able to fully assess the integrity of 
the applicant. 

Article 6: Competence in relation to issuance of visas to third country nationals legally 
present within a Member State’s territory

Currently a fairly high number of visas are issued within the territory of Member States despite 
the fact that such persons will not cross the external borders. However, explicit rules should be 
introduced to cover situations where third country nationals, legally present on the territory of 
one Member State, and having justified reasons for travelling to another Member State but 
without holding the documents allowing them to circulate. 

Article 7: Arrangements on representation

Most of the content of this article has been taken from the CCI. However, efforts have been 
made to restructure the provisions to make them clearer and specific rules have been added 
ensuring timely information of applicants and other Member States both locally and centrally 
about the entry into force or interruption of agreements on representation. Member States 
taking the initiative to outsource part of the visa handling procedure must inform the Member 
State(s) they represent before starting such cooperation.

Paragraph 6 clarifies the situation in cases where the diplomatic mission or consular post of the 
representing Member States envisages refusing a visa applicant. In such case the entire file shall 
be submitted to the central authorities of the represented Member State in order for them to 
take the final decision on refusal and Article 23(3) on information of the refused applicant shall 
apply. In this manner, it is ensured that a final decision it taken on the application, and the 
applicant is not, as it is currently often the case, just asked to submit the application again to 
the nearest consular office of the represented Member State. 
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Paragraph 2 shall be amended in order to take account of the outcome of negotiations on the 
Proposal amending the CCI in relation to the introduction of biometrics including the setting 
up of Common Application Centres. 

Article 8: Prior consultation of the Member State’s own central authorities

The procedure of prior consultation of the central authorities of the issuing diplomatic mission 
or consular post before visas to specific categories of persons or nationals of specific third 
countries already exists and the list of third countries for which such consultation is required is 
set out in Annex 5 to the CCI (classified “EU RESTREINT”). Paragraph 2 establishes that 
such consultation must not prolong the processing of the visa application.

Paragraph 3 establishes that within the framework of representation arrangements, it is the 
central authorities of the representing Member State that must consult the control authorities 
of the represented Member States (for third countries listed in Annex I).

Article 9: Prior consultation and information of central authorities of other Member States

Paragraph 1 sets out provisions on a Member States’ central authorities request for being 
consulted before other Member States’ diplomatic missions or consular posts issue visas to 
specific categories of persons or to nationals of specific third countries. 

Paragraph 2 sets the deadlines for response by the consulted Member State which shall be 
three working days. In the absence of a reply within the deadline, the consulting Member State 
may allow its diplomatic mission or consular post to issue the visa for which the consultation 
had been launched.

In paragraph 3 a procedure for simple information is introduced, thus responding to the wish of 
a number of Member States expressed during discussions in 2002-2003: rather than being 
consulted Member States’ central authorities wish to be informed about the issuance of visa to 
nationals of specific third countries or to specific categories of these nationals.

Paragraph 5 establishes that within the framework of representation arrangements, it is the 
central authorities of the representing Member State that must consult other Member States’
central authorities (for third countries listed in Annex II).

Chapter II: The application 

Article 10: Practical modalities for submission of the application

This article is new, in the sense that it sets out the general principles for the “material”
submission of application and is linked to Article 11, where the concept of “admissibility” is 
introduced. Paragraph 1 indicating that applications can not be applied for earlier than three 
months ahead of the planned journey is currently only mentioned at a note on 1 of Annex 13 to 
the CCI. It is important that visas are not issued too long before the journey is to take place to 
avoid that the applicant’s situation on the basis of which a visa has been issued does not 
change. 
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Paragraph 2 refers to the requirement of all first time applicants to submit their application in 
person for the purpose of capturing biometric data, which must happen at the moment of the 
submission of the application.

Paragraphs 3 and 4 are necessary, as an increasing number of Member States diplomatic 
missions and consular offices have introduced appointment systems. Paragraph 5 shall be read 
in conjunction with Articles 11 and 19.

Article 11: Capturing of biometric data

This article sets out the requirements for the capturing of biometric data, the categories of 
persons exempted. The content of this Article corresponds to the proposal for a Regulation of 
the European Parliament and of the Council amending the Common Consular Instructions on 
visas for diplomatic missions and consular posts in relation to the introduction of biometrics 
including provisions on the organisation of the reception and processing of visa applications 
presented by the Commission on 31 May 2006 [COM(2006) 269].

Article 12: Submission of a visa application

This article lists the requirements in terms of the documentation that an applicant must present 
in order for his/her application to be considered admissible. Establishing such rules will make it 
easier for applicants to prepare their application and expedite the examination as the diplomatic 
mission or consular post will receive complete files. In addition, as Member States are 
increasingly allowing diplomatic missions and consular posts to cooperate with external service 
providers, it is essential – given this intermediary between the applicant and the staff that 
examines the application - that precise information is obtained from the outset, thus saving the 
applicant from having to provide additional information. By doing so, this Article defines when 
a visa application can be considered as being submitted. If all the elements listed in Article 12 
are present, the visa application is "admissible".

This is also important in order to distinguish “rejections” of applications before proper 
examination has started from formally refused applications. The introduction of this distinction 
will moreover bring about more realistic statistics as formal refusals will be distinguished from 
cases where examination has not been completed, and thus the refusal rates will give the true 
picture of the situation. Comparison of refusal rates is an important management tool for 
Member States’ diplomatic missions and consular posts within the same jurisdiction. 

Article 13: The application form

Paragraph 1 has been taken over from the CCI, but with the addition of requiring 
accompanying persons included in the passport of the applicant to fill in individual application 
forms. Subsequently individual visa stickers will be issued (Article 26) and group visas will 
cease to exist. 

Paragraph 2 settles a number of practical issues which were not covered so far. Paragraph 3 
sets out rules for the possible translation of the application form into the language of the host 
country and how to present such translations. In order to ensure harmonisation and cost-
saving, Member States’ diplomatic missions within the same jurisdiction shall use the same 
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translated version. Paragraphs 2 and 3 are mainly based on the Commission Staff Paper 
JAI/723/2003.

Finally paragraph 4 requires Member States’ diplomatic missions and consular posts to make 
sure that applicants are informed about the languages they can use for filling in the application 
form.

Article 14: Supporting documents

The contents of this article, as well as Annex IV, establishing a non-exhaustive list of required 
supporting documents to be submitted by applicants, has been taken over from the CCI, and 
both have been structured in a more user-friendly manner. Moreover the supporting documents 
have been listed in such a manner as to taking account of the purpose of the intended 
stay/transit. A new harmonised form providing proof of invitation, sponsorship and 
accommodation has been drawn up, in order to fill in the gap in the existing legislation. 
Although the CCI contained an annex of the so-called harmonised forms used by individual 
Member States, only three have submitted such rather diverging forms so far. This Article is in 
line with the Schengen Borders Code.

There may be a need to differentiate the types of documentation that applicants must and can 
provide due to local circumstances. Within local consular cooperation the need for drawing up 
lists of the documents to be provided for the purposes set out in this Article and the 
corresponding Annex shall be assessed, as an element which is essential to avoid visa shopping. 

Article 15: Travel medical insurance (TMI)

This article has been taken over from the CCI, but the provisions have been amended to clarify 
a number of loopholes and ambiguities in the original Decision and account has been taken 
both of the guidelines for the application of this measure drawn up in 2004 and of the 
evaluation of the application of the measure carried out on the basis of a questionnaire 
circulated to Member States diplomatic missions and consular posts in 2005.

General exemption from the TMI requirement has been introduced for holders of diplomatic 
passports and seafarers at it is judged that within their professional context they are sufficiently 
covered. Moreover, third country nationals applying for a visa at the border – which should an 
exceptional occurrence – for reasons of emergency – have been exempted as well, as it would 
seem disproportionate and often impossible for such persons to contact a TMI.

Article 16: The handling fee

This article sets out the rules for the fee to be paid by applicants. The fee is to cover the 
administrative costs of processing a visa application. The amount of the fee corresponds to the 
amount provided for by Council Decision 2006/440/EC of 1 June 20068. The remaining part of 
paragraph 1 stating that it is to be charged in EUR or the currency of the host country and that 
the handling fee is not refundable, remain valid. Paragraph 2 ensures that applicants receive 
both a receipt and are informed in writing that the fee is not refundable. Paragraph 3 refers to 
the problems occurring when the handling fee is charged in local currency. In order to avoid 
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the negative effects for applicants of that Member States’ differences in calculations of 
exchange rates with different intervals, it is proposed to use the same exchange rate, the euro 
foreign exchange reference rate (ECB). Paragraphs 4 lists categories of persons for which the 
handling fee is waived as provided for in Council decision 2006/440/EC. Paragraph 5 enables 
Member States to waive or reduce the handling fee on a case by case basis. This already 
existing possibility was confirmed by Council Decision 2006/444/EC. Paragraph 6 maintains 
the existing fee during a provisional period for nationals of third countries in respect of which a 
mandate to negotiate a visa facilitation agreement has been given by 1 January 2007. 

Paragraph 7 has been added to avoid penalising a third country national holding a travel 
document not recognised by a Member State, and who have been issued a visa with limited 
territorial validity, is obliged to pay a second handling fee, because he/she has to apply for a 
second visa in order to travel to a Member State whose territory is not covered by the first 
visa.

Paragraph 8 introduces an urgency fee: the handling fee is doubled for applications lodged at a 
very late stage without justification. 

Article 17: Stamp indicating that an application has been lodged

The requirement of Member States’ diplomatic missions and consular posts to stamp 
applicants’ travel document when an application has been lodged has been taken over from the 
CCI. The purpose of this measure is to prevent the same person from lodging applications with 
several Member States at the same time. Given the considerable problems with applying this 
measure in practice, the Regulation clarifies the rules for the use of the stamp and a harmonised 
model of the stamp has been created. The latter has been deemed necessary, as numerous 
examples of both incorrect stamps and additional irregular codes have been detected over the 
years. Account has been taken in paragraph 1 of the changes in the reception of visa 
applications (see Article 33), as it shall be the diplomatic mission or consular post that shall 
stamp the applicant’s travel document.

The CCI allow Member States to decide unilaterally not to put this stamp into diplomatic 
passports. In order to ensure a harmonised approach, this exemption has been made general, 
whereas Member States diplomatic missions and consular post must agree within local 
consular cooperation on the exemption of other specific categories of persons. 

To avoid that applicants or local authorities misunderstand the purpose of the stamp, Member 
States’ diplomatic missions and consular posts shall inform the general public that the stamp 
has no legal implications and that it merely serves as an indication that a visa has been applied 
for. 

Once Member States start transmitting data to the VIS, this stamp becomes redundant, as 
other Member States’ diplomatic missions and consular posts will have access to information 
on the applicant’s possible simultaneous submission of an application at another consulate.

Chapter III: Examination and processing visa applications 

Article 18: Examination of the application
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Paragraphs 1 and 2 of this crucial article have been taken over from the CCI and establish the 
basic criteria for examining visa applications: the two main issues to be borne in mind by 
consular staff when examining visa applications, namely the migratory risk and security risks. 
Given the new forms of submitting visa applications via various types of intermediaries, it is 
emphasised that in case the written documentation submitted is not sufficient to prove the 
purpose of stay and intention of return, the applicant can be called for a personal interview 

The contents of paragraph 4 have been taken over from the CCI, but more detail are listed as 
to the types of verifications to be carried out. Particular attention is drawn to sub-paragraph 
(e), where reference is made to the means of subsistence indicating that the assessment of this 
shall take into account the reference amounts as referred to in the Schengen Borders Code as 
well as the statement on accommodation/bearing of costs (Annex IV).

The reference amounts established by Member States were previously set out in Annex 7 to the 
CCI. Since the Schengen Borders Code imposes on Member States the obligation to notify 
thee reference amounts, there is no need to include an annex on reference amounts in the Visa 
Code itself. However, for practical reasons, these reference amounts will be included in the 
"Instructions on the practical application of the Visa Code” (Article 45) to be drawn up later. 

Given the fact that holders of airport transit visas do not enter into the territory of Member 
States paragraph 6 establishes that the verification of such application should only cover the 
requirements set out in paragraph 2(a) (valid and authentic travel document), (b) (no danger to 
public order, public security, public health, internal relations) and (d) (use of previous uniform 
visas), although the purpose of the onwards journey must be verified.

Paragraph 7 has been taken over form the CCI, and can be summarised to “in case of doubt, do 
not issue a visa”.

Article 19: Inadmissibility

This article is directly linked to Article 10(4). In case the applicant fails to provide the 
additional information requested, his/her application will be declared inadmissible and recorded 
in the VIS as such. The notion of inadmissibility have been introduced in order to distinguish 
between formal refusals based on the examination of the visa application and cases where such 
examination has not been carried out because the applicant has failed to provide the 
information requested. Currently, formal refusals and examinations that have not been 
completed are often counted in statistics as “refusals/rejection” and thus the true number of 
refusals and effective refusal rate is hidden. 

As inadmissibility is not a formal refusal of an application, the applicant can not claim any right 
of appeal. Therefore an application can also be declared inadmissible by the diplomatic mission 
or consular post of a representing Member State.

Article 20: Decision on the visa application

In order to enhance the equal treatment of visa applicants, a fixed maximum issuing times have 
been introduced in paragraph 1.
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Paragraph 2 sets out the general principle for the determination of the adequate visa to issue 
and the calculation of the period of validity and duration of stay to grant. In order to allow for 
unexpected changes of the timing of the planned journey for reasons beyond the control of the 
applicant (for instance cancellation of flights, postponement of commercial or cultural events, 
business meetings), a reasonable number of additional days, i.e. a period of grace, shall be 
added to the number of days needed for the visit/transit or passage through the international 
transit area of airports. 

It should be noted that the current Annex 13 to the CCI, giving practical examples of filled in 
visa stickers will be updated and be part of the “Instructions on the practical application of the 
Visa Code” to accompany the final version of the Code on Visa.

Paragraph (3) on the issuance of multiple entry visas has been carried over from the CCI, but a 
profile of applicants to who such visas may be issued has been set up in detail (i.e. need for 
frequent travel to the Member States and integrity).
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Article 21: Visas with Limited Territorial Validity (LTV) 

This article covers all the aspects of the issuance of LTVs which are currently scattered around 
in various instruments that also often repeat the same provisions (the Schengen Convention, 
Articles 11(2), 14(1) and 16, CCI, Part V, 3 and Annex 14). 

Paragraph 1 in detail lists the cases, where an LTV shall be issued.

In paragraph 2 it is clarified when information of other Member States is necessary. Despite the 
fact that information on issued visas will be stored in the VIS, it is necessary actively to inform 
central authorities about the individual cases in order for them to check the details in the VIS.

As the issuance of LTVs on the grounds set out in sub-paragraphs (a) and (b) allows persons, 
who do not fulfil the usual conditions for entry into the territory of the Member States, to enter 
the territory of the issuing Member State, the central authorities of the issuing Member State 
must inform the central authorities of other Member States about this.

On the contrary, in the case referred to in the second alinea of paragraph 1, the holder of the 
travel document not recognised by one or the other Member States fulfils the entry conditions, 
and thus information on the issuance an LTV is not relevant.

Since the necessity of issuing LTVs valid only for the issuing Member State in the cases 
referred to in the second alinea of paragraph 1 is not linked to any of the reasons given in (a) 
and (b), and that the person concerned who have been issued short-stay visas previously, have 
not misused them, information of other Member States is not necessary either.

Article 22: Airport Transit Visas

This article establishes a harmonised approach on Airport Transit Visas. It takes on board the 
provisions of the CCI and in order to enhance transparency, Member States’ individual 
exemptions (mainly of holders of diplomatic passports) from this requirement have been made 
general in relation to the nationals of third countries on the common list. 

Paragraph (2)(a)–(d) lists the different categories exempted. In addition to those covered in the 
CCI, family members of EU citizens have been added. 

Article 23: Refusal of a visa

The current CCI refers to national legislation on notification and motivation of refusals and 
only if such legislation requires visa refusals to be notified and motivated, a harmonised general 
text of such notification should be used. In order to enhance the Community approach and 
equal treatment of applicants, this article renders these aspects mandatory. 

Paragraph 1 lists a number of precise criteria for refusing a visa, which is in line with the 
Schengen Borders Code. The current CCI does not contain such a specific list. 

Paragraph 2 specifies that refusals must be notified in writing by means of the form set out in 
Annex IX. The harmonised forms shall also be used when visa applications are refused at the 

Adlib Express Watermark



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

DV\636540BG.doc 27/123 PE 

BG

border (cf. Articles 32 and 33).

Paragraph 3 makes clear that appeals against visa refusals remain within the Member States' 
competence. 

Paragraph 4 refers to the cases where one Member State is representing another for issuing 
visas, and where the represented Member State takes the final decision on refusing an 
applicant. The representing Member State’s diplomatic mission shall inform the applicant about 
the refusal decided by the represented Member State

Paragraph 5 is meant as a formal guarantee that each application is assessed on its own merit 
and that due consideration is given to the applicant’s situation at the moment of application.

Article 24: Rights flowing from an issued visa

It is important to give visibility to the basic and essential principle that possession of a visa 
merely allows the holder to present himself at the external border. It has been judged useful to 
express this in this Article, and thus recalling that border control authorities check that entry 
conditions are fulfilled when the holder of the visa presents himself at the border.

Article 25: Filling in the visa sticker

This article has been taken over from the CCI and additional provisions are set out in Annex X. 
Although the Code on Visas does not cover national long-stay visas, a reference has been made 
in Annex X, point 7, to the code to enter on the visa sticker for such visas. In accordance with 
Article 18 of the Schengen Convention, national long stay visas, "D" visas, allow the holder, 
provided the additional conditions listed in that Article are fulfilled, to transit through the 
territories of other Member States in order to reach the territory of the Member State which 
issued the "D" visa. The Commission therefore finds that this reference to the code is 
appropriate.

Article 26: Invalidation of completed visa stickers

This article has been taken over from the CCI and provisions have been added to make sure 
that such invalidation of stickers is recorded in the VIS.

Article 27: Affixing visa stickers to travel documents

This article has been taken over from the CCI. Paragraphs 1–3 cover the most commonplace 
situation, where the visa issuing Member State recognises the applicant’s travel document. The 
second subparagraph of paragraph 1 has been taken over from Annex 10 (otherwise deleted), 
as it has often been seen in practice that consular staff affix the sticker in such a manner that it 
can not be machine-read. Paragraph (4) refers to the situation where the visa issuing Member 
Sate does not recognise the applicant’s travel document. In such cases the separate sheet for 
affixing a visa should be used. 

Chapter IV: Modifying the period of validity of an issued visa

Article 28: Extension
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The SCH/Com-ex (93) 21 decision on the extension of the validity of a visa is not covered by 
the CCI, and is herewith taken on board in the Regulation and more detailed provisions are 
introduced.

The title indicates that extension of visas take place within the territory of the Member States. 
In case the holder’s situation has changed before he or she uses the issued visa, the diplomatic 
mission or consular post that issued the visa will be responsible for cancelling the first visa and 
issuing a new one, if need be.

Paragraph 1 establishes the reasons that may warrant for an extension of the period of validity 
and/or the duration of stay of an issued short stay or transit visa to be extended, without the 
type of visa being changed or the duration of stay being more than 90 days (paragraph 2). The 
maximum duration of transit in the case of extension a transit visa is not regulated by current 
legislation. By allowing for a maximum duration of a transit to 10 days, which may seem 
exaggerated because it doubles the maximum set for transit, common standards have been 
introduced.

The administrative authority may decide to change the territorial validity of the visa issued by 
limiting its validity to the territory of the Member States where the request for extension is 
submitted (paragraph 3) or only to a number of Member States.

Paragraph 4 is partly taken over from the Com-ex decision and establishes that information on 
the relevant competent authorities (currently listed in the Com-ex and not updated since 2000) 
must be notified to the Commission who will then publish the list (cf. Article 47).

In order to introduce a harmonised approach, a mandatory fee of 30 EUR to be charged for 
extending a visa is introduced in paragraph 5. As extension will not introduce the capturing of 
biometric identifiers this fee does not need to correspond to the fee charged for the issuance of 
a visa.

Currently, Member States may extend a visa either by issuing a new visa sticker or by putting a 
stamp on the original one. Paragraph 6 establishes that extension shall only take the form of a 
uniform stamp set out in Annex XI. By introducing one method clarity about the authenticity 
of extensions is ensured and the local authorities (often police authorities) competent for 
extending visa are not required permanently to keep stocks of highly secured visa stickers.

Information on extension of visa shall be entered into the VIS as stated in paragraph 7.

Article 29: Annulment 

The provisions of Article 28, 29 and 30 of the Regulation are currently “hidden” in Annex 14 
to the CCI which mainly reproduces the content of the SCH/Com-ex decision (93) 24 . In 
order to clarify matters, the three issues have been separated in individual articles to distinguish 
between the different purposes of the actions. 

The purpose of annulment is to prevent the holder of the visa to enter into the territory of the 
Member States. Article 29(1) establishes which authorities may annul a visa at what point in 
time. Sub-paragraph (a) covers the case where the holder of the visa has not used the issued 
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visa yet, and thus the diplomatic mission or consular post that issued the visa may annul it. 

Border control authorities (sub-paragraph (b)) may, if the holder of the visa does not fulfil 
entry conditions, annul the visa, or finally law enforcement authorities on the territory of the 
Member States may annul the visa if the holder no longer fulfils the conditions for staying, 
although the visa is still valid.

In case a visa is annulled by the competent authorities of a Member States different from the 
one whose diplomatic mission or consular post issued the visa, the issuing Member State shall 
be informed about the annulment. 

Article 30: Revocation of a visa

Revocation means annulment the remaining period of stay after the holder of the visa has 
entered the territory of the Member States. Paragraph 1 establishes two cases where an issued 
visa may be revoked: (a) in case the holder requests that the visa be revoked or (b) if the 
competent authorities judges that the holder no longer fulfils the entry conditions after he/she 
has entered the territory of the Member States. 

In case a visa is revoked by the competent authorities of a Member States different from the 
one whose diplomatic mission or consular post issued the visa, the issuing Member State shall 
be informed about the revocation. 

Article 31: Shortening the duration of stay authorised by a visa 

In case border authorities judge that the holder of the visa does not have enough means to 
support himself/herself during the intended stay, they may shorten the duration of stay 
authorised by the visa in order to adapt the duration of stay to the means of subsistence that 
the visa holder effectively possess. 

Chapter V: Visas issued at the external borders

Article 32: Visas issued at the external borders

Articles 32 and 33 take on board the content of Council Regulation (EC) No 415/2003 while 
dividing it in to two articles to separate the general provisions on the issuance of visas at the 
border from the particular issues related to seafarers in transit.

In Article 32(6) it is specified that the general provisions on notification and motivation of 
refusals as well as the information on the possibilities of appeal apply when visas are applied 
for – and refused - at the border. 

Article 33: Visas issued to seamen at the external borders

This article contains the specific provisions governing the issuance of visas at the border to 
seafarers in transit. The two annexes to Council Regulation (EC) No 415/2003 (“operational 
instructions” and the “form for seafarers in transit” are contained in Annex XII, Parts 1 and 2 
to the Regulation.
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TITLE III: Administrative management and organisation

Article 34: Organisation of visa sections

This article has mainly been taken over from the CCI, Part VII. Despite the possible changes in 
the reception of visa applicants as provided for in Article 37, Member States’ diplomatic 
missions and consular posts will remain responsible for the processing of visa applications and 
the eventual decision on these applications.

The retention period for individual files (hard copy) set out in the second paragraph of 
paragraph 3 corresponds to the retention period set out in the VIS Regulation.

Article 35: Resources for processing visa applications and monitoring of diplomatic 
missions and consular posts

This article corresponds to an article on the same issues in the Schengen Borders Code.

Article 36: Conduct of staff processing visa applications

This article has been introduced in order to ensure that staff of the Member States’ diplomatic 
missions and consular posts respect of the European Charter of Fundamental Rights when 
dealing with visa applicants and applications.

Articles 37, 38 and 39: Forms of cooperation in relation to the reception and processing 
of visa applications 

The purpose of these articles is to provide for a legal framework for the Member States to
choose among a number of organisational options in order to be able to collect biometric data 
from visa applicants. 

Article 38 set out specific rules to be respected, if Member States decide to cooperate with 
external service providers.

Article 39 deals with certain organisational aspects in particular in order to ensure transparency 
on the forms of cooperation chosen. Paragraph 2 allows a Member State to decide that despite 
the choice of a form of cooperation, visa applicants can have direct access to its consular posts.

These articles shall be amended in order to take account of the outcome of negotiations on the 
Proposal amending the CCI in relation to the introduction of biometrics including the setting 
up of Common Application Centres. 

Article 40: Submission of visa applications by commercial intermediaries

This article takes on board the contents of Part VIII, section 5, which in its original wording is 
somewhat unclear and outdated. 

Paragraph 1 defines the tasks that such commercial intermediaries may carry out rather than 
trying, as it is the case in the CCI, to define the various types of intermediaries as it is bound to 
be very imprecise. It should be noted that they can not collect biometric data from applicants 
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and thus first time applicants can not be submitted via commercial intermediaries.

Paragraph 2 lists the various aspects to be verified before accreditation is granted.

Paragraph 3 sets out provisions on the constant monitoring of these intermediaries and 
paragraph 4 establishes the negative results of such monitoring must be communicated to the 
diplomatic passions and consular posts of other Member States within local consular 
cooperation. In general, lists of accredited commercial intermediaries shall both be 
communicated to other diplomatic missions and consular posts and to the general public 
(paragraph 5).

Article 41: Information of the general public

It is essential that applicants are well informed primarily of the criteria and procedures for 
applying for a visa. Given recent developments, where call centres, appointment systems and 
outsourcing is introduced, efforts must be made to ensure that applicants are well informed 
about where and how to submit their application. 

Paragraph 2 recalls the need for Member States concluding agreements on representation to 
inform the general public at least 3 months before the start of such cooperation, and to specify 
the categories of applications that such representation covers. The deadline of three months 
corresponds to the maximum deadline for submitting applications ahead of the planned visit (as 
set out in Article 10(1)). 

Given the problems encountered in practice, a provision is introduced in paragraph 3 indicating 
that the general public must be informed that the stamp indicating that an application has been 
lodged has no legal implications.

Paragraph 4 states that clear information must be given about issuance times and about the 
requirement of prior consultation for nationals of certain third countries or specific categories 
of these nationals.

Paragraph 5 sets out requirements for informing the general public about their rights in case of 
refusal.

Paragraph 6 underlines the need to inform the general public that mere possession of a visa 
does not confer automatic right of entry and that they may be requested to present supporting 
documents at the border, when the fulfilment of entry conditions is checked. The latter is not 
mentioned in the current acquis.

TITLE IV: Local Consular Cooperation

Article 42: Member States’ diplomatic missions and consular posts’ application of Local 
Consular Cooperation

The CCI contains a chapter on local consular cooperation, which in general terms sets out the 
framework of consular cooperation at local level as well as a number of issues to be adapted to 
local circumstances. However, since the practical implementation of local consular cooperation 
in relation the issuance of visa has been rather unsatisfactory so far, as demonstrated in the 
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Targeted missions’ (TM) reports, the Regulation, on the basis of the conclusions drawn on the 
TM reports and endorsed by the relevant Council bodies, in clear terms establishes which tasks 
are to be carried out by whom and with what frequency. Moreover, the organisation of local 
consular cooperation is adapted to the Community institutional framework. It is not compatible 
with this framework that Member States' diplomatic missions and consular posts would take 
decisions that create legally binding rights and obligations for visa applicants. Therefore, LCC 
should assess the need to adapt certain provisions to local circumstances. In case of a positive 
assessment, the common "local" rules have to be decided in accordance with the comitology 
procedure, of course, based on an input from the LCC.

Paragraph 1 concerns provisions aiming at assessing the need for harmonising practices among 
Member States’ diplomatic missions and consular posts in the same jurisdiction in relation to 
the information of applicants before they submit their application and equal treatment of 
applicants once they lodge the application (a)–(c). Such equal treatment will also contribute to 
preventing visa shopping. Sub-paragraph (c) refers to the travel documents issued by third 
countries as it is important both locally and centrally that updated lists on the actual travel 
documents issued by third countries are available. The last sentence of this sub-paragraph 
refers to the fact that currently some Member States require certain types of official travel 
documents to be accompanied by verbal notes whereas others do not.

Also the need for a harmonised approach on the involvement of either external service 
providers or commercial intermediaries in order to avoid visa shopping must be assessed 
locally (paragraph d). 

Paragraph 2 states that for reasons of ensuring full transparency and equal treatment, a 
common information sheet should be establish within the framework of LCC.

Paragraph 3 sets out the list of information to be exchanged either monthly (statistics (a)) or 
regularly (specific information linked to individual jurisdictions (b)). 

By exchanging and examining statistics monthly, the local diplomatic missions and consular 
posts have a constantly updated picture of the trends and sudden changes of them within their 
jurisdiction and solutions can be found immediately to possible negative effects of such 
changes. By compiling general information on the host country/location (socio-economic 
structures, sources of information at local level, use of false and falsified documents, illegal 
immigration routes etc.), this essential “collective” knowledge will not be lost even if consular 
staff change regularly, and it will help new expatriate staff to become operational and familiar 
with local circumstances more quickly.

Paragraph 4 sets out provisions on how to render the consular cooperation in relation to the 
common visa policy more efficient taking also into account the institutional framework of the 
EC. As consular cooperation in general covers a large variety of issues, it is important to 
dedicate specific meetings to the technical issues related to the issuing of visas with the 
participation of representatives of Member States applying Community acquis in full and 
involved in the processing of visa applications.

Paragraph 5 introduces the mandatory requirement of drawing up reports for each meeting and 
for each diplomatic mission and consular post to forward these reports to their central 
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authorities. This would bring about the link between the operation level and central authorities 
and eventually the legislative level [in the relevant Council bodies], covered in paragraph 7.

Paragraph 6 opens for the possibility of inviting on an ad hoc basis, representatives of Member 
States not applying the Community acquis in full or of third countries to contribute to 
discussions on specific issues related to the issuance of visas in the jurisdiction. 

Title V: Final provisions

Article 43: Exceptional arrangements

In 2004, a Member State applying the Schengen acquis, hosted the Olympic Games and the 
Paralympic Games for the first time. In order for that Member State on the one hand to respect 
the requirements of the Schengen acquis while fulfilling the commitments arising for the 
Olympic Charter and on the other hand to avoid undermining future bids to organise these 
events by another Member State applying the Schengen acquis, it was agreed that the most 
appropriate solution was to draw up special measures to facilitate the issuance of visas and the 
crossing of external borders. The Regulation was successfully implemented by Greece in 2004 
and appropriate amendments were made in 2005, in order to allow Italy to follow the same 
procedure for issuing visas to members of the Olympic Family. In order to facilitate, in future, 
this aspect of the organisation of the Olympic Games by a Member State applying the 
Schengen acquis in full, the specific procedures and conditions to be used are attached to the 
Visa Code, which could be swiftly used avoiding lengthy legislative procedures. 

Article 44: Amendments to the annexes

This article provides that Annexes III, IV, V, VI, VIII, IX, X and XI to the Regulation are to 
be amended in accordance with the committee procedure referred to in Article 46(2). The 
reason for proposing the use of a committee procedure is that the Annexes contain measures 
implementing the general rules on the receipt and processing of the visa application laid down 
by Title II of this Regulation.

Article 45: “Instructions on the practical application of the Visa Code”

This article stipulates that the “Visa Committee” shall draw up the accompanying “operational 
instructions" on the practical application of the Visa Code. Such practical instructions are 
necessary to ensure the harmonised application of the legislation at operational level and to 
avoid that Member States draw up national parallel instructions. The Instructions shall be 
finalised by the time that the Regulation on the Community Code on Visas enter into force.

Article 46: Committee

This is the standard article on committee procedures to be followed for the adoption of 
measures implementing the Regulation in accordance with Decision 1999/468/EC. The 
regulatory procedure is provided for as measures of general scope within the meaning of 
Article 2 of the Decision are involved; Articles 5 and 7 of the Decision apply.

The time-limit under Article 5(6) of Decision 1999/468/EC for the Council to give its 
qualified-majority decision on the Commission's proposal for measures to be adopted where 
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they are not in conformity with the Committee's opinion is set at two months.

Article 47: Notification

Member States shall notify the information listed in paragraph 1 to the Commission, who shall 
be in charge of publishing the information.

Member States shall also notify to the Commission the envisaged changes of annexes I and II 
(prior consultation). Because of the fact that these changes directly affect the rights and 
obligations of visa applicants, a simple notification procedure is not sufficient in the 
institutional context of the EC. Therefore, the changes of these annexes have to decide 
pursuant to the comitology procedure. 

Article 48: Repeals

This article sets out the legal instruments repealed by the Regulation.

Given the fact that the VIS Regulation has been based on the current acquis, it must be 
adapted to the amended acquis as provided for in the Code on Visas. Such a proposal will have 
to be based on the appropriate legal basis (Article 66 TCE). Moreover, the VIS Regulation not 
having been adopted yet, it is impossible at this stage to provide the exact modifications that 
will be required.

Article 49: Entry into force

This is the standard clause on entry into force and direct applicability.

The application of the Regulation is deferred for six months following entry into force, [given 
the scale of the exercise] and the need to finalise the Instructions on the practical application of 
the Visa Code. However, Member States are to start notifying the Commission of the various 
issues listed in Article 47 immediately after the entry into force. Also the Committee should be 
able to prepare the implementing measures and therefore, also Article 44 should apply from the 
date of entry into force.

Annexes

Annexes have been listed in “order of appearance” in the Regulation.

The corresponding reference in the CCI for each of the deleted provisions can be found in the 
following table.

Provisions of the Common Consular Instructions not taken over

Provisions of the Common Consular 
Instructions not taken over

Ground(s)
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* OJ L 81, 21.3.2001, p. 1-7.
** OJ L 327, 12.12.2001, p. 1-2.
*** OJ L 69, 13.3.2003, p. 10-11.

Part I, Point 2.1.4

Group visas

For reasons of security and given the 
fact that all individual visa applicants 
must submit individual application 
forms and all first time applicants 
must provide biometric identifiers 
upon submission, group visas are not 
longer acceptable.

Part I, 2.2 

Long-stay visas

The Community Code on visa does 
not cover the issuance of visas for 
stays exceeding 3 months (Article 
1(1)) and long stay visas concurrently 
valid as uniform short stay visas have 
been abolished.

Part IV

Legal basis

This part merely reproduces 
provisions of the Schengen 
Convention (Articles 5, 11(2), 14(1), 
15 and 16 and is redundant

Part V, 2.3 

Procedure to be followed in cases of prior 
consultation with the central authorities of the 
other Contracting Parties

This part mainly contains guidelines 
of a practical rather than a legal 
nature

ANNEXES

Annex 1 

Joint list of third countries whose citizens are 
required to have a visa by Member States bound 
by Regulation (EC) No 539/2001*, as amended 
by Regulation (EC) No 2414/2001** and 
Regulation (EC) No 453/2003***.

Joint list of third countries whose citizens are 
exempted from the visa requirement by 
Member States bound by Regulation (EC) No 
539/2001*, as amended by Regulation (EC) No 
2414/2001** and Regulation (EC) No 
453/2003***. 

This Annex merely reproduces the 
lists contained in the Regulation 
referred to.
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Annex 2

Regulations governing the movement of 
holders of diplomatic, official and service 
passports and holders of laissez-passers issued 
by certain International Intergovernmental 
Organisations to their officials. Schedule A 
and B

Since exemptions from visa 
requirements of holders of diplomatic 
passports, service/official passports 
and special passports are governed by 
Regulation (EC) No 539/2001 – and 
amending Regulations – this annex 
should not be attached to the Visa 
Code

 Annex 3, Part II Complete harmonization of the list of 
third countries who nationals are 
required to be in possession of an 
Airport Transit Visa. No more 
possibility of Member State to submit 
third country nationals to this 
requirement.

Annex 4

List of documents entitling holders to entry 
without a visa

According to the Schengen Borders ‘
Code, Article 5(1)(b) establishes that 
third country nationals possessing a 
valid residence permit can enter the 
territory of the Member States and 
according to Article 34 (1) (a) of the 
Schengen Borders Code the list of 
such residence permits shall be 
notified to the Commission. This list 
should therefore not be duplicated in 
the Code on Visas 

Annex 6

List of honorary consuls authorised to issue 
uniform visas in exceptional cases and on a 
temporary basis

Since Article 3 of this Regulation 
establishes that only Member States’
diplomatic missions and consular 
posts as well as, exceptionally, border 
control authorities are entitled to 
process visa application, this Annex 
has not been taken over.
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Annex 7

Reference amounts determined annually by 
the national authorities for the crossing of 
borders.

As indicated in the title, the 
provisions on reference amounts are 
linked to the crossing of borders, and 
thus governed by the Schengen 
Borders Code (Article 5(3)).

Annex 8

Uniform format for visa stickers and 
information on their technical specifications 
and security features

This annex merely reproduces 
Council Regulation (EC) No 1683/95 
and Regulation (EC) No 334/2002 
and thus it is inappropriate in the 
Code on Visas

Annex 9

Information to be entered by the Contracting 
Parties, if necessary, in the "comments" section

These national comments should be 
notified to the Commission in 
conformity with Article 46(1)(d), who 
shall be in charge of publishing them 

Annex 10

Instructions on inserting information in the 
optical reading area

The definitions (1) contained in this 
annex are superfluous and the 
descriptions of the automatic reading 
area is outdated as it was meant as 
information to consular posts without 
"computer facilities". 

Annex 11

Criteria for determining whether a travel 
document may bear a visa.

The contents of this Annex are not 
covered by the legal basis of the Code 
on Visas and thus it has not been 
taken over. 

The subjects are linked to SCH/Com-
ex (98) 57 which should be brought 
into the Community legislative 
framework. 
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Annex 12

Fees to be charged in EURO corresponding to 
the administrative costs of processing the visa 
application

Since a flat rate for the handling fee 
to be charged for the processing of 
applications for all types of visa was 
introduced in 2003, there is not need 
for reproducing the table. Moreover, 
the Code on visas does not cover “D”
visas, “D+C” visas have been 
abolished and no general exemption 
should be granted for visas applied 
for at the external borders.

The three “rules” set out in the Annex 
have been integrated into the body of 
the Regulation (Article 16).

Annex 13 

Filling in visa stickers

This Annex reproduces examples of 
filled in visa stickers. Such practical 
instructions should not be part of a 
legislative instrument. Therefore, an 
updated version of this annex should 
be attached to the Instructions on the 
practical application of the Visa Code 
(Article 43).

The provision set out on page 1 of 
this Annex in relation to the maximum 
deadline for applying for a visa has 
been inserted into Article 10(1).
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Annex 14

Obligations as regards information to be sent by 
Contracting Parties when visas with limited 
territorial validity are issued, when the period of 
validity of uniform visas is cancelled, revoked or 
reduced and when national residence permits are 
issued

This annex contains a number of 
issues which are not connected. 

All provisions on

- LTVs have been inserted into 
Article 21

- annulment of a visa have been 
inserted into Article 29

- revocation of a visa have been 
inserted into Article 30

- shortening the length of duration of 
stay authorised by a visa have been 
inserted into Article 31

Part 3 of the current Annex 14 
dealing with residence permits is not 
relevant in the Code on Visas.

Annex 17

Facilitated Transit Document (FTD) 

and Facilitated Rail Transit Document 
(FRTD)

This annex merely reproduces 
Council Regulations (EC) No 
693/2003 and (EC) No 694/2003 thus 
it is inappropriate in the Code on 
Visas

Annex 18

Table of representation for issuing uniform 
visas

These situations of representation 
should be notified to the Commission 
in conformity with Article 46(1)(a), 
who shall be in charge of publishing 
them 
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2006/0142 (COD)

Проект на предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на Визов кодекс на Общността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейска общност, и по-специално чле
н 62, параграф 2, букви а) и б), подточка (ii) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията9,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора10,

като имат предвид, че:

(1) Съгласно член 61 от Договора, създаването на зона, в която лица могат да се пр
идвижват свободно, трябва да бъде съпроводено от мерки по отношение на конт
рола на външните граници, убежището и имиграцията.

(2) Съгласно член 62, параграф 2 от Договора мерките относно пресичането на вън
шни граници на държавите-членки трябва да установят правила относно планир
ан престой за период от не повече от три месеца, например процедурите и услов
ията за издаване на визи от държавите-членки.

(3) По отношение на визовата политика, установяването на "общ корпус" от законо
дателство, по-специално посредством консолидиране и развитие на достижения
та на правото на ЕС (съответните разпоредби на Конвенцията за прилагане на
Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г.11 и Общите консулски инструкци
и12, е един от основополагащите компоненти на "по-нататъшното развитие на о
бщата визова политика като част от многопластова система, целяща да улесни з
аконното пътуване и да се справи с нелегалната имиграция посредством допълн
ително хармонизиране на националното законодателство и практиките за обраб
отване на документи в местни консулски мисии", съгласно определението в Хаг
ската програма: укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейс
кия съюз13.

(4) За визови цели държавите-членки трябва да бъдат представени във всички трети
страни, чиито граждани са обект на визови изисквания. Те може да решат, че за
явления за издаване на визи, подадени от граждани на определени трети страни
или заявления за издаване на специфичен вид виза трябва да се подават директн
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о в постоянна консулска служба или дипломатическа мисия на държавата, която
е главна цел на пътуването на кандидата за виза.

(5) Сътрудничеството на местно консулско равнище е изключително важно за харм
онизираното прилагане на общата визова политика и за правилната оценка на м
играционния риск. Като се имат предвид различията в местните условия, операт
ивното прилагане на определени законодателни разпоредби следва да се оценяв
а между дипломатическите мисии и консулски служби на държавите-членки в от
делни места, тъй като различия в прилагането на законовите разпоредби може н
е само да доведат до "пазаруване на визи", но също и до различно третиране на
кандидатите за визи.

(6) Необходимо е да се установят правила относно транзитното преминаване през м
еждународни зони на летища с цел борба с нелегалната имиграция. Така от граж
дани от общ списък на трети страни следва да се изисква да притежават визи за
летищен трансфер, като се сложи край на възможността държавите-членки да из
искват този вид виза от граждани на други трети страни. 

(7) Когато държава-членка е домакин на олимпийски игри и параолимпийски игри, 
следва да се прилага специална схема за улеснение на издаването на визи за чле
нове на олимпийското семейство.

(8) Сключени между Общността и трети страни двустранни споразумения, които им
ат за цел да улеснят обработването на заявления за издаване на визи за краткоср
очно пребиваване може да се отклоняват от разпоредбите, установени в настоя
щия регламент.

(9) Кандидатите за визи следва да бъдат приемани с необходимото уважение към чо
вешкото достойнство. Обработването на заявленията за издаване на визи следва
да се осъществява с професионализъм и уважение и да съответства на наличнит
е цели.

(10) Държавите-членки следва да гарантират, че качеството на предлаганата на обще
ствеността услуга е добро и следва добрите административни практики. За тази
цел, те следва да ангажират необходимия брой квалифициран персонал, както и
достатъчно ресурси.

(11) Включването на биометрични идентификатори е важна стъпка с оглед на използ
ването на нови елементи, които установяват по-надеждна връзка между притежа
теля на визата и паспорта, за да се избегне фалшива самоличност. Следователно
личното явяване на кандидата за виза - най-малко при първото кандидатстване - 
трябва да е едно от основните изисквания за издаване на виза с регистриране на
биометрични идентификатори във Визовата информационна система (ВИС); пр
и първо кандидатстване за виза, на кандидатите не бива да се позволява да пода
ват заявления посредством търговски посредници, като например туристически
агенции.

(12) Следва да се въведат нови възможности за организация на консулските отдели,
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като например съвместно използване на обекти, съвместни центрове за приеман
е на заявления за издаване на визи и наемане на външни изпълнители, за целите
на приемане на заявленията и снемане на биометрични данни. Следва да се уста
нови подходяща правна рамка за тези възможности, по-специално по отношени
е на защитата на данните. Тези форми на консулско сътрудничество и наемане н
а външни изпълнители следва да се установят при стриктно спазване на общите
принципи за издаване на визи, като се зачитат изискванията за защита на даннит
е, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 о
ктомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични дан
ни и за свободното движение на тези данни. 

(13) Кандидатът следва да се яви лично за първото вписване на биометрични иденти
фикатори. С цел улесняване на процедурата на всяко следващо кандидатстване, 
трябва да е възможно да се копират биометричните данни от първото заявление
в рамките на период от 48 месеца, като се вземе предвид и периодът на задържа
не, установен във ВИС. След този период биометричните данни следва да се сне
мат отново.

(14) Статистическите данни са важно средство за наблюдение на миграционните дви
жения и могат да служат като ефикасен инструмент за управление. Следователн
о, такива данни трябва да се събират редовно и в общ формат.

(15) Следва да се предвиди процедура, която да дава възможност на Комисията да ад
аптира определени подробни практически правила, регламентиращи издаването
на визи за краткосрочно пребиваване. В тези случаи мерките, необходими за при
веждането в изпълнение на настоящия регламент, следва да се приемат в съотве
тствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на про
цедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, възложени на Комиси
ята14.

(16) За да се осигури хармонизираното приложение на регламента на оперативно ни
во, следва да се съставят инструкции относно практиките и процедурите, които
трябва да се следват от дипломатическите мисии и консулските служби на държ
авите-членки при обработването на заявления за издаване на визи. 

(17) Поради факта, че Регламентът на Европейския парламент и Съвета за създаване
на Визова информационна система и обмен на данни между държавите-членки о
тносно визите за краткосрочно пребиваване (оттук нататък наричан: "Регламент
ът относно ВИС") се основава върху настоящото законодателство, той следва да
се измени, за да отчете промените в законодателството, касаещо ВИС.

(18) По отношение на целите на предложеното действие, необходимо е да се припом
ни, че съгласно член 62, параграфи 1 и 2 б) от ДЕО, Общността има правото – и
дори задължението – да приема мерки, свързани с правилата, касаещи визи за пл
аниран престой за срок до три месеца; в съответствие с принципа на пропорцио
налност, както е установен в член 5 от Договора, съдържащите се в настоящия р
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егламент мерки не надхвърлят необходимото за постигане на тези цели.

(19) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в
частност от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи
и от Хартата на основните права на Европейския съюз. 

(20) Чрез дерогация от член 299 от Договора, единствените територии на Франция и
Нидерландия, спрямо които се прилага настоящия Регламент, са разположените
в Европа, тъй като отвъдморските територии не представляват част от зоната бе
з вътрешни граници.

(21) Изискванията относно влизането на територията на държави-членки или издава
нето на визи не засягат правилата, регламентиращи понастоящем признаването
на валидността на документи за задгранично пътуване.

(22) За да се даде възможност на органите на държавите-членки да се подготвят за из
пълнението на настоящия регламент, прилагането му следва да започне шест ме
сеца след деня на влизането му в сила, с изключение на членове 46 (комитологи
я) и 47 (уведомяване от страна на държавите-членки).

(23) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен к
ъм Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската
общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвърза
на от него, нито пък е предмет на прилагането му. Като се има предвид, че насто
ящият регламент се гради върху достиженията на правото от Шенген, съгласно
разпоредбите на трета част, дял ІV от Договора за създаване на Европейската об
щност, в съответствие с член 5 от въпросния протокол, Дания решава в срок от
шест месеца след приемане от Съвета на настоящия регламент дали ще го прила
га в националното си законодателство.

(24) По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява раз
витие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Сп
оразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия
и Кралство Норвегия относно присъединяването на тези две страни към изпълне
нието, приложението и развитието на достиженията на правото от Шенген15, ко
ето попада в областта, посочена в член 1, буква Б) от Решение 1999/437/ЕО на С
ъвета от 17 май 1999 г. относно някои договорености за прилагане на това спор
азумение16.

(25) Необходимо е да се предвиди разпоредба, която да позволи на представители на
Исландия и Норвегия да бъдат приобщени към работата на комитетите, съдейст
ващи на Комисията при упражняването на изпълнителните й правомощия, както
ще бъде съобразно настоящия регламент. Такава разпоредба е предвидена в раз
мяната на писма между Общността и Исландия и Норвегия17, приложена към го
репосоченото Споразумение. Комисията предостави на Съвета проектопрепорък

Adlib Express Watermark



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

DV\636540BG.doc 44/123 PE 

BG

18 Документ на Съвета 13054/04, достъпен на интернет адрес http://register.consilium.eu.int
19 OВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78.
20 OВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.
21 OВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

а с оглед на воденето на преговори относно тази разпоредба.

(26) Що се отнася до Швейцария, настоящият регламент представлява развитие на ра
зпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумение
то, подписано от Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Ш
вейцария относно присъединяването на Конфедерация Швейцария към изпълне
нието, приложението и развитието на достиженията на правото от Шенген18, ко
ето попада в областта, посочена в член 4, параграф 1 от Решение 2004/860/ЕО н
а Съвета относно подписване от името на Европейския съюз и за подписване от
името на Европейската общност, и за условното прилагане на някои разпоредби
от това Споразумение19.

(27) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията
на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва, в съответстви
е с решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обеди
неното кралство Великобритания и Северна Ирландия да прилага някои от разп
оредбите на достиженията на правото от Шенген20. Следователно Обединеното
кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от н
его, нито пък е предмет на приложението му.

(28) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията
на правото от Шенген, в които Ирландия не участва, в съответствие с решение
2000/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно молбата на Ирландия да
вземе участие в някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген21. 
Следователно Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е
обвързана от него, нито пък е предмет на приложението му.

(29) Настоящият регламент съдържа, с изключение на член 22, разпоредби, които се
основават на достиженията на правото от Шенген, или по друг начин са свързан
и с него по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I: Общи разпоредби

Член 1

Цел и приложно поле
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1. Настоящият регламент установява правилата за обработка на заявленията за из
даване на визи за планиран престой на територията на държави-членки, чиято
продължителност не превишава три месеца в рамките на 6 месеца.

2. Тези правила се прилагат спрямо всеки гражданин на трета страна, който трябв
а да притежава виза, когато преминава външните граници, съгласно Регламент
(ЕО) № 539/200122 на Съвета, без да се накърняват:

правата на свободно движение, с които се ползват от гражданите на трет(a)
и страни, които са членове на семействата на граждани на Съюза,

(б) равностойни права, с които се ползват граждани на трети страни, които, 
съгласно споразуменията между Общността и нейните държави-членки, о
т една страна, и тези трети страни, от друга, имат права на свободно движ
ение, равностойни на правата на граждани на Съюза и членове на техните
семейства.

3. Настоящият регламент също така определя списъка на трети страни, от чиито г
раждани се изисква виза за летищен трансфер и установява правила за обработ
ка на заявления за издаване на визи за транзитно преминаване през междунаро
дните транзитни зони на летищата на държави-членки. 

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

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

(2) "виза" е разрешение, което е издадено от държава-членка с оглед на: 

влизане в тази държава-членка или в няколко държави-членки с намерени(a)
е за престой за общ период с продължителност от не повече от три месец
а,

(б) влизане в тази държава-членка или в няколко държави-членки с цел транз
итно преминаване през нейната (тяхната) територия, или

(в) транзитно преминаване през международните транзитни зони на летищат
а на държава-членка. 

(3) "унифицирана виза" е виза, валидна за цялата територия на държавите-членки, 
и тя бива или: 
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а) "виза за краткосрочно пребиваване" (виза вид “C”), която дава право на п
ребиваване на притежателя за срок на престой до три месеца в рамките на
шест месеца, считано от датата на първото влизане на териториите на дър
жавите-членки;

или

б) "виза за транзитно преминаване" (виза вид “B”), която дава право на прит
ежателя, пътуващ от една трета страна към друга, да преминава през тери
ториите на държавите-членки един, два или, по изключение, няколко път
и, като всяко транзитно преминаване не надвишава пет дни;

(4) "виза с ограничена териториална валидност" (виза вид “LTV B” или “LTV C”) 
означава виза за краткосрочно пребиваване, която дава право на притежателя е
динствено да пребивава или премине транзитно през територията на държавата-
членка, която я издава, или през няколко държави-членки. 

(5) "виза за летищен трансфер" (виза вид "А") означава виза, изисквана с оглед на
транзитно преминаване през международните зони на летищата на държавите-
членки на граждани от определени трети страни, в изключение на принципа за
свободно преминаване, установен в Приложение 9 на Чикагската конвенция за
международно гражданско въздухоплаване.

(6) "признат документ за задгранично пътуване" е документ за задгранично пътува
не, издаден от трета страна, чиито граждани трябва да притежават виза, когато
преминават външните граници съгласно Регламент (EО) № 539/2001, и призна
т от държавите-членки за целите на поставяне на визи; 

(7) "визов стикер" означава унифицирания формат на визите, съгласно определени
ето в Регламент (EО) № 1683/95, и материалната форма на визите, дефинирани
в параграфи 3, 4 и 5.

(8) "отделен формуляр за поставяне на виза" означава унифицирания формат на ф
ормулярите за поставяне на визи, издавани от държавите-членки на лица, коит
о притежават документи за задгранично пътуване, които не са признати от дър
жавата-членка, която е изготвила формуляра, съгласно определението в Реглам
ент (EО) № 333/2002. 

ДЯЛ II: Приемане и обработване на заявления за издаване на
визи

Глава I
Органи, участващи в обработването на заявления за издаване на визи

Член 3
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Органи, компетентни да обработват заявления за издаване на визи

1. Без да се накърнява член 37, само дипломатически мисии или консулски служб
и на държави-членки имат право да обработват заявления за издаване на визи. 

2. Чрез дерогация от параграф 1, визи за краткосрочно пребиваване и визи за тра
нзитно преминаване може, в изключителни случаи, да бъдат издавани на грани
цата от органите, отговарящи за проверки на лица, включително издаване на т
акива визи на моряци. 

Член 4

"Териториална" компетентност

1. Граждани на трети страни подават заявление за издаване на виза в дипломатич
еската мисия или консулска служба на държава-членка на територията на стран
ата на постоянно местопребиваване.

2. Чрез дерогация от параграф 1, заявления може да бъдат подавани от граждани
на трети страни, законно пребиваващи в трета страна, различна от страната на  
постоянно местопребиваване, в тази трета страна. Такива кандидати за виза пр
едставят основание за подаване на заявлението си в тази страна и не бива да съ
ществува съмнение относно намерението на кандидата да се завърне в страната
на постоянно местопребиваване. 

В този случай може да се направи допитване до дипломатическата мисия или к
онсулската служба, разположени в страната на постоянно местопребиваване на
кандидата, или до централните органи на издаващата визата държава-членка.

Член 5

Държава-членка, отговаряща за обработването на заявление за издаване на виза

1. Дипломатическата мисия или консулската служба, отговарящи за обработванет
о на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване са:

а) дипломатическата мисия или консулската служба на държавата-членка, н
а чиято територия се намира единствената или главната цел на пътуванет
о, или

б) ако държавата-членка, която е главна цел на пътуване, не може да бъде о
пределена - дипломатическата мисия или консулската служба на държава
та-членка, чиято външна граница кандидатът възнамерява да премине, за
да влезе в територията на държавите-членки. 

Когато се кандидатства за многократна виза за краткосрочно пребиваване, дър
жавата-членка, която е обичайна цел на пътуване, отговаря за обработването н
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а заявлението. Такива визи се издават единствено в страната на постоянно мес
топребиваване на кандидата. 

2. Дипломатическата мисия или консулската служба, отговарящи за обработванет
о на заявление за издаване на виза за транзитно преминаване са:

а) в случай на транзитно преминаване само през една държава-членка, дипл
оматическата мисия или консулската служба на въпросната държава-член
ка, или

б) в случай на транзитно преминаване през няколко държави-членки, дипло
матическата мисия или консулската служба на държавата-членка, чиято в
ъншна граница кандидатът възнамерява да премине като начало на транз
итното преминаване.

3. Дипломатическата мисия или консулската служба, отговорни за обработването
на заявление за издаване на виза за летищен трансфер, са:

а) в случай на летищен трансфер, дипломатическата мисия или консулската
служба на държавите-членки, на чиято територия е разположено транзит
ното летище, или

б) в случай на двукратно или многократно транзитно преминаване през лети
ще, дипломатическата мисия или консулската служба на държавата-членк
а, на чиято територия е разположено летището на първия трансфер.

Член 6

Компетентност във връзка с издаването на визи за граждани на трети страни, кои
то са законно пребиваващи на територията на държава-членка

Граждани на трети страни, които са законно пребиваващи на територията на държава-ч
ленка, без да притежават разрешително за пребиваване, издадено от тази държава-член
ка, позволяващо им да пътуват без да притежават виза съгласно член 5, параграф 1, бук
ва б) и член 34, параграф 1, буква а) от Шенгенския граничен кодекс, и които имат осн
ователни причини да пътуват към друга държава-членка, подават заявление за издаване
на виза в дипломатическата мисия или консулската служба в държавата-членка, която е
цел на пътуването.

Член 7

Договорености за представляване

1. Без да се накърнява член 5, дипломатическата мисия или консулската служба н
а държава-членка може да дадат съгласието си да представляват друга държава-
членка за обработването на заявления за издаване на визи за краткосрочно пре
биваване, за транзитно преминаване или за летищен трансфер. В такова спораз
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умение се уточнява продължителността на представляването, ако то е временн
о, и процедури за прекратяване на такова представляване, както и разпоредби в
ъв връзка с възможно осигуряване на сгради, персонал и заплащане от предста
вляваната държава-членка. 

Такива двустранни споразумения може да изискват заявленията за издаване на
виза, подадени от граждани на определени категории трети страни, да се преда
ват от представляващата държава-членка на органите на представляваната дър
жава-членка за предварителна консултация, съгласно член 9, параграф 3. 

2. Държава-членка може също да представлява една или повече други държави-ч
ленки единствено при приемането на заявления и вписването на биометрични
идентификатори. Приемането и предаването на документи и данни на представ
ляваната консулска служба се осъществява като се зачитат съответните правил
а относно защитата на данните и сигурността.

3. Представляваната държава-членка информира Комисията за новите договорен
ости относно представляването или прекратяването на такива договорености н
ай-късно три месеца преди споразумението да е влязло в сила или преди негов
ото прекратяване. 

4. Едновременно с това, представляващата държава-членка информира дипломат
ическите мисии и консулските служби на другите държави-членки и делегация
та на Европейската комисия в съответната юрисдикция, кога са сключени спор
азуменията за представляване и кога последните влизат в сила.

5. Дипломатическата мисия или консулската служба на представляващата държав
а-членка, когато действа от името на друга държава-членка, спазва всички прав
ила за обработване на заявленията за издаване на визи за краткосрочно пребив
аване, визи за транзитно преминаване и визи за летищен трансфер, упоменати
в настоящия регламент и се прилагат сроковете за издаване, упоменати в член
20, параграф 1. 

6. Когато дипломатическа мисия или консулска служба на представляващата дър
жава-членка предвижда отказ на заявление за издаване на виза, пълното досие
се предоставя на централните органи на представляваната държава-членка, за д
а вземат окончателното решение относно заявлението в рамките на срока, упо
менат в член 20, параграф 1.

7. Ако дипломатическата мисия или консулската служба на представляващата дъ
ржава-членка реши да сътрудничи с търговски посредници или да възложи на
външен изпълнител част от процедурата по обработване на визите, такива про
цедури включват и заявления, обработвани по силата на представляване. Въпре
ки това, централните органи на представляваната държава-членка се уведомява
т надлежно предварително.

Член 8
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Предварително консултиране със собствените централни органи на държавите-чл
енки

1. Държава-членка може да изиска от своите дипломатически мисии или консулс
ки служби да се консултират с нейните централни органи преди да издадат виз
и на граждани от определени трети страни или специфични категории такива г
раждани.

Третите страни, по отношение на чиито граждани или специфични категории г
раждани се изисква такава консултация, са посочени в Приложение I.

2. Такава консултация не засяга срока за преглеждане на заявления за издаване на
виза, посочен в член 20, параграф 1.

3. Ако държава-членка представлява друга държава-членка съгласно член 7, пара
граф 1, централните органи на представляващата държава-членка осъществява
т консултацията, предвидена в параграф 1.

Член 9

Предварително консултиране и информиране на централните органи на други дъ
ржави-членки

1. Държава-членка може да изиска от централните органи на други държави-член
ки да се консултират с нейните централни органи преди да издадат визи на гра
ждани от определени трети страни или специфични категории такива граждан
и. 

Третите страни, по отношение на чиито граждани или специфични категории г
раждани се изисква такава консултация, са посочени в Приложение II.

2. Консултиращите централни органи реагират в рамките на три работни дни от п
олучаването на запитването. Липсата на отговор от консултиращите органи в р
амките на този срок се счита за упълномощаване на поискалите консултиране
централни органи да разрешат на своята дипломатическа мисия или консулска
служба да издаде визата. 

3. Държава-членка може да изиска централните й органи да бъдат информирани с
амо относно визи, издадени от дипломатически мисии или консулски служби н
а други държави-членки на граждани на определени трети страни или на специ
фични категории такива граждани. 

Третите страни, за чиито граждани се изисква такава информация, са обозначе
ни с (*) в Приложение II.

4. Предварителното консултиране и информирането се осъществяват съгласно чл
ен 14, параграф 2 от Регламент № ..... относно Визова информационна система
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(ВИС).

5. Ако държава-членка представлява друга държава-членка съгласно член 7, пара
граф 1, централните органи на представляващата държава-членка осъществява
т консултацията, предвидена в параграф 1 и/или информирането, предвидено в
параграф 3.

Дял II
Заявлението за издаване на виза

Член 10

Практически условия за подаване на заявлението

1. Заявленията се подават най-рано три месеца преди началото на планираното п
осещение.

2. От кандидатите може да се изиска предварително да уговорят час за подаванет
о на заявление. Такъв може да бъде уговорен пряко с дипломатическата мисия
или консулска служба или, когато е приложимо, посредством посредник. Угов
орената среща се провежда не по-късно от две седмици след уговарянето.

3. В надлежно обосновани случаи или в обосновани нетърпящи отлагане случаи, 
на кандидатите се разрешава да подадат заявлението си без предварително угов
орен час или такъв се предоставя незабавно.

4. Ако информацията, приложена към заявлението, е непълна, кандидатът се инф
ормира за изискваните допълнителни документи. Кандидатът се приканва да п
редостави допълнителната информация/документация незабавно и се информи
ра, че 1 календарен месец след датата на тази покана заявлението ще бъде обяв
ено за недопустимо, ако необходимата информация не бъде предоставена.

Член 11

Снемане на биометрични данни

1. Държавите-членки събират биометрични идентификатори, включващи лицев о
браз и десет пръстови отпечатъка от кандидата, в съответствие с гаранциите, п
редвидени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основн
ите свободи и Конвенцията на ООН за правата на детето.

При подаване на първо заявление за издаване на виза, от всеки кандидат се изи
сква да се яви лично. В този момент се събират следните биометрични иденти
фикатори:

а) снимка, сканирана или направена в момента на подаването на заявление
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23 Техническите изисквания са същите, както при паспортите, давани от държавите-членки на техн
ите граждани съгласно Регламент (ЕО) № 2252/2004.

и

б) десет пръстови отпечатъка, снети от положени върху равна повърхност п
ръсти и заснети дигитално. 

2. За всяко следващо заявление биометричните идентификатори се копират от пъ
рвото заявление, при условие че последното е не по-старо от 48 месеца. След и
зтичане на този период, следващо заявление се счита за "първо заявление".

3. Техническите изисквания за снимката и пръстовите отпечатъци се съобразяват
с международните стандарти, установени в Документ 9303 на Международната
организация за гражданска авиация (ICAO), част 1 (паспорти), 6-ти редактиран
вариант 23.

4. Биометричните идентификатори се снемат от квалифициран и надлежно оправ
омощен персонал на дипломатическата мисия или консулската служба или, по
д тяхно наблюдение, от външен доставчик на услуги, упоменат в член 37в.

Данните се въвеждат във Визова информационна система (ВИС) единствено от
надлежно оправомощен персонал на консулството, съобразно член 4, параграф
1, член 5 и член 6, параграфи 5 и 6 от Регламента относно ВИС. 

5. Следните кандидати се освобождават от изискването за снемане на пръстови о
тпечатъци:

а) Деца на възраст под 6 години; 

б) Лица, при които снемане на пръстови отпечатъци е физически невъзмож
но. Въпреки това, ако е възможно снемане на отпечатъци от по-малко от
десет пръста се снема съответният брой пръстови отпечатъци.

Държава-членка може да предвиди изключения от изискването за събиране на
биометрични идентификатори за притежателите на дипломатически паспорти, 
служебни/официални паспорти и специални паспорти.

Във всеки един от тези случаи, във ВИС се вписва "не се прилага".

6. За всяко място, държавите-членки или оборудват свой консулски отдел с необх
одимите материали за снемане/събиране на биометрични идентификатори или, 
без да засягат възможностите за представителство, предвидени в член 7, решав
ат да използват една от формите за сътрудничество, описани в член 37.

Член 12

Подаване на заявление за издаване на виза

Adlib Express Watermark



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

DV\636540BG.doc 53/123 PE 

BG

1. Когато кандидатства за виза, кандидатът:

(а) попълва формуляра за заявление, упоменат в член 13;

(б) представя валиден документ за задгранично пътуване, чийто срок на вали
дност трябва да изтича най-малко три месеца след планираното отпътува
не от територията на държавите-членки и който съдържа една или повече
свободни страници за поставяне на визата;

(в) прилага документи, съгласно член 14 и Приложение IV, доказващи целта
и продължителността на пребиваването; 

(г) предоставя доказателство за притежаването на достатъчно средства за  из
дръжка, съгласно член 5, параграф 3 от Шенгенския граничен кодекс;

(д) позволява снемането на неговите/нейните пръстови отпечатъци съгласно
член 11, параграф 2;

(е) заплаща такса за обработка, съгласно член 16.

2. При необходимост кандидатът представя доказателство за притежаване на нео
бходимата медицинска застраховка за пътуване, съгласно член 15. По силата н
а местни договорености за консулско сътрудничество, дипломатическите миси
и и консулските служби на държавите-членки могат да се договорят това доказ
ателство да бъде представено само при издаване на визата. 

3. Когато това е приложимо, съгласно описанието в член 17, в паспорта на канди
дата се полага печат.
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Член 13

Формуляр за заявление

1. Кандидатите за виза попълват и подписват формуляра за заявление за издаване
на виза, представен в Приложение III. Придружаващи лица, включени в докуме
нта за задгранично пътуване на кандидата, попълват отделни формуляри за зая
вление за издаване на виза. 

2. Дипломатическата мисия или консулската служба предоставя формуляра за зая
вление за издаване на виза безплатно и той трябва да бъде широко и лесно дос
тъпен на хартия и в електронна форма. 

3. Формулярът е на разположение на следните езици:

а) официалният(те) език(ци) на държавата-членка, за чиято виза се кандидат
ства,

б) официалният(те) език(ци) на приемащата страна, или

в) официалният(те) език(ци) на приемащата страна и официалният(те) език(
ци) на държавата-членка, за чиято виза се кандидатства. 

Наред с езиците, посочени в първата алинея, формулярът може да бъде предос
тавен и на друг от официалните езици на Европейския съюз.

Ако формулярът е достъпен само на официалните езици на държавата-членка, 
за чиято виза се кандидатства, на кандидатите за виза се предоставя, отделно,  
превод на формуляра за заявление на официалния(те) език(ци) на приемащата
страна.  

Превод на формуляра за заявление за издаване на виза на официалния(те) език(
ци) на приемащата страна се прави съобразно местните договорености за конс
улско сътрудничество. 

4. Кандидатите се уведомяват за езика (езиците), който може да се ползва при по
пълване на формуляра за заявление за издаване на виза.

Член 14

Приложени документи

1. Кандидатът за виза представя следните документи: 

а) документи, показващи целта на пътуването

б) документи, свързани с настаняването
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в) документи, показващи наличните финансови средства за покриване на ра
зходите за издръжка.

г) документи, показващи намерението на кандидата да се завърне в страната
на отпътуване

Формулярът, с който се предоставят доказателства за покана, спонсорство и на
станяване, е представен в Приложение V. 

2. Неизчерпателен списък на приложените документи, които дипломатическата м
исия или консулската служба може да изиска от кандидата за виза с цел да про
вери дали отговаря на условията, посочени в член 12, параграф 1, букви в) и г), 
е представен в Приложение IV. 

3. В рамките на местното консулско сътрудничество се прави оценка на необходи
мостта от допълване и хармонизиране на списъка от приложени документи, пр
едставен в Приложение IV, в рамките на всяка юрисдикция, за да се отчетат ме
стните обстоятелства.

Член 15

Медицинска застрахова за пътуване

1. Кандидати за визи за краткосрочно пребиваване или за транзитно преминаване
доказват, че притежават необходимата и валидна застраховка за пътуване, коят
о да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с ре
патриране по медицински причини, спешна медицинска помощ и/или болничн
о лечение по спешност. 

Без да се накърнява последното изречение от член 12, параграф 2, доказателств
ото за наличие на застраховка за пътуване се представя при подаване на заявле
нието за издаване на виза.

2. Кандидати, подаващи заявления за издаване на многократни визи с дълъг срок
на валидност, доказват, че притежават необходимата медицинска застраховка з
а пътуване, която покрива периода на първото планирано посещение. 

Наред с това, такива кандидати подписват декларацията, съдържаща се във фо
рмуляра за заявление за издаване на виза, като декларират, че са осведомени от
носно необходимостта от притежаване на медицинска застраховка за пътуване
за следващи периоди на пребиваване. 

3. Застраховката трябва да е валидна за територията на държавите-членки и покр
ива целия период на пребиваване или транзитно преминаване. Минималното п
окритие трябва да е 30 000 евро.

При издаване на виза с ограничена териториална валидност или виза за транзи
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тно преминаване, застрахователното покритие трябва да се ограничава до засег
натата държава-членка (и).

4. Кандидатите, по принцип, си вадят застраховка в тяхната държава на пребивав
ане. Когато това е невъзможно, те се опитват да си извадят застраховка в друга
страна. 

Лицето, попълващо формуляра, предвиден в Приложение V, може да извади за
страховка за кандидата, в който случай се прилагат условията по параграф 3.

5. Притежатели на дипломатически паспорти, морски лица съгласно Конвенции
108 и 185 на МОТ, и граждани на трети страни, кандидатстващи за виза на гра
ницата, се освобождават от изискването да притежават подходяща и валидна з
астраховка за пътуване.

6. Нуждата от допълнителни изключения се преценява в рамките на местното кон
сулско сътрудничество. 

7. Изискването за застраховка може да се счита за изпълнено, когато се установи, 
че кандидатът е застрахован в достатъчна степен в рамките на неговото профес
ионално положение. Това изключение засяга определени професионални груп
и, които в резултат на тяхната професионална дейност вече имат медицинска з
астраховка за пътуване.

8. В рамките на местното консулско сътрудничество на дадена юрисдикция се пр
еценява дали е възможно да се придобие подходяща медицинска застраховка з
а пътуване.

9. При преценката на адекватността на застраховката, дипломатическите мисии и
консулските служби преценяват дали исковете предявени срещу застраховател
ните компании ще бъдат покрити в държавата-членка.

10. При освобождаване от изискването за притежание на медицинска застраховка
за пътуване, съответният орган поставя кода “N-INS” в раздела "забележки" на
визовия стикер.

Член 16

Такса за обработка

1. При подаване на заявление за виза кандидатът заплаща такса за обработка на з
аявлението в размер на 60 евро, съответстваща на административните разходи
за обработка на заявлението за виза. Таксата се събира в евро или в националн
ата валута на третата страна, където е подадено заявлението и не се възстановя
ва. 

2. Кандидатите получават разписка за платена такса. На разписката трябва да е от
белязано, че таксата за обработка не се възстановява.
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3. Ако таксата за обработка е събрана в националната валута на третата страна, къ
дето е подадено заявлението, дипломатическите мисии и консулските служби н
а държавите-членки прилагат обменния курс на еврото, установен от Европейс
ката централна банка. Те гарантират посредством местно консулско сътруднич
ество, че всички държави-членки адаптират размера на таксата за обработка в
национални валути едновременно. 

4. Освобождават се от такса за обработка кандидати за виза, които попадат в една
от следните категории: 

а) деца на възраст под 6 години; 

б) ученици, студенти, докторанти и придружаващите ги учители, когато пре
дприемат пътувания с учебна цел или образователно обучение; и

в) научни изследователи от трети страни, пътуващи в рамките на Общностт
а с цел извършване на научни изследвания, както е определено в Препоръ
ка (№ 2005/761/ЕО) на Европейския парламент и Съвета от 28 септември
2005 г. 

5. В индивидуални случаи размерът на таксата може да бъде намален или лицето
да бъде освободено от заплащане на такса, в съответствие с националното зако
нодателство, когато тези мерки служат за насърчаване на културни интереси, к
акто и интереси в областта на външната политика, политиката на развитие, дру
ги области с жизнено важен обществен интерес или по хуманитарни причини.

6. До 1 януари 2008 г. граждани на трети страни, по отношение на които Съветът
е предоставил на Комисията мандат за преговори на споразумения за облекчав
ане на визовия режим към 1 януари 2007 г., заплащат такса за обработка в разм
ер на 35 евро.

7. Когато притежателят на виза с ограничена териториална валидност (LTV), изд
адена в съответствие с член 21, параграф 1, буква в), трябва да пътува в рамкит
е на периода на валидност на визата до държава-членка, която не е включена в
териториалната валидност на визата (LTV), за обработката на второто заявлен
ие за виза не се събира такса за обработка.

8. В случаите, когато заявлението за виза е подадено от кандидата три дни или по-
малко от три дни преди предвидената дата на заминаване без основателна прич
ина, се заплаща двойна такса за обработка.

Член 17

Подпечатване на подадено заявление
1. С цел да се избегне едновременното подаване на няколко заявления, дипломат

ическата мисия или консулската служба на държавата-членка, до която е подад
ено заявлението поставя печат върху документа за задгранично пътуване на ка
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ндидата, указващ датата на подаване на заявлението. Печатът се поставя върху
първата чиста свободна страница на документа за задгранично пътуване, която
не съдържа данни или печати, при получаване на заявлението от дипломатичес
ката мисия или консулската служба. 

2. Печатът няма правни последици за бъдещи заявления.

3. Печатът се поставя и изглежда в съответствие с модела в Приложение VI.

4. Дипломатическите паспорти не се подпечатват. Хармонизиран подход относно
отклоняването от това изискване за други специфични категории лица, се дого
варя в рамките на местното консулско сътрудничество.

5. Разпоредбите на този член спират да се прилагат за дипломатическите мисии и
консулските служби на държавите-членки от датата на предаване на данните п
о визата на Визовата информационна система (ВИС).

Глава III
Разглеждане и обработване на заявления за виза

Член 18

Разглеждане на заявлението

1. При разглеждане на заявлението за издаване на виза и приложените документ
и, се обръща особено внимание на риска от нелегална имиграция и сигурностт
а на държавите-членки, както и на намерението на кандидата да се завърне.

2. Ако съществува съмнение относно целта на пребиваването или намерението за
завръщане на кандидата, или относно представените документи, кандидатът мо
же да бъде извикан на интервю в дипломатическата мисия или консулската слу
жба на държавата-членка отговаряща за разглеждането на заявлението, за пред
оставяне на допълнителна информация. 

3. Съгласно членове 5 и 13 от Регламента относно ВИС, ВИС следва да бъде конс
ултирана във връзка с всяко заявление за издаване на виза.

4. Разглеждането на заявлението за издаване на виза установява дали кандидатът
отговаря на условията за влизане, определени в член 5, параграф 1 от Шенгенс
кия граничен кодекс и проверява:

(а) валидността и автентичността на документа за задгранично пътуване пре
дставен от кандидата; 

(б) че лицето не представлява опасност за обществения ред, вътрешната сигу
рност, общественото здраве или международните отношения на някоя от
държавите-членки чрез консултиране на Шенгенската информационна си
стема (ШИС) и националните бази данни;
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(в) местата на заминаване и пристигане на гражданина на третата страна и це
лта на планирания престой, чрез проверка на приложените документи, съ
гласно член 14 и Приложение IV;

(г) ако е целесъобразно, издадени предишни унифицирани визи в документа
за задгранично пътуване на гражданина на трета страна, с цел да се прове
ри, че лицето не е надвишило максималния срок на разрешено пребивава
не на територията на държавите-членки; 

(д) че кандидатът притежава достатъчно средства за издръжка за периода и ц
елта на планирания престой, за неговото завръщане в страната му на про
изход или за транзитно преминаване в трета страна, в която той е сигуре
н, че ще бъде допуснат, или че той е в състояние да придобие тези средст
ва по законен начин. При проверката се вземат предвид индикативните су
ми, както са посочени в член 5, параграф 3 от Шенгенския граничен коде
кс, и доказателството за подслон или поемане на разноските, както е указ
ано в образеца в Приложение V.

(е) че кандидатът притежава подходяща медицинска застраховка за пътуван
е, когато е приложимо;

5. Ако кандидатът е гражданин на трета страна от списъка в Приложения I или II, 
централните органи на съответната държава-членка(и) трябва да бъдат консулт
ирани в съответствие с член 14, параграф 1 и член 2 от Регламента относно ВИ
С.

6. Само проверките посочени в параграф 4, букви а), б) и г) се извършват по отно
шение на граждани на трети страни, кандидатстващи за виза за летищен транс
фер. В такива случаи се проверява целта на последващото пътуване. 

7. Ако има съмнение относно автентичността на представените документи или ис
тинността на тяхното съдържание, надеждността на изказванията записани по
време на интервюто или целта на престоя на кандидата, или намерението му за
завръщане, дипломатическата мисия или консулската служба не издава визата. 

Член 19

Недопустимост

1. Ако кандидатът не представи допълнителната информация, изискуема съгласн
о член 10, параграф 4, в рамките на един календарен месец от датата на покана
за предоставяне на допълнителна информация/документация, заявлението за из
даване на виза се обявява за недопустимо. 

2. В случаите по параграф 1 дипломатическата мисия или консулска служба заме
ня във ВИС информацията относно статута, както е посочено в член 8, парагра
ф 2 от регламента относно ВИС.
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3. След обявяване на заявлението за издаване на виза за недопустимо, кандидатът
няма право на обжалване.

Член 20

Решение относно заявлението за издаване на виза

1. Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки вземат р
ешение относно заявленията за издаване на визи в рамките на 10 работни дни
от датата на подаване на заявлението или след датата на попълване на досието. 
В индивидуални случаи този срок може да бъде удължен до 30 дни, когато е не
обходима допълнителна проверка на заявлението, включително в случая по чл
ен 7, параграф 6. 

2. Дипломатическите мисии или консулските служби вземат решение относно ср
ока на валидност на визата и дължината на разрешения престой, въз основа на
цялата налична информация относно целта и продължителността на планирани
я престой или транзитно преминаване, и като имат предвид специфичното пол
ожение на кандидата. За еднократните визи за транзитно преминаване и за виз
ите за летищен трансфер, допълнителния "гратисен период" е седем дни, а за е
днократните визи за краткосрочно пребиваване тип "С", петнадесет дни. 

3. Многократните визи, даващи право на притежателя на няколко влизания, трим
есечни престои или няколко транзитни преминавания в рамките на всеки 6 мес
еца, се издават с максимален срок на валидност 5 години

За вземането на решение за издаване на такива визи са от особено значение сле
дните критерии:

а) нуждата кандидатът да пътува често и/или редовно поради неговия
професионален или семеен статут, като представители на деловите с
реди, държавни служители, имащи редовни официални контакти с д
ържавите-членки и общностните институции, членове на семейства
та на граждани на Съюза, членове на семействата на граждани на тр
ети страни пребиваващи в държавите-членки, морски лица,

б) честността и надеждността на кандидата, и по-специално правомерн
ото използване на предишни шенгенски визи, неговото икономичес
ко положение в страната му на произход и истинското му намерени
е да се завърне в тази страна.

4. Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки вкарват
датата по член 8, параграф 1 от Регламента относно ВИС във визовата информ
ационна система, когато бъде взето решение за издаване на виза. 

Член 21
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Виза с ограничена териториална валидност

1. Виза с ограничена териториална валидност (LTV) се издава по изключение в с
ледните случаи:

а) когато дипломатическа мисия или консулска служба счете за необходим
о, при хуманитарни цели, по причини от национален интерес или поради
международни задължения, може да се отклони от принципа, че условият
а за влизане съгласно член 5, параграф 1 от Шенгенския граничен кодекс
трябва да са изпълнени;

б) когато дипломатическа мисия или консулска служба счете за необходим
о, при хуманитарни цели, по причини от национален интерес или поради
международни задължения, да издаде виза, въпреки че процедурата по пр
едварителна консултация е дала основания за възражения от страна на ко
нсултираната държава-членка или предварителна консултация не е прове
дена по причини на неотложност (при хуманитарни цели, по причини от
национален интерес или поради международни задължения);

в) когато дипломатическа мисия или консулска служба по причини на неотл
ожност, обосновани от кандидата, издаде нова виза за престой по време н
а същия 6-месечен период на кандидат, който извън този 6-месечен перио
д вече е използвал виза, позволяваща му 3-месечен престой. 

В случаите посочени в алинея първа, издадената виза е валидна само за терито
рията на държавата-членка, която я издава.

Ако кандидатът притежава документ за задгранично пътуване, който не е приз
нат в една или повече, но не всички, държави-членки, се издава виза валидна з
а териториите на държавите-членки, които признават документа за задграничн
о пътуване. Ако държавата-членка, която издава визата не признава документа
за задгранично пътуване на кандидата, издадената виза е валидна само за тази
държава-членка. 

2. Централните органи на държавата-членка, чиято дипломатическа мисия или ко
нсулска служба е издала визите с ограничена териториална валидност посочен
и в букви а) и б) на алинея първа от параграф 1, трябва незабавно да предадат с
ъответната информация на централните органи на другата държава-членка. 
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Член 22

Визи за летищен трансфер

1. Граждани на трети страни, включени в списъка на Приложение VII, трябва да
притежават виза за летищен трансфер при преминаване през международните т
ранзитни зони на летищата, намиращи се на територията на държавите-членки. 

2. Следните категории лица се освобождават от изискването да притежават виза з
а летищен трансфер, предвидена в параграф 1:

а) притежателите на виза за краткосрочно пребиваване или за транзитно пре
минаване издадена от държава-членка,

б) граждани на трети страни притежаващи разрешения за постоянно пребив
аване издадени от Андора, Япония, Канада, Монако, Сан Марино или Съ
единените американски щати, гарантиращи на притежателите им безусло
вно завръщане, и изброени в Приложение VIII;

в) членове на семейства на граждани на Съюза;

г) притежатели на дипломатически паспорти;

д) членове на екипажи на въздухоплавателни средства, които са граждани н
а договорни страни по Чикагската конвенция за международна гражданск
а авиация.

Член 23

Отказ за издаване на виза

1. Без да накърнява разпоредбите на член 21, параграф 1, издаването на виза се от
казва ако кандидатът:

а) представи неистински, фалшифициран или подправен документ за задгра
нично пътуване;

б) не докаже, че притежава достатъчно средства за издръжка за целия перио
д на престой и за връщане в неговата страна на произход или заминаване, 
или че той е в състояние да придобие тези средства по законен начин;

в) не представи достатъчно доказателства оправдаващи целта и продължите
лността на престоя;

г) не представи доказателство за притежанието на подходяща медицинска з
астраховка за пътуване, когато е приложимо;
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д) вече е пребивавал три месеца в рамките на шестмесечен период на терито
рията на държавите-членки;

е) е лице, за което има подаден сигнал от шенгенската информационна сист
ема (ШИС) или фигурира в национален регистър на лица, на които се отк
азва достъп;

ж) се счита за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност, обществе
ното здраве или международните отношения на Европейския съюз или не
говите държави-членки.

2. Решението, в което са изложени точните причини за отказа се издава на станда
ртния образец посочен в Приложение IX. Този образец се използва при отказ з
а издаване на виза на границата.

3. Кандидати, на които е отказана виза имат право на обжалване. Обжалванията с
е извършват в съответствие с националното законодателство. На кандидатите с
е дава писмено указание за места, където може да им бъде предоставена инфор
мация относно лица, които са компетентни да представляват кандидатите и да
действат от тяхно име и за тяхна сметка в съответствие с националното законо
дателство.

4. В случаите по член 7, параграф 6 дипломатическата мисия или консулската слу
жба на представляващата държава-членка информира кандидата за взетото от
представляваната държава-членка решение. 

5. Отказът не засяга бъдещи заявления за издаване на визи, които се оценяват на
собствено основание.

Член 24

Права, произтичащи от издадена виза

Притежанието на виза за краткосрочно пребиваване или за транзитно преминаване не
предоставя автоматично право на влизане.

Член 25

Попълване на визовия стикер

1. При попълване на визовия стикер, дипломатическите мисии и консулските слу
жби на държавите-членки вкарват задължителните данни, посочени в Приложе
ние X и попълват зоната за четящи устройства, както е предвидено в документ
9303, част 1 н от шесто издание (юни 2006 г.) на Международната организация
за гражданска авиация. 

2. Държавите-членки могат да добавят допълнителни данни в раздел "забележки" 
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на визовия стикер, които не повтарят задължителните данни от Приложение X.

3. Всички данни на визовия стикер се разпечатват. Визовите стикери се попълват
на ръка само в случаи на технически форсмажор. 

Член 26

Обезсилване на попълнени визови стикери

1. Никакви поправки на ръка не се правят на разпечатания визов стикер.

2. Ако се открие грешка на стикер, който още не е поставен в паспорта, стикерът
се унищожава.

3. Ако се открие грешка след като стикерът е бил поставен в паспорта, стикерът с
е обезсилва чрез поставяне на червен кръст върху него и се поставя нов стикер.

4. Ако се открие грешка след вкарването на съответните данни във ВИС съгласно
член 8 от Регламента относно ВИС, грешката се поправя в съответствие с член
21, параграф 1 от същия регламент.

Член 27

Поставяне на визови стикери

1. Разпечатаният визов стикер, съдържащ данните по член 25 и Приложение X се
поставя в паспорта на първата страница, която не съдържа данни или печати, о
свен печата указващ, че е подадено заявление за виза. 

Стикерът се подравнява и се поставя в ъгъла на страницата на документа за зад
гранично пътуване. Зоната за четящи устройства на стикерът се подравнява с ъ
гъла на страницата.

2. Печатът на дипломатическата мисия или консулската служба издаваща стикера
се поставя в раздел "ЗАБЕЛЕЖКИ", така че да излиза извън стикера и да обхва
ща и страницата на документа за задгранично пътуване. 

Само в случаи, когато не е необходимо попълването на този раздел и той да бъ
де сканиран електронно, може печатът да бъде поставен в този раздел, което го
прави неизползваем. Размерът и съдържанието на печата и мастилото, което се
използва се определят от националните разпоредби на държавата-членка.

3. За да се предотврати повторното използване на визов стикер поставен върху ф
ормуляр с унифициран формат, печатът на издаващата дипломатическа мисия
или консулски отдел се поставя отдясно, като обхваща и стикера и формуляра, 
по такъв начин, че нито да попречи на прочита на заглавията и забележките, н
ито да навлиза в зоната за четящи устройства, ако е попълнена.
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4. Когато държавата-членка, която издава визата не признава документа за задгра
нично пътуване на кандидата, се използва отделен формуляр за поставяне на в
изата.

5. Индивидуални визи, издавани на придружаващи лица съгласно член 13, парагр
аф 1, които са включени в документа за задгранично пътуване на кандидата, се
поставят върху документа за задгранично пътуване.

Когато документът за задгранично пътуване, в който са включени придружава
щите лица не се признава от държавата-членка, издаваща визата, индивидуалн
ите визи се поставят върху отделен формуляр за поставяне на визи. 
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Глава IV
Промяна на периода на валидност на издадена виза

Член 28

Удължаване

1. Срокът на валидност и/или продължителността на престоя на издадена виза за
краткосрочно пребиваване или виза за транзитно преминаване може да бъде уд
ължен по искане на нейния притежател, ако той може да предостави доказател
ство за форсмажор, хуманитарни причини, сериозни професионални причини
и/или лични причини. 

2. Удължаване на виза, както е предвидено в параграф 1, не може при никакви об
стоятелства да доведе до промяна във вида на визата или до продължителност
на престоя надхвърлящ три месеца (за краткосрочно пребиваване) или 10 дни (
за транзитно преминаване). 

3. Освен ако не е решено друго от административния орган удължаващ визата, те
риториалната валидност на удължената виза остава същата като на оригинална
та виза.

4. Административният орган компетентен да удължи визата е органът на държава
та-членка, на чиято територия гражданинът на третата страна се намира към м
омента на подаване на заявлението за удължаване. 

Държавите-членки уведомяват Комисията относно органите компетентни за уд
ължаване на визи.

5. За удължаване на виза се заплаща такса в размер 30 евро.

6. Удължаването на унифицирани визи става под формата на печат, съответстващ
на модела показан в Приложение XI. Компетентният орган също поставя своя
печат. 

7. Информацията относно удължените визи се вкарва във ВИС съгласно член 12 
от регламента относно ВИС.

Член 29

Анулиране

1. Виза може да бъде анулирана: 

а) от дипломатическата мисия или консулската служба, която я издава, с це
л възпрепятстване на лицето от влизане на територията на държавите-чле
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нки, ако след издаването на визата се докаже, че лицето не отговаря на ус
ловията за издаване на визата.

б) от органите за граничен контрол в съответствие с разпоредбите на член
13, параграф 1 и Приложение V, част А, параграф 2 от Шенгенския грани
чен кодекс.

2. Информацията относно анулираните визи се вкарва във ВИС съгласно член 11 
от регламента относно ВИС.

3. Ако виза е анулирана съгласно параграф 1, точка б) от органите за граничен ко
нтрол на държава-членка различна от държавата-членка издаваща визите, посл
едната трябва да бъде информирана за анулирането на нейните визи. 

Член 30

Отмяна на виза

1. Виза може да бъде отменена в следните случаи: 

а) от дипломатическата мисия или консулската служба издаваща визата по и
скане на нейния притежател, като в този случай върху визовия стикер тря
бва да бъде поставен печат, указващ че визата е отменена по искане на пр
итежателя. 

б) от компетентните органи след влизането на притежателя на територията
на държавите-членки, ако притежателят й вече не отговаря на условията з
а влизане, посочени в член 5, параграф 1 от Шенгенския граничен кодекс.

2. Информацията относно отменените визи се вкарва във ВИС съгласно член 11 о
т регламента относно ВИС.

3. Ако визата е отменена съгласно параграф 1, точка б) от компетентните органи
на държава-членка различна от държавата-членка издаваща визите, последната
трябва да бъде информирана за отмяната на нейните визи.

Член 31

Съкращаване на продължителността на разрешения с виза престой

1. Органите за граничен контрол могат да вземат решение за съкращаване на про
дължителността на разрешения с виза престой, ако се установи, че притежател
ят на визата няма достатъчно средства за издръжка за предварително планиран
ия престой.

2. Информацията относно съкращаването на продължителността на разрешения с
виза престой се вкарва във ВИС съгласно член 11 от регламента относно ВИС.
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Глава V
Визи издадени на външните граници

Член 32

Визи издадени на външните граници

1. Визи за краткосрочно пребиваване или визи за транзитно преминаване могат д
а бъдат издавани на външните граници само ако са изпълнени следните услови
я:

(б) кандидатът отговаря на условията определени в член 5, параграф 1 от Ше
нгенския граничен кодекс;

(б) кандидатът не е имал възможност да кандидатства за виза предварителн
о,

(в) кандидатът прилага документи обосноваващи непредвидими и неотложн
и причини за влизане, и

(г) завръщането на кандидата в неговата страна на произход или транзитнот
о преминаване през държави различни от държавите-членки, които напъл
но прилагат достиженията на правото от Шенген, е сигурно. 

2. Когато заявлението за издаване на виза се подава на външната граница, изискв
ането кандидатът да има медицинска застраховка за пътуване се премахва. 

3. Виза издадена на границата може, по целесъобразност, да бъде

а) еднократна виза за краткосрочно пребиваване, даваща право на притежат
еля й  на 15 дневен максимален престой във всички държави-членки, или

б) еднократна виза за транзитно преминаване, даваща право на притежателя
й на транзитно преминаване в рамките на максимум 5 дни, валидна за вси
чки държави-членки. 

4. Когато условията определени в член 5, параграф 1 от Шенгенския граничен ко
декс не са изпълнени, органите отговарящи за издаване на виза на границата м
огат да издадат виза с ограничена териториална валидност само за територията
на държавата-членка издаваща визата, в съответствие с член 21, параграф 1, бу
ква а).

5. На гражданин на трета страна попадащ в категорията на лица, за които е необх
одима предварителна консултация в съответствие с член 9, по принцип не се и
здава виза на границата.

Все пак, виза с ограничена териториална валидност само за територията на дър
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жавата-членка издаваща визата, може в изключителни случаи да бъде издадена
на такива лица на границата, в съответствие с член 21, параграф 1, буква б).

6. Разпоредбите относно основанието и уведомлението за отказите и възможност
ите за обжалване изложени в член 23 и Приложение IX се прилагат.

Член 33

Визи издавани на границата на морски лица за транзитно преминаване

1. На морско лице, за което има изискването да притежава виза при преминаване
то на външните граници на държавите-членки, може да бъде издадена на грани
цата виза за транзитно преминаване когато: 

(а) изпълнява условията изложени в член 32, параграф 1 и

(б) пресича въпросната граница с цел качване, повторно качване или дебарк
иране от кораб, на който лицето ще работи или работи като морско лице.

2. Преди да издадат виза на границата на морско лице за транзитно преминаване, 
компетентните национални органи следва да спазят правилата изложени в При
ложение XII, част 1 и да се уверят, че необходимата информация относно въпр
осния моряк е обменена посредством надлежно попълнен формуляр за транзит
но преминаване на моряк, както е изложено в Приложение XII, част 2.

3. Този член не засяга прилагането на член 32, параграфи 3, 4 и 5.

ДЯЛ III: Административно управление и организация

Член 34

Организация на визовите отдели

1. Държавите-членки отговарят за организацията на визовите отдели в техните д
ипломатически мисии и консулски служби.

За да се предотврати спад в нивото на бдителност и да се защитят служителите
от възможността да бъдат изложени на натиск на местно ниво, трябва да се съз
дадат ротационни схеми за служителите, които пряко се занимават с кандидати
те. Без да се накърнява качеството на услугите или познаването на задължения
та, служителите се местят на ротационен принцип поне веднъж всеки шест мес
еца. Особено внимание следва да се обърне на ясните работни структури и точ
ното разпределение/разделение на отговорности във връзка с вземането на кра
йните решения относно заявленията за издаване на виза. Достъпът до ВИС, Ш
ИС и друга поверителна информация е ограничен и включва само ограничен б
рой надлежно оправомощени външни постоянни служители. Трябва да се взем
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ат подходящи мерки за предотвратяване на неразрешен достъп до такива бази
данни.

2. Съхранението и ползването на визови стикери е обект на строги мерки за сигу
рност, за да се избегне измама или загуба. Издадените визови стикери и отмене
ните визови стикери се регистрират.

3. Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки пазят ар
хиви с книжни копия на заявленията за издаване на виза. Всяко индивидуално
досие съдържа заявлението за издаване на виза, копия от съответните приложе
ни документи, регистър на направените проверки и копие от издадената виза, з
а да могат служителите, при необходимост, да възстановят фактите, въз основа
на които е взето решението относно заявлението.

И в двата случая, на издадена виза или на отказана виза, индивидуалните досие
та се пазят пет години.

Член 35

Ресурси за обработване на заявления за издаване на визи и контрол на дипломати
ческите мисии и консулските служби

1. Държавите-членки изпращат в техните дипломатически мисии и консулски слу
жби достатъчен брой подходящи служители, които да изпълняват задълженият
а свързани с обработването на заявленията за издаване на виза, по такъв начин, 
че да гарантират ефикасно и хармонизирано ниво на третиране на заявленията
и кандидатите. Помещенията трябва да отговарят на съответните функционалн
и изисквания за адекватност и да позволяват прилагането на подходящи мерки
за сигурност.

2. Централните органи на държавите-членки осигуряват подходящо обучение на
външните служители и на местно наетите лица и отговарят за предоставянето
на тези служители на пълна, точна и актуализирана информация относно съотв
етното общностно и национално право.

3. Централните органи на държавите-членки осигуряват чест и адекватен контрол
на  обработването на заявления за издаване на визи и вземат коригиращи мерк
и при установяване на отклонения от разпоредбите.

Член 36

Поведение на служителите обработващи заявления за издаване на визи

1. Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки гаранти
рат, че кандидатите се посрещат учтиво.

2. Консулските служители изпълняват задължения си като напълно зачитат чове
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шкото достойнство. Всички взети мерки трябва да са пропорционални на търсе
ните с тях цели.

3. При изпълнението на своите задължения консулските служители не дискримин
ират лица на основание пол, расов или етнически произход, религия или вяра, 
увреждания, възраст или сексуална ориентация.

Член 37 

Форми на сътрудничество по отношение на приемането на заявления за издаване
на визи

Държавите-членки могат да вземат участие в следните форми на сътрудничество: 

а) "съвместно използване на обекти": служители на дипломатически служби
и консулски мисии на една или повече държави-членки обработват подад
ените до тях заявления (включително биометричните идентификатори) в
дипломатическа служба или консулска мисия на друга държава-членка и
ползват нейното оборудване. Съответните държави-членки се споразумяв
ат за срока и условията на прекратяване на съвместното използване на об
екти, както и за административната такса, която трябва да получи държав
ата-членка, чиято дипломатическа служба или консулска мисия се използ
ва.

б) "Съвместни центрове за приемане на заявления за издаване на визи": слу
жители на дипломатически служби и консулски мисии на две или повече
държави-членки са събрани в една сграда с цел приемане на подадените д
о тях заявления за издаване на визи (включително биометричните иденти
фикатори). Кандидатите се насочват към държавата-членка отговаряща за
обработването на заявлението за издаване на виза. Държавите-членки се с
поразумяват за срока и условията на прекратяване на това сътрудничеств
о, както и за поделяне на разходите между участващите държави-членки. 
Една държава-членка отговаря за договорите свързани с логистиката и за
дипломатическите отношения със страната домакин.

в) Сътрудничество с външни доставчици на услуги: когато по причини свър
зани с местното положение на консулската служба не е подходящо обору
дването на консулски отдел за снемане/събиране на биометрични иденти
фикатори или организирането на съвместно използване на обекти или на
съвместен център за приемане на заявления за издаване на визи, една или
няколко държави-членки могат да си сътрудничат с външен доставчик на
услуги за приемането на заявления за издаване на визи (включително био
метрични идентификатори). В такъв случай, съответната държава-членка(
и) остава отговорна за спазване на правилата за защита на личните данни
при обработването на заявленията за издаване на визи.
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Член 38

Сътрудничество с външни доставчици на услуги

1. Сътрудничеството с външни доставчици на услуги трябва да бъде в следната ф
орма:

а) външният доставчик на услуги действа като информационен център пред
оставящ обща информация относно изискванията за кандидатстване за ви
за и отговаря за системата за уговаряне на часове за срещи; и/или,

б) външният доставчик на услуги предоставя обща информация относно изи
скванията за кандидатстване за виза, събира заявленията за издаване на в
изи, приложените документи и биометрични данни от кандидатите за виз
и, както и събира таксите за обработка (както е предвидено в член 16) и п
редава пълните досиета и данни на дипломатическата мисия или консулс
ката служба на държавата-членка, компетентна за обработката на заявлен
ието.

2. Съответната държава-членка(и) избира външен доставчик на услуги, който мо
же да осигури исканите от нея технически и организационни мерки за сигурно
ст и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните дан
ни срещу неволно или незаконно унищожаване, неволно изгубване, повреждан
е, непозволен достъп или изтичане на информация, по-специално когато обраб
отката включва предаването на данни по мрежата, както и  получаването и пре
даването на досиета и данни в консулската служба, както и срещу всички други
незаконни форми на обработка. 

При избора на външен доставчик на услуги дипломатическите мисии и консулс
ките служби на държавите-членки проверяват платежоспособността и надеждн
остта на дружеството (включително необходимите разрешителни, търговска ре
гистрация, дружествени статути, банкови договори) и гарантират, че няма кон
фликт на интереси. 

3. Външните доставчици на услуги при никой случай нямат достъп до ВИС. Дост
ъпът до ВИС е запазен изключително за надлежно оправомощени служители н
а дипломатически мисии и консулски служби. 

4. Заинтересованата държава-членка(и) сключва договор с външен доставчик на у
слуги, съгласно член 17 на Директива 95/46/ЕО. Преди да сключи такъв догово
р, дипломатическата мисия или консулската служба на заинтересованата държа
ва-членка информира в рамките на местното консулско сътрудничество, дипло
матическите мисии и консулски служби на другите държави-членки и делегаци
ята на Комисията защо е необходим договорът.
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5. В допълнение на задълженията, посочени в член 17 на Директива 95/46/ЕО, до
говорът включва също разпоредби, които:

а) точно определят задълженията на доставчика на услуги;

б) изискват от доставчика на услугата да действа съгласно инструкциите на
отговорните държави-членки и да обработва данните само за целите на о
бработката на личните данни на заявлението за издаване на виза, от имет
о на отговорните държави-членки, съгласно Директива 95/46;

в) изискват от доставчика на услугата да предостави на кандидатите изисква
ната информация, съгласно регламента относно ВИС;

г) осигуряват достъп по всяко време на консулските служители до помещен
ията на  доставчика на услугата;

д) изискват от доставчика на услугата да спазва правилата за поверителност
(включително защитата на данните, събрани във връзка със заявленията з
а издаване на виза);

е) съдържат клауза за спиране и прекратяване на услугата.

6. Заинтересованата държава-членка(и) осъществява контрол по прилагането на д
оговора, включително относно:

а) основната информация, предоставена от доставчика на услугата на канди
датите за виза;

б) техническите и организационни мерки за сигурност и подходящите техни
чески и организационни мерки за защита на личните данни срещу неволн
о или незаконно унищожаване, или неволно изгубване, повреждане, непо
зволен достъп или изтичане на информация, по-специално когато обрабо
тката включва предаването на данни по мрежата, както и  получаването и
предаването на досиета и данни в консулската служба, както и срещу вси
чки други незаконни форми на обработка;

в) снемането на биометрични идентификатори;

г) взетите мерки за осигуряване на съгласуване с разпоредбите за защита на
данните.

7. Общата стойност на  таксите определени от външния доставчик на услугата за
обработка на заявлението за издаване на виза не надвишава таксата, определен
а в член 16.

8. Консулският персонал на заинтересованата държава-членка(и) осигурява обуче
ние на доставчика на услугата, което да отговаря на необходимото познание за
предоставяне на съответната услуга и на достатъчна информация на кандидати
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те за виза. 

Член 39

Организационни аспекти

1. На обществеността се предоставя точна информация от дипломатическите мис
ии и консулските служби на държавите-членки за начините на получаване на ч
ас за интервю и подаването на заявление за издаване на виза.

2. Независимо от избрания вид сътрудничество, държавите-членки могат да
решат да запазят възможността за разрешаване на кандидатите за виза на пряк
достъп за подаване на заявление за издаване на виза, направо в сградата на дип
ломатическата мисия или консулските служби. Държавите-членки осигуряват п
оследователност при получаването и обработването на заявлението за издаване
на виза в случай на внезапно прекратяване на сътрудничеството с другите дър
жави-членки или с друг външен доставчик на услуги.

3. Държавите-членки информират Комисията за това как възнамеряват да органи
зират получаването и обработката на заявленията за издаване на визи в съответ
ния  консулски отдел. Комисията осигурява необходимата публикация.

Държавите-членки предоставят сключените от тях договори на Комисията. 

Член 40

Подаване на заявления за издаване на визи от търговски посредници

1. При многократно подаването на заявления за издаване на виза, по смисъла на
член 11, параграф 2, държавите-членки могат да позволят на дипломатическит
е си мисии или консулски служби да си сътрудничат с търговски посредници (
например частни административни агенции, транспортни или туристически аге
нции (туроператори или дистрибутори); оттук нататък наричани: ”търговски п
осредници”), за събирането на заявленията за издаване на виза, приложените д
окументи, таксата за обработка и предаването на попълнените досиета в дипло
матическата мисия или консулска служба на държавата-членка компетентна за
обработването на заявлението за издаване на виза.

2. Преди даването на акредитация на търговските посредници по изпълнение на з
адачите описани в параграф 1, дипломатическите мисии и консулски служби н
а държавите-членки проверяват по-специално: 

а) текущото състояние на посредника: текущия лиценз, търговския регистъ
р, договорите с банки;

б) съществуващите договори с търговски партньори, със седалища в държав
ите-членки, които предлагат настаняване и други пакети на туристически
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услуги;

в) договори с авиолинии, които трябва да включват гарантирани и фиксира
ни пътувания за отиване и връщане.

3. Акредитираните търговски посредници се контролират постоянно чрез внезап
ни проверки, което включва лични или телефонни интервюта с кандидати за в
иза, проверка на пътуванията и настаняването, проверка дали медицинската зас
траховка за пътуване е подходяща и дали покрива индивидуалните пътници и к
ъдето е възможно, проверка на документите, отнасящи се до завръщане на гру
па.

4. В рамките на местното консулско сътрудничество се обменя информация за от
крити нередности, откази на заявления за издаване на виза, подадени от търгов
ски посредници и относно открити форми на измама в документи за задгранич
но пътуване и неизпълнение на планувани пътувания. 

5. В рамките на местното консулско сътрудничество се обменят списъци на търго
вски посредници, на които е дадена акредитация от всяка дипломатическа мис
ия или консулска служба, или за тези, на които акредитацията е била оттеглен
а, заедно с причините за оттеглянето. 

Всяка дипломатическа мисия или консулска служба се уверява, че общественос
тта е информирана за списъка на одобрените посредници, с които си сътрудни
чи.

Член 41

Информация за обществеността

1. Държавите-членки и техните дипломатически мисии или консулски служби пр
едоставят на обществеността цялостната информация относно заявлението за
издаване на виза:

а) критерии, условия и процедури за кандидатстване за виза;

б) начин за получаване на час за интервю, ако е приложимо;

в) къде трябва да бъде подадено заявлението за издаване на виза (компетент
на дипломатическа мисия или консулска служба, съвместен център за при
емане на заявления за издаване на виза или външен доставчик на услуги).

2. Представляващата държава-членка и представляваната държава-членка инфор
мират общността относно договореностите за представяне, както е предвидено
в член 7, три месеца преди влизането в сила на тези договорености. Тази инфо
рмация съдържа подробности относно възможните категории  кандидати за ви
за, които трябва да кандидатстват направо в дипломатическата мисия или конс
улската служба на представляваната държава-членка. 
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3. Както обществеността, така и службите на страната-домакин са информирани, 
че печатът, предвиден в член 17 няма правни последици.

4. Обществеността се информира за сроковете за разглеждане на заявленията за и
здаване на виза, предвидени в член 20, параграф 1. Тя също се информира за тр
етите страни, чиито граждани или специфични категории  граждани, са обект н
а предварителна консултация, така както е определено в Приложения I и II.

5. Обществеността се информира за това, че кандидатите за виза трябва да бъдат  
уведомени за отрицателните решения относно заявленията за издаване на виза, 
че тези решения трябва да поясняват причините, на които се основават, и че ка
ндидатите за виза, чиито заявления за издаване на виза са отказани, имат право
на обжалване. Предоставя се информация относно възможностите за обжалван
е, за компетентната правна инстанция, както и за крайния срок за подаване на
жалба. 

6. Обществеността се информира за това, че притежанието на виза не предоставя
автоматично правото на влизане, и че от притежателите на виза на границата м
огат да бъдат изискани допълнителни документи. 

7. Обществеността се информира за обменния курс, прилаган от дипломатически
те мисии и консулски служби на държавата-членка, когато таксата за обработк
а на документите се заплаща в местна валута. 

ДЯЛ IV: Местно консулско сътрудничество

Член 42

Местно консулско сътрудничество на дипломатическите мисии и консулските слу
жби на държавите-членки

1. За да гарантират хармонизираното прилагане на общата визова политика, като
се вземат предвид, където е необходимо, местните обстоятелства, дипломатиче
ските мисии и консулските служби на държавите-членки и Комисията си сътру
дничат във всички сфери на пълномощията им и преценяват необходимостта о
т установяването на:

а) хармонизиран списък на приложени документи, които се подават от канд
идатите за виза, като се вземе предвид член 14 и Приложение IV;

б) общи критерии за разглеждане на заявленията за издаване на виза, по-спе
циално във връзка с изискването за притежание на медицинска застрахов
ка за пътуване от кандидата за виза (включително изключенията и невъзм
ожността да се получи на място подходяща медицинска застраховка за пъ
туване), за таксата за обработка на документите, за използването на печа
т, който показва, че е подадено заявление за издаване на виза и по въпрос
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и, отнасящи се до формуляра за кандидатстване за виза.

в) общи критерии за работа с различните видове документи за задгранично
пътуване и пълен списък на документи за задгранично пътуване, издаден
и от страната-домакин, който се актуализира редовно.

г) хармонизиран подход относно сътрудничеството с външни доставчици н
а услуги и търговски посредници.  

Съгласно процедурата, уточнена в член 46, параграф 2, се приемат мерки за ха
рмонизиран подход ако във връзка с една или повече точки - от а) до г) - се по
твърди необходимостта от такъв местен подход при оценката на местното конс
улско сътрудничество. 

2. В рамките на местното консулско сътрудничество се изготвя обща информаци
онна справка за виза за краткосрочно пребиваване, виза за транзитно преминав
ане и виза за летищен трансфер(за правата, които тя предоставя и условията за
кандидатстване).

3. В рамките на местното консулско сътрудничество се обменя следната информа
ция:

а) месечна статистика за издадените визи за краткосрочно пребиваване, виз
и с ограничена териториална валидност, визи за транзитно преминаване
и визи за летищен трансфер, както и за броя на отказаните заявления за и
здаване на виза,

б) информация относно

(i) социално-икономическата структура на страната-домакин;

(ii) източници на информация на местно ниво (за социално осигуряван
е, здравно осигуряване, данъчни регистри, входно-изходни регистра
ции и т.н.);

(iii) използване на неверни и фалшифицирани документи;

(iv) канали за нелегална имиграция;

(v) откази;

(vi) сътрудничество с авиокомпании;

(vii) застрахователни компании, които осигуряват подходяща медицинск
а застраховка за пътуване (включително проверка на вида на покрит
ие, възможна надвишена стойност на застраховката).

4. Веднъж месечно се провеждат съвещания на местното консулско сътрудничест
во между държавите-членки и Комисията, за да се обсъдят по-специално опера
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тивни въпроси, свързани с прилагането на общата визова политика. Тези съве
щания се свикват от Комисията, освен ако не е постигнато друго споразумение
по искане на Комисията, в рамките на правомощията.

Могат да се организират съвещания по определена тема и да се създадат под-г
рупи за проучване на специфични въпроси в рамките на местното консулско съ
трудничество. 

5. Постоянно се изготвят и се разпространяват на местно ниво обобщаващи докл
ади за местното консулско сътрудничество. Комисията може да упълномощи о
пределена държава-членка за изготвянето на докладите. Дипломатическата мис
ия или консулската служба на всяка държава-членка изпраща докладите до цен
тралните й органи.

Въз основа на тези месечни доклади, Комисията изготвя и предоставя на Съвет
а годишен доклад в рамките на съответните правомощия. 

6. Представителите на дипломатически мисии или консулски служби на държави
те-членки, които не прилагат по отношение на визите достиженията на правот
о на Общността, или на трети страни, могат, ad hoc да бъдат поканени да участ
ват в съвещанията за обмен на информация по конкретни въпроси, свързани с
издаването на виза.

7. Въпроси от особен общ интерес, или които не могат да се решат на местно нив
о, се предават за разглеждане от Комисията на Съвета .

ДЯЛ V Заключителни разпоредби

Член 43

Извънредни договорености

Държавата-членка домакин на олимпийските игри или на параолимпийски игри  прила
га специфичните процедури и условия, които улесняват издаването на виза, пояснени
в Приложение XIII.

Член 44

Изменения на приложенията

Приложения III, IV, V, VI, VIII, IX, X и XI са изменени в съответствие с процед(2)
урите посочени в член 46, параграф 2.

Без да накърняват разпоредбите на член 47, параграф 2, измененията в Прилож(3)
ения I и II се решават в съответствие с процедурата, установена в член 46, пара
граф 2.
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Член 45

Инструкции за практическото прилагане на визовия кодекс

Оперативни инструкции установяващи хармонизираните практики и процедури, които
дипломатическите мисии и консулски служби на държавите-членки трябва да спазват п
ри обработването на заявленията за издаване на виза, в съответствие с процедурата, оп
исана в член 46, параграф 2. 

Член 46

Комитет

1. Комисията се подпомага от комитет, оттук нататък наричан "комитет по визит
е".

2. Когато се прави препратка към този параграф, членове 5 и 7 на Решение
1999/468/ЕО се прилагат, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него
и това, че приетите мерки за прилагане в съответствие с тази процедура не про
менят основните разпоредби на настоящия регламент.

Срокът определен от член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО е три месеца.

3. Комитетът по визите приема свой процедурен правилник.

Член 47

Уведомление

1. Държавите-членки уведомяват Комисията:

а) за случаите на представителство, посочени в член 7;

б) за списъка на трети страни, за които се изискват уведомителни процедур
и, посочени в член 9, параграф 3; 

в) за допълнителните национални вписвания в раздела "забележки" на визов
ия стикер, така както е посочено в член 25, параграф 2; 

г) за органите, които са компетентни за удължаване на визите, посочени в ч
лен 28, параграф 4;

д) за случаите на сътрудничество, посочени в член 37;

е) статистика за всички видове издадени визи на всеки шест месеца (на 1-ви
март и 1-ви септември за всяка календарна година), като се използва уни
фицираната таблица за обмен на статистика. 
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Комисията разпространява информацията, съгласно параграф 1, на вниманието
на държавите-членки и обществеността, посредством постоянна актуализирана
електронна публикация.

2. Държавите-членки също уведомяват Комисията за предвидените промени в сп
исъците на трети страни, за които е необходима предварителната консултация
или информационните процедури, посочени в членове 8 и 9.

Член 48

Отмяна

1. Членове 9 до 17 от Конвенцията относно прилагането на Споразумението от
Шенген от 14 юни 1985 г. са заменени. 

2. Отменят се:

а) Общите консулски инструкции, включително приложенията. 

б) Решенията на Шенгенския изпълнителен комитет от 14 декември 1993 г. 
(SCH/Com-ex(93)21),(SCH/Com-ex(93)24) (SCH/Com-ex (94)25), 
(SCH/Com-ex (98)12) SCH/Com-ex (98)57.

в) Съвместно действие 96/197/ПВР от 4 март 1996 г., прието от Съвета на
основание член К.3 от ДЕС относно договорености за летищен трансфе
р.

г) Регламент (EО) № 789/2001.

д) Регламент (EО) № 1091/2001.

е) Регламент (EО) № 415/2003.

3. Позовавания на отменени инструменти се тълкуват като позовавания на този р
егламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствията в Приложен
ие XIV.

Член 49

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Офици

ален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага 6 месеца след деня на влизането му в сила. Членове 46 и 47 се прилагат

Adlib Express Watermark



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

DV\636540BG.doc 81/123 PE 

BG

от датата на влизане в сила. 

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

Съставено в Брюксел, 

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ І: СПИСЪК НА ТРЕТИ СТРАНИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ПР
ЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СОБСТВЕНИТЕ ЦЕНТРАЛНИ ОРГАН

И НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 8 ОТ ВИЗОВИЯ КОДЕКС НА
ОБЩНОСТТА

В рамките на споразуменията за представителство, централните органи на представяща
та държава-членка консултират органите на представляваната държава-членка, съгласн
о член 9, параграф 2 от Визовия кодекс на Общността.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II СПИСЪК НА ТРЕТИ СТРАНИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ПР
ЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ О
РГАНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9 ОТ ВИЗОВИЯ К

ОДЕКС НА ОБЩНОСТТА

Указанието (*) означава, че се изисква единствено информация за издадените визи, съ
гласно член 9, параграф 3 от Визовия кодекс на Общността.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III ХАРМОНИЗИРАН ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВ
АНЕ НА ВИЗА

1. Фамилия(и) ПОПЪЛВА СЕ САМО ОТ ПОСОЛСТ
ВОТО/КОНСУЛСТВОТО

Дата на подаване:

Заявление, подадено до
□посолство/консулство
□СЦПЗ
□туристическа агенция
Наименование:

□доставчик на услуги
Наименование:

□Друго
Наименование:

Разглежда се на основание:
□Покана
□Транспортно средство
□Връзка с друго заявление
□Друго:

Визата е:
□отказана
□издадена
□LTV
□A
□B
□C
□D

Брой влизания:
□1 □2 □Многократна

Валидна от.............
до............................

ПОПЪЛВА СЕ САМО ОТ ПОСОЛСТ
ВОТО/
КОНСУЛСТВОТО

2. Моминско(и) име(на) (предишна(и) фамилия(и))

3. Име(на) (собствено(и) име(на))

4. Дата на раждане (г/м/д)    5. Място на раждане      6. Гражданство

7. Пол                                                                        
□мъжки □женски                                                     

8. Семейно положение                                                                            
□разделен(а) □разведен(а)□вдовец/вдовица
□неженен/ неомъжена  □женен/омъжена                                                                       
□друго

9. Тип документ за задгранично пътуване:
□обикновен паспорт    □дипломатически паспорт    □служебен паспорт   □специален паспорт   
□друг документ (моля, уточнете)....................................................................................
10. Номер на документ за задгранично п
ътуване                                                                                                  

11. Издаден от
                                                                                           
Валиден до

12. Ако пребивавате в държава, различна от страната си на произход, имате ли разреше
ние да се върнете в тази държава?
□Не       □Да (номер и валидност)..................................................................................................

 13. Месторабота

 14. Работодател, адрес и телефон на работодателя. За студенти, име и адрес на учебнот
о заведение.

15. Държава-членка - главна цел на пътуването

16. Желан брой влизания                                                   
□еднократна виза   □двукратна виза    □мн
огократна виза                       
                                                                                                                   

17. Продължителност на престоя или транз
ита

Визата се иска за
□престой, брой дни____                                                                                            
□летищен трансфер

 18. Предишни визи (издадени през последните три години)

19. Входно разрешение за крайната държава цел на пътуване (в случай на заявление за в
иза за транзитно преминаване или виза за летищен трансфер)
Издадено от:                                                                            Валидно до:

20. Цел на пътуване
Туризъм     Бизнес      Гостуване на роднини или приятели     Култура     Спорт
Официално посещение       Медицински причини           
Други (моля, уточнете)...................................................................................

 21. Планирана дата на пристигане                          22. Планирана дата на заминаване

Снимка

Печат на посолс
тво или консулс

твоЗаявление за шенгенска виза
          Това заявление е безплатно
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 23. Име на домакина в държавите-членки. По целесъобразност, посочете име на хотел
или временен адрес в държавите членки
Адрес (и адрес на електронна поща) на д
омакина

Телефон (и факс)

24. Име и адрес (на канещата компания/
организация)            

Телефон (и факс)

Име, адрес, телефон (и факс) (и адрес на електронна поща) на лице за контакт в компан
ията/организацията:

 25. Разходите за пътуване и престой на заявителя покриват ли се от самия заявител?
От друг спонсор?
Средства за престой

В брой         Пътнически чекове       Кредитни карти         Настаняване      Други:
.......................................................................................................................
 26. Ако разходите за пътуване и престой са покрити от домакин/компания/организаци
я, средства за престой

В брой         Пътнически чекове       Кредитни карти         Настаняване      Други:

Представено ли е доказателство за покана, спонспорство и настаняване?

27. Застраховка за пътуване и/или здравна застраховка.                   ?Не е приложимо
Име на застрахователно дружество                                                         № полица:

Валидна до:....................................
28. Лични данни на член от семейството, който е гражданин на ЕС или ЕИП

Фамилия                                                                                      Собствено име

Дата на раждане                           Гражданство                     Паспорт номер

Родствена връзка с гражданин на ЕС или ЕИП
? съпруг(а)
? дете
? роднина по възходяща линия, на издръжка
29. Домашен адрес/ и електронна поща
на заявителя                           

Телефонен номер

30. Дата и място                               31 Подпис (за малолетни, подпис на родител/настойник)

Декларация за подпис в случай на заявление за многократна виза (срв. поле номер 16)

Като представям доказателство за притежание на съответна медицинска застраховка за пътув
ане за първия си престой/ транзитно пътуване, съм информиран, че е необходимо да имам съо
тветни медицински застраховки за пътуване при следващите си посещения на територията на
държавите-членки.
                                                                                                                    Подпис

 Полетата, отбелязани с  , не се попълват от членове на семействата на граждани на ЕС или ЕИП (съпруг(а), дете или родн
ина по възходяща линия, на издръжка). Членовете на семействата на граждани на ЕС или ЕИП трябва да представят докуме
нти, доказващи тази роднинска връзка, в поле номер ХХ.
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Декларация, която се подписва от кандидата за виза: 

Известно ми е и съм запознат със следното: използването на моя снимка и ако е необхо
димо снемането на пръстови отпечатъци са задължителни за разглеждането на заявлен
ието за издаване на виза. Всички мои лични данни, които са посочени в заявлението за
издаване на виза, както и моята снимка и пръстови отпечатъци ще бъдат предоставени
на съответните органи на държавите-членки и ще бъдат обработени от съответните орг
ани за целите на вземане на решение относно заявлението ми за издаване на виза. 

Тези данни, както и взетото решение относно заявлението ми за издаване на виза, или
решение за анулиране, отмяна или удължаване на издадена виза ще бъдат въведени и с
ъхранявани във ВИС за период от пет години, до които ще имат достъп компетентнит
е органи за извършване на проверки на визите на външните граници на държавите-чле
нки и вътре в тях, имиграционните служби и тези за предоставяне на убежище в държа
вите-членки, за да се провери дали са изпълнени условията за законно влизане, престо
й и пребиваване на територията на държавите-членки, за да се идентифицират лицата, 
които не отговарят или вече не отговарят на тези условия, за разглеждането на заявлен
ието за искане на убежище и за да се определи отговорността за такова разглеждане. П
ри определени условия данните ще бъдат на разположение на органите, които отговаря
т за вътрешната сигурност на държавите-членки.  Органът, който отговаря за обработк
ата на данните е: [Министерство на вътрешните работи/Министерство на външните
работи на заинтересованата държава-членка и данни за връзка].

По мое изрично настояване, консулската служба, която обработва заявлението ми за из
даване на виза ще ме информира за начина, по който мога да упражня правото си да пр
оверя личните си данни, за да бъдат променени или заличени, по-специално ако те са н
еточни, в съответствие с националното законодателство на заинтересованата държава.

Известно ми е също така, че имам правото да получа във всяка една държава-членка и
нформация за отнасящите се до мен данни, въведени във ВИС и за държавата-членка, 
която ги е изпратила в системата и да изискам неточните, отнасящи до мен данни да б
ъдат поправени  и незаконно вписаните данни да бъдат заличени. По мое изрично наст
ояване, консулската служба, която обработва заявлението ми за издаване на виза ще ме
информира за начина, по който мога да упражня правото си на проверка на личните си
данни, за да бъдат променени или заличени, включително и съответните мерки за съде
бна защита съгласно националното законодателство на заинтересованата държава. Нац
ионалният надзорен орган на тази държава-членка [данни за връзка], който ще ми съд
ейства и посочи как да упражня тези права.

Заявявам, че предоставените от мен данни са верни и пълни. Известно ми е, че предост
авянето на неверни данни от моя страна ще доведе до отхвърляне или анулиране на веч
е издадената виза и е възможно да бъда подведен(а) под съдебна отговорност съгласно
законодателството на държавата-членка, която разглежда заявлението ми за издаване з
а виза.

Задължавам се да напусна територията на държавите-членки след изтичането на визата, 
ако е издадена. Информиран(а) съм, че притежанието на виза е само едно от предварит
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елните изисквания за влизане на европейската територия на държавите-членки. Само ф
актът, че ми е издадена виза, не означава, че имам право на компенсация, ако не отгова
рям на съответните изисквания на член 5, параграф 1 от Шенгенския граничен кодекс и
поради това може да ми бъде отказано влизане. Предварителните изисквания за влизан
е ще бъдат проверени отново на европейската територия на държавите-членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV НЕПЪЛЕН СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Приложените документи, посочени в член 14, които трябва да се представят от ка
ндидатстващите за виза, могат да включват:

А. ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛТА НА ПЪТУВАНЕТО

(1) за бизнес пътувания:

(i) покана от фирма или орган за присъствие на срещи, конференции и
ли събития, свързани с търговия, промишленост или работа;

(ii) други документи, които показват наличието на търговски връзки ил
и връзки с работна цел;

(iii) входни билети за панаири и конгреси, ако е целесъобразно;

(iv) документи, доказващи бизнес дейностите на компанията; 

(v) документи, доказващи трудовата заетост на кандидатите за виза [ст
атут][положение] в компанията.

(2) за предприети пътувания с цел учение или други видове обучение:

(i) удостоверение за записване в институт за обучение, с цел посещени
е на професионални или теоретични занятия, в рамките на основно
или допълнително обучение;

(ii) студентска карта или удостоверения за посещаваните учебни заняти
я;

(3) за предприети пътувания с цел туризъм или по лични причини:

(i) документи по отношение на настаняването:

покана от домакина, в случай, че има такъв;–

документ от учреждението осигуряващо жилище или друг под–
ходящ документ, показващ планираното настаняване;

(ii) документи относно маршрута:

потвърждение за резервация на организирано пътуване или вс–
еки друг подходящ документ, показващ плановете за пътуване; 

(4) за предприети пътувания за политически, научни, културни, спортни и ре
лигиозни събития или по други причини:

покани, входни билети, записвания или програми, които посочват, –
по възможност, името на организацията-домакин и продължително
стта на престоя, или всеки друг подходящ документ, показващ целта
на посещението.

Б. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НАМЕРЕНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ВИЗА
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ДА СЕ ЗАВЪРНЕ

1) билет за връщане или двупосочен билет;

2) доказателство за финансови средства;

3) доказателство за трудова заетост: банкови извлечения;

4) доказателство за притежание на недвижима собственост; 

5) доказателство за интеграция в страната на пребиваване: семейни вр
ъзки; професионален статут.

В. ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА КАНДИД
АТИТЕ ЗА ВИЗА

1) родителско съгласие (когато малолетен не пътува с родителите си);

2) доказателство за семейни връзки с канещото лице.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V: ХАРМОНИЗИРАН ФОРМУЛЯР, ДОКАЗВАЩ НАСТАНЯВА
НЕТО И/ИЛИ ПОЕМАНЕТО НА РАЗНОСКИТЕ

[Държава-членка]
ٱ Доказателство за настаняване* ٱ Поемане на разноските*
съгласно член 13, пар.1) от Визовия кодекс с цел покана на гражданин на

трета страна, който подлежи на задължението за притежание на виза
(Този формуляр се издава и обработва безплатно от компетентния орган)
Аз, долуподписаният
Фамилия Име
Дата на раждане Място на раждане
Националност
Лична карта № Паспорт №
Разрешително за престой
Дата на издаване Място на издаване
Адрес
� Съдържател � Наемател
Професия:

ٱ Декларирам, че съм способен да настаня*:

1. Фамилия Име Националност
Дата на раждане Място на раждане
Адрес:
Връзка с поканенето лице
Паспорт №

2. Фамилия Име Националност
Дата на раждане Място на раждане
Адрес:
Връзка с канещия
Паспорт №

3. От …… До ……

ٱ на горепосочения ми адрес:

ٱ на следния второстепенен адрес:

декларирам, чеٱ съм способен да поема разходите по издръжка и репатриране

- за горепосоченото (ите) лица*  1. ٱ                  2. ٱ

- за периода на престой, посочен в т. 3

* Моля, изберете подходящото
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Допълнителна информация:

Лицето (ата) под* 1. 2. сключват сами пътна здравна застраховка за продължителн
остта на техния престой, както се изисква в чл. 12, пар. 1, буква б) от Визовия кодекс.

Сключвам здравна застраховка на тяхно име за периода на техния престой.

Запознат съм, че личната информация, съдържаща се в този формуляр, се съхранява и обраб
отва от службите, получаващи формуляра, както и че той се съхранява във Визовата информ
ационна система и е достъпен за органите на други държави-членки, и имам правото тази и
нформация да бъде променена или изтрита, в частност, ако е неточна.

Запознат съм, че [списък на националните разпоредби, които се добавят от съответната
държава-членка]:
- позоваване на наказанията за предоставяне на фалшиви данни;
- позоваване на наказанията за улесняване на незаконен престой;
- …
- оригиналът на настоящето заявление, надлежно подпечатан от компетентния орган, 
трябва да бъде представен в период до шест месеца на консулските служби, компетентни за
разглеждането на молбата за виза на поканеното лице (а).

Декларирам, че горепосочената информация е вярна.

…………………………………..

Прочел и одобрил ……….                       Потвърждавам верността на подписа……………
Дата и подпис на поканеното лице   Дата …. Печат на компетентния орган
Документи, които се прилагат:

- копие от личната карта на поканеното лице или на страницата с биометрични данн
и от неговия паспорт;
- доказателство за местожителство (например: нотариален акт, договор за наем, смет
ки за електричество/вода/газ);
- доказателство за наличие на доходи (фиш от заплата, разписка за пенсия, официале
н документ, съдържащ информация за размера на доходите);
- при нужда, здравна застраховка за поканеното (ите) лице (а).

Този раздел е запазен за компетентните органи.

Доказателство за настаняване

Условията за настаняване

не са проверени
са преценени като съвместими с предви

жданата покана

Доказателство за поемане на разноски

Степента на финансова обезпеченост на п
оканеното лице е

не е проверена
е преценена като достатъчна предвид п

риложимите препоръчителни средства за
продължителността на престоя на покане
ното лице

Дата:……........ Място:
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Печат на компетентния орган:
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24 Код на визата.
25 Код на държавата-членка, обработваща заявлението. 
26 Ако е приложимо, код на държавата-членка представлявана от държавата-членка обработваща з

аявлението за издаване на виза.
27 Дата на заявлението (шест цифри: xx ден, xx месец, xxxx година)
28 Орган, обработващ заявлението за издаване на виза

ПРИЛОЖЕНИЕ VI: УНИФИЦИРАН ФОРМАТ НА ПЕЧАТ, УКАЗВАЩ ЧЕ Е ПО
ДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА

…24 виза …25 R/ …26

xx/xx/xxxx27 …….28

Пример: 

C виза FR R/ IT

22/04/2006 Консулство на Франция

Джибути
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII: СПИСЪК НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПОСОЧЕНИ В РЕГЛАМЕН
Т (ЕО) № 539/2001, ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧИИТО ГРАЖДАНИ ТРЯБВА ДА ПРИТЕ
ЖАВАТ  ВИЗА ЗА ЛЕТИЩЕН ТРАНСФЕР, КОГАТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ МЕ

ЖДУНАРОДНА ТРАНЗИТНА ЗОНА НА ЛЕТИЩА, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТ
ОРИЯТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

АФГАНИСТАН

БАНГЛАДЕШ

КОНГО (Демократична Република) 

ЕРИТРЕЯ

ЕТИОПИЯ

ГАНА

ИРАН

ИРАК

НИГЕРИЯ

ПАКИСТАН

СОМАЛИЯ

ШРИ ЛАНКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ, КОИ
ТО ДАВАТ ПРАВО НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ ИМ НА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВА
НЕ ПРЕЗ ЛЕТИЩАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, БЕЗ ДА СЕ ИЗИСКВА ВИЗА

ЗА ЛЕТИЩЕН ТРАНСФЕР

АНДОРА:

Tarjeta provisional de estancia y de trabajо (временно пребиваване и разрешение за ра
бота) (бяло). Те се издават на сезонни работници; срокът на валидност зависи от вр
еметраенето на трудовата заетост, но никога не надвишава 6 месеца. Това разреше
ние не се подновява

Tarjeta provisional de estancia y de trabajо ( пребиваване и разрешение за работа) (бял
о). Това разрешение се издава за срок от 6 месеца и може да бъде подновено за ощ
е една година

Tarjeta de estancia (разрешение за пребиваване) (бяло). Това разрешение се издава з
а срок от 6 месеца и може да бъде подновено за още една година

Tarjeta temporal de residencia (временно разрешение за пребиваване) (розово). Това
разрешение се издава за 1 година и може да се поднови два пъти, всеки път за една
година

Tarjeta ordinaria de residencia (обикновено разрешение за пребиваване) (жълто). То
ва разрешение се издава за 3 години и може да бъде подновено за още 3 години

Tarjeta privilegiada de residencia (специално разрешение за пребиваване) (зелено). Т
ова разрешение се издава за 5 години и може да бъде подновено неколкократно за
още 5 години

Autorización de residencia (разрешение за престой) (зелено). Това разрешение се изд
ава за 1 година и може да бъде подновено неколкократно за още 3 години

Autorización temporal de residencia y de trabajo (разрешение за временно пребивава
не и работа) (розово). Това разрешение се издава за 2 години и може да бъде подно
вено за още 2 години

Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (обикновено разрешение за пребива
ване и работа) (жълто). Това разрешение се издава за 5 години

Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (специално разрешение за пребив
аване и работа) (зелено). Това разрешение се издава за 10 години и може да бъде п
одновено неколкократно за още 10 години

КАНАДА:

Карта за постоянно пребиваване (пластмасова карта)

ЯПОНИЯ:

Разрешение за повторно влизане в Япония
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МОНАКО:

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (временно разрешение за пребивава
не)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (разрешение за обикновен пребиваван
е)

Carte de séjour de résident privilégié (привилегировано разрешение за пребиваване)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (разрешение за пребиваване н
а съпруг/а на гражданин на Монако)

САН МАРИНО:

Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata)[обикновено разрешение за  преби
ваване (безсрочно)]

Permesso di soggiorno continuativo speciale  (validità illimitata)[специално разрешени
е за постоянно пребиваване (безсрочно)]

Carta d'identità de San Marino (validità illimitata) [лична карта, издадена в Сан Мари
но (безсрочна)]

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ:

Документ I-551 карта за постоянно пребиваване (валидна от 2 до 10 години)

Документ I-551 карта за регистрация на чужденец (валидна от 2 до 10 години)

Документ I-551 карта за регистрация на чужденец (безсрочна)

Документ I-327 за повторно влизане (валиден за 2 години – издава се на притежате
ли на документ I-551)

Карта за пребиваване на чужденец (валидна от 2 до 10 години или безсрочна). Този
документ позволява завръщането на притежателя му, ако той или тя не са пребивав
али извън територията на САЩ повече от една година.)

Разрешение за повторно влизане ( валидно 2 години). Този документ позволява зав
ръщането на притежателя му, ако той или тя не са пребивавали извън територията
на САЩ повече от две години.)

Валиден печат за временно пребиваване във валиден паспорт (валиден една година
от датата на издаване)
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29 Не се изисква лого за Норвегия, Исландия и Швейцария.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX: СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ И ОБОСН
ОВКА НА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА

ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ ИЛИ

КОНСУЛСКА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

___________

__________________________________________________________________________29

ОТКАЗ НА ВИЗА
съгласно член 23 от Визовия кодекс на Общността

Уважаеми Господине/Госпожо,

Посолството на…………… /Генералното Консулство/Консулството
в……………….. разгледа Вашето заявление за издаване на виза, получено на хх ме
сец 200х г.[ от името на (името на представляваната държава-членка)]. Визата бе
ше отказана.

Отказът на Вашата виза се основава на една или няколко от следните причини (отбеляз
ани с отметка), което не разрешава издаването на виза:

☐ беше предоставен неистински//фалшифициран/подправен документ за зад
гранично пътуване

☐ целта и условията на Вашия престой не са установени

☐ Вашето намерение за завръщане в страната на произход не е убедително

☐ не беше предоставено доказателството за достатъчно средства за издръжка
във връзка с периода и начина на престой, или за средства за завръщане в страна
та на произход или на транзитно преминаване

☐ вече сте пребивавали три месеца от шестмесечния период на престой на тер
иторията на държавите-членки;

☐ подаден е сигнал с цел да се откаже влизане

☐ в ШИС от ………..(посочва се държавата-членка) 

☐ в националния регистър

☐ една или повече държави-членки считат, че Вие представлявате опасност з
а обществената политика, вътрешната сигурност, общественото здраве или между
народните отношения на една или повече държави-членки на Европейския съюз (
всяка държава-членка трябва да посочи позоваванията на националното законодател
ство относно тези случаи на отказ за влизане).

Adlib Express Watermark



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

DV\636540BG.doc 98/123 PE 

BG

☐ Вие не сте представили достатъчно доказателства за неотложност оправдав
ащи подаването на заявление за издаване на виза на границата

Дата и печат на дипломатическата мисия или консулска служба

_________________________

Подпис на заинтересованото лице
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ПРИЛОЖЕНИЕ X: ПОПЪЛВАНЕ НА ВИЗОВИЯ СТИКЕР

I. Раздел за общи влизания

1.1. Рубрика „ВАЛИДНА ЗА”:

Тази рубрика посочва територията, за която притежателят на визата има разреше
ние да пътува.

Тази рубрика може да бъде попълнена само по един от следните начини:

а) държави от Шенген; 

б) Държава от Шенген или държави от Шенген, за чиято територия е ограни
чена валидността на визата (в този случай се използват следните съкраще
ния):  

А = Австрия
BNL = Белгия, Нидерландия и Люксембург
CY=Кипър
CZE=Чехия
D = Германия
DK= Дания
E = Испания
EST=Естония
F= Франция
FIN = Финландия
GR = Гърция
H= Унгария
I = Италия
L T= Литва
LVA= Латвия
M=Малта
P=Португалия
PL=Полша
P=Португалия,
S = Швеция
SK=Словакия
SVN=Словения
IS = Исландия
N = Норвегия

в) Държавата-членка ( като се използват съкращенията в точка б)), която е и
здала националната виза за дългосрочно пребиваване

1.2. Когато стикерът се използва за издаване на унифицирана виза за краткосрочно п
ребиваване или виза за транзитно преминаване, рубриката „валидна за” се попълва, кат
о се използват думите „държави от Шенген”, на езика на държавата-членка, която е изд
ала визата.
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1.3. Когато стикерът се използва за издаване на визи, които ограничават влизането, 
престоя и напускането на територията на държава-членка, тази рубрика се попълва на е
зика на държавата-членка с наименованието на държавата-членка, за която влизането, 
престоят и напускането на притежателя на виза са ограничени.

1.4. Когато стикерът се използва за издаването на визи с ограничена териториална в
алидност, съгласно член 21, параграф 1, точка в) на настоящия Регламент, могат да се
използват следните възможности за вписване на кодовете:

а) вписване на кодовете на заинтересованите държави-членки;

б) вписване на думите “държави от Шенген”, последвани от минусов знак, п
оставен в скоби и кодовете на държавите-членки, за чиито територии виз
ата не е валидна.

2. Рубрика “ОТ..... ДО”:

Тази рубрика посочва разрешения престой на притежателя на визата, както е посочено
във визата.

Датата, от която притежателят на визата може да влезе на територията, за която е вали
дна визата се изписва, както е показано по-долу, следвана от думата “ОТ”:

датата се изписва, като се използват две цифри, като първата е нула, ако въпросният–
ден се състои само от една цифра.

хоризонтално тире.–

месецът се изписва, като се използват две цифри, като първата е нула, ако въпросни–
ят месец се състои сама от една цифра.

хоризонтално тире.–

годината се изписва, като се използват две цифри, които съответстват на последните–
две цифри на годината.

например:  05-12-07 = 5 декември 2007 г.–

Датата на последния ден на разрешения престой на притежателя на визата се вписва сл
ед думата “ДО”.  Притежателят на визата трябва да е напуснал територията, за която е
валидна визата до полунощ на тази дата.

Тази дата се изписва по същия начин, както първата дата по-горе.

3. Рубрика “БРОЙ НА ВЛИЗАНИЯТА”:

Тази рубрика показва броя на влизанията, които може да извършва притежателят на ви
зата на територията, за която е валидна визата, т.е. тя се отнася за броя на периодите на
престой , които могат да се простират върху целия период на валидност, виж т.4.
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Броят на влизанията може да бъде 1, 2 или повече.  Този брой се изписва в дясната стр
ана на визата, преди отпечатването, като се използва “01”, “02” или съкращението
“MULT”, когато визата разрешава повече от две влизания.

За виза за транзитно преминаване се разрешават само едно или две влизания ("01" или
"02" се вписва). Многократните влизания се посочват като „MULT”. 

Валидността на визата изтича, когато общият брой на излизанията, извършени от прит
ежателя на визата е равен на броя на разрешените влизания, дори когато притежателят
не е използвал докрай броя на разрешените дни във визата.

4. Рубрика “ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО.... Рубрика „ДНИ”

Тази рубрика посочва броя на дните, през които притежателят на визата може да остан
е на територията, за която е валидна визата. Този престой може да бъде продължителе
н, или в зависимост от броя на разрешените дни, разпределен между няколко периода
между датите, посочени в т.2, като се има предвид броя на влизанията, разрешени в
т.3.

Броят на разрешените дни се вписва в празното пространство между “ВРЕМЕТРАЕНЕ
НА ПОСЕЩЕНИЕТО” и “ДНИ”, с две цифри, като първата е нула ако броят на дните е
по-малко от 10.

Максималният брой дни, които могат да бъдат вписани под тази рубрика е 90 дни за вс
яко шестмесечие. 

Когато се издава виза, валидна за повече от шест месеца, уточнението от 90 дни означа
ва 90 дни в рамките на всеки 6 месеца. 

5. Рубрика “ИЗДАДЕНА В... Рубрика „НА...” 

Тази рубрика посочва името на града, в който се намира дипломатическата мисия или
консулска служба, която издава визата. Датата на издаване се посочва след “НА”.

Датата на издаване е изписана по същия начин, както датата, посочена в т.2.

6. Рубрика „НОМЕР НА ПАСПОРТА”:

Тази рубрика посочва номера на документа за задгранично пътуване, в който се постав
я визовия стикер. 

В случая, когато лицето на което е издадена виза е включено в паспорта на съпруга, ма
йката или бащата, уточнява се номерът на документа за задгранично пътуване на това п
оследно лице. 

Когато документът за задгранично пътуване на кандидата за виза не се признава от дър
жавата-членка, която издава визата, за поставяне на визата се използва унифицираният
формат на отделен формуляр за поставяне на визи.
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Номерът, който се вписва под тази рубрика, в случай че визовият стикер се поставя на
отделен формуляр, не е номерът на паспорта, а същият типографски номер, който е изп
исан на формуляра, състоящ се от шест цифри. 

7. Рубрика “ВИД ВИЗА”:

За да се улесни работата на контролните органи, тази рубрика уточнява вида на визата, 
като използва следните букви A, B, C и D, както следва:

А: виза за летищен трансфер

В: виза за транзитно преминаване

LTV B: виза за транзитно преминаване с ограничена териториална валидност

С: виза за краткосрочно пребиваване

LTV C: виза за краткосрочно пребиваване с ограничена териториална валидност

D: национална виза за дългосрочно пребиваване

8. Рубрика „ФАМИЛНО И СОБСТВЕНО ИМЕ:

Първата дума в квадратчето „фамилно име”, следвана от първата дума в квадратчето  „
собствено име” на документа за задгранично пътуване на притежателя на визата се впи
сват в тази последователност. Дипломатическата мисия или консулската служба прове
ряват дали фамилното и собственото име, изписани в документа за задгранично пътува
не, които трябва да се впишат в тази рубрика и в раздела, който трябва да бъде сканира
н по електронен път, са същите като тези, които са вписани в заявлението за издаване
на виза.

9. Задължителни вписвания, които се прибавят в раздел "ЗАБЕЛЕЖКИ"

а) Код, посочващ „Не се изисква застраховка” 

В случай, че притежателят на виза е освободен от задължението да притежава
медицинска застраховка за пътуване, както е посочено в член 15, кодът „N-
INS” се вписва в този раздел. 

б) Код, посочващ , че е предоставено доказателство от поканения за настаня
ване и/или поемане на разноските.

В случай, че кандидатът е представил

доказателство за настаняване, когато е кандидатствал за виза, кодът „Прило–
жение IV-H” се прибавя

доказателство за поемане на разноските, когато е кандидатствал за виза, код–
ът „Приложение „IV-G” се прибавя
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Когато е представено доказателство и за двете, кодът „Приложение IV-H+G” с
е прибавя.

II. Национални вписвания в раздела „ЗАБЕЛЕЖКИ”

Този раздел включва също забележки на езика на държавата-членка, издаваща визата, о
тносно национални разпоредби. Тези забележки обаче не могат да повтарят задължите
лните забележки, посочени в част I на това приложение. 

III. Раздел за снимката

Снимката на притежателя на визата е цветна и се поставя на мястото, определено за таз
и цел. Спазват се следните правила, за поставяне на снимката във визовия стикер. 

Размерът на главата от брадичката до темето е между 70 и 80% от вертикалния размер
на повърхността на снимката.

Минималните изисквания за разделителна способност са:

– 300 пиксела на инч (ppi), некомпресирани, за сканиране,
– 720 точки на инч (dpi) за цветно принтиране на снимки.

IV. Зона за четящо устройство

Този раздел е съставен от два реда от по 36 знака (OCR B-10 cpi).
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30 Дата на изтичане на продължителността на валидност.
31 Продължителност на първоначално разрешения период на престой.
32 Нова дата на изтичане на продължителността на валидност.
33 Нова продължителност на разрешения престой.
34 Орган, вземащ решение за удължаване.
35 Дата на решението за продължаване.

ПРИЛОЖЕНИЕ XI: УНИФИЦИРАН ФОРМАТ НА ПЕЧАТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ
НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАЗРЕШЕНИЯ С ВИЗА ПРЕСТОЙ

ВИЗА №

 7.3.0630 15.3.0631

3032 3533

Имиграционна сл
ужба34

 20.2.0635
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII Част 1: ОПЕРАТИВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ВИЗИ НА ГРАНИЦАТА НА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАЩИ МОРЯЦИ, КОИТО

ПОДЛЕЖАТ НА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗА

Целта на тези оперативни инструкции е да осигури правила за обмен на информация м
ежду компетентните органи на държавите-членки, прилагащи достиженията на правот
о на Общността по отношение на транзитно преминаващи моряци, които  подлежат на
изисквания за виза. Доколкото визата е издадена на границата, въз основа на обменена
та информация, отговорността е на държавата-членка, която издава визата.

По смисъла на тези оперативни инструкции:

„Пристанище на държава-членка”: е пристанище, което е външна граница на държава-ч
ленка

„Летище на държава-членка”: е летище, което е външна граница на държава-членка; и

I. Качване на плавателен съд, който е хвърлил котва или се очаква на пристанище
на държава-членка

а) влизане на територията на държава-членка чрез летище, което се намира
в друга държава-членка

корабната компания или нейният агент информират компетентните органи–
на пристанището на държавата-членка, където е акостирал корабът или се о
чаква моряците, които подлежат на визовите изисквания да влезнат през лет
ището на държавата-членка. Корабната компания или нейният агент подпис
ват гаранция относно тези моряци;

споменатите компетентни органи при първа възможност проверяват дали п–
редоставената информация от корабната компания или нейния агент е вярна
и проучват дали другите условия за влизане на територията на държавата-чл
енка са изпълнени. Пътният маршрут на територията на държавите-членки с
ъщо се проверява, например чрез самолетните билети; 

компетентните органи на пристанището на държавата-членка информират к–
омпетентните органи на държавата-членка на входното летище, посредство
м надлежно попълнен формуляр за транзитно преминаващи моряци, които
подлежат на изискванията за виза (както е посочено в Приложение XIII, час
т 2), изпратен по факс, електронна поща или по друг начин за резултатите о
т проверката и посочват дали по принцип може да бъде издадена виза на гра
ницата; 

когато проверката или наличните данни са положителни и резултатът явно с–
ъвпада с декларацията или документите на моряка, компетентните органи н
а входното или изходното летище на държавата-членка могат да издадат на
границата виза за транзитно преминаване с максимална валидност пет дни.  
Освен това, в тези случаи споменатият по-горе документ за задгранично път
уване на моряка трябва да бъде подпечатан с входния или изходния печат на
държавата-членка и да бъде предоставен на заинтересования моряк. 

б) влизане на територията на държава-членка по суша или през морска гран
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ица, която се намира в друга държава-членка

процедурата е същата като тази за влизане през летището на държава-членк–
а, с изключение на това, че компетентните органи на граничния контролно-
пропускателен пункт, през който морякът влиза на територията на държават
а-членка, се информират. 

II. Приключване на служба на плавателен съд, който е влязъл на пристанището на
държава-членка

а) напускане на територията на държава-членка през летище, което се нами
ра в друга държава-членка

корабната компания или нейният агент информира компетентните органи н–
а споменатото пристанище на държавата-членка за влизането на моряци, ко
ито подлежат на изискванията за виза, които трябва да приключат службата
си и да напуснат територията на държавата-членка през летище на държава-
членка. Корабната компания или нейният агент подписват гаранция относно
тези моряци;

компетентните органи проверяват при първа възможност дали предоставен–
ата информация от корабната компания или нейния агент е вярна и проучва
т дали другите условия за влизане на територията на държавата-членка са из
пълнени. Пътният маршрут на територията на държавата-членка също се пр
оверява, например самолетните билети;

когато проверката на наличните данни е положителна, компетентните орган–
и могат да издадат виза за транзитно преминаване с максимална валидност
пет дни.

б) напускането на територията на държава-членка по суша или през морска
граница, която се намира в друга държава-членка

процедурата е същата, като тази за напускане през летище на държава-членк–
а.

III. Преминаване от плавателен съд, който е влязъл на пристанище на държава-член
ка, на плавателен съд, който ще отплува от пристанище на друга държава-членка

корабната компания или нейният агент информират компетентните органи на споме–
натото пристанище на държавата-членка за влизането на моряци, които подлежат на
изискванията за виза, които трябва да приключат службата си и да напуснат територ
ията на държавите-членки през пристанище на друга държава-членка. Корабната ко
мпания или нейният агент подписват гаранция относно тези моряци;

компетентните органи при първа възможност проверяват дали предоставената инфо–
рмация от корабната компания или нейния агент е вярна и проучват дали другите ус
ловия за влизане на територията на държавата-членка са изпълнени. Компетентните
органи на пристанището на държавата-членка, от което моряците ще напуснат терит
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орията на държавата-членка с кораб, ще бъдат уведомени за прегледа. Извършва се
проверка, която установява дали корабът, на който те се качват е акостирал или се о
чаква там. Проверява се също пътният маршрут на територията на държавите-членк
и;

когато проверката на наличните данни е положителна, компетентните органи могат–
да издадат виза за транзитно преминаване с максимална валидност пет дни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII: Част 2

ФОРМУЛЯР
ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАЩИ МОРЯЦИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВИЗА

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ:

ИЗДАВАЩ: ПОЛУЧАТЕЛ:

ОРГАН

(ПЕЧАТ)

ФАМИЛИЯ/КОД НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ:

ДАННИ ЗА МОРЯКА:

ФАМИЛНО(И) ИМЕ: 1А СОБСТВЕНО(И) ИМЕ: 1Б
ГРАЖДАНСТВО: 1В РАНГ/СТЕПЕН: 1Г
МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 2А ДАТА НА РАЖДАНЕ: 2Б
НОМЕР НА ПАСПОРТА: 3А № НА МОРЯШКАТА КНИЖКА: 4А
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: 3Б ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: 4Б
ВАЛИДНОСТ: 3В ВАЛИДНОСТ: 4В

ДАННИ ЗА КОРАБА И КОРАБНИЯ АГ
ЕНТ:
ИМЕ НА КОРАБНИЯ АГЕНТ: 5
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЛАВАТЕЛНИЯ
СЪД:

6А ФЛАГ, ПОД КОЙТО ПЛАВА: 6Б

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ: 7А ПРОИЗХОД НА ПЛАВАТЕЛНИЯ СЪД: 7Б
ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ: 8А МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАВАТЕЛНИЯ С

ЪД:
8Б

ДАННИ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА МОРЯКА:

МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ НА МОРЯКА: 9

ПРИЧИНИ ЗА КАНДИ
ДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗА:
КАЧВАНЕ НА КОРАБ

ПРЕМЕСТВАНЕ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЛУЖБА 10

ТРАНСПОРТНО
СРЕДСТВО

КОЛА ВЛАК САМОЛЕТ 11

ДАТА НА: ПРИСТИГАНЕ: ТРАНЗИТНО ПРЕМИ
НАВАНЕ:

ЗАМИНАВАНЕ: 12

КОЛА* 
РЕГИСТРАЦИОНЕН № :

ВЛАК* 
МАРШРУТ НА ПЪТУВ
АНЕТО:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПОЛЕТА:

ДАТА: ЧАС: № НА ПОЛЕТА:

Официална декларация, подписана от корабния агент и собственика на кораба, потвърждаваща отговорността му за
поемане на разходите по престоя и, ако е необходимо, за репатрирането на моряка.

13

* =попълва се само при налични данни
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36 Моля посочете фамилното(ите) име от паспорта.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ФОРМУЛЯРА

Първите четири точки се отнасят до самоличността на моряка.

(1) А. Фамилно(и) име36

Б. Собствено(и) име:
В. Гражданство
Г. Ранг/Степен:

(2) А. Място на раждане
Б. Дата на раждане

(3) А. Номер на паспорта
Б. Дата на издаване
В. Валидност

(4) А. № на моряшката книжк
а: 
Б. Дата на издаване
В. Валидност

Точки 3 и 4 са посочени отделно за нагледност, тъй като в зависимост от гражданствот
о на моряка и държавата-членка, в която той е влезнал, паспортът или моряшката книж
ка могат да се използват за определяне на самоличността. 

Следващите четири точки се отнасят до корабния агент или съответния плавателен съ
д.

(5) Името на корабния агент (лицето или дружеството, които представляват собст
веника на кораба на място във всички области относно задълженията на собств
еника за поддържането на плавателния съд).

(6) А. Наименование на кораба
Б. Флаг (под който плава търговският кораб)

(7) А. Дата на пристигане на кораба
Б. Произход (пристанище) на кораба
Буквата „А” се отнася до датата на пристигане на кораба на пристанището, къд
ето морякът трябва да се качи на него.

(8) А. Дата на отплаване на кораба
Б. Местоназначение на кораба (следващо пристанище)

Точки 7A и 8A показват продължителността на времето, през което морякът може да п
ътува, за да постъпи на работа на кораба. Необходимо е да се припомни, че следваният
маршрут подлежи в голяма степен на неочаквани пречки и външни фактори, като бури, 
аварии и др.
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Следващите четири точки поясняват причината за пътуването на моряка и неговото ме
стоназначение.

(9) „Крайното местоназначение” е завършекът на пътуването на моряка. Това мож
е да бъде както пристанището, на което той се качва на кораба, а така също и с
траната, към която той се отправя, ако приключва служба.

(10) Причини за подаване на заявление

а) В случай на започване на работа, крайното местоназначение е пристанищ
ето, на което се качва морякът.

б) В случай на преминаване на друг кораб на територията на държавата-чле
нка, това е също така пристанището, от което морякът се качва. Премина
ване на друг кораб, който се намира извън територията на държавата-чле
нка трябва да се приема като приключване на служба.

в) В случай на приключване на служба, това може да се случи по различни п
ричини, като приключване на договор, трудова злополука, спешни семей
ни причини и др.

(11) Транспортни средства

Списък на транспортните средства, използвани на територията на държавите-членки от
транзитно преминаващия моряк, който подлежи на изискване за виза, за да достигне до
крайното местоназначение. Във формуляра са предвидени следните три възможности:

а) Лек автомобил (или автобус)

б) Влак

в) Самолет

(12) Дата на пристигане (на територията на държавите-членки)

Прилага се за моряк на първото летище на държава-членка или граничен контролно-пр
опускателен пункт (тъй като може не винаги да е летище) на външната граница, през к
оято той желае да влезне на територията на държавите-членки.

Дата на транзитно преминаване

Това е датата, на която морякът слиза от кораб на пристанище на територията на държ
авите-членки и се отправя към друго пристанище, също на територията на  държавите-
членки.

Дата на заминаване

Това е датата, на която морякът напуска кораба на пристанище на територията на държ
авите-членки, за да се прехвърли на друг кораб, разположен извън територията на дър
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жавите-членки, или датата на която морякът напуска кораба на пристанище на територ
ията на държавите-членки, за да се завърне в дома си (извън територията на държавите-
членки).

След като се определят трите вида превозни средства, следва да се предостави налична
та информация относно тях:

а) лек автомобил, автобус: регистрация

б) влак: наименование, номер и т.н.

в) данни за полета: дата, час, номер

(13) Официална декларация, подписана от корабния агент или собственика на кора
ба, потвърждаваща отговорността му за поемане на разходите по престоя и, ак
о е необходимо, за репатрирането на моряка.

Ако моряците пътуват групово, всеки един трябва да попълни данните по точки 1A до
4В.

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII: СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И УСЛОВИЯ УЛЕСНЯВАЩ
И ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОЛИМПИЙСКОТО СЕМЕМЙСТ

ВО, УЧАСТВАЩИ В ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ И ПАРАОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

Глава I

ЦЕЛ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Цел

Следните специални процедури и условия имат за цел улесняването на кандидатстване
то за визи и издаването на унифицирани визи на членовете на олимпийското семейство
за периода на олимпийските и параолимпийски игри от [година] .

В допълнение се прилагат съответните разпоредби на общностното acquis по отношен
ие на процедурите за подаване на заявление и издаване на унифицирана виза.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1) "Отговорни организации" свързани с мерките предвидени да улеснят процедур
ите на подаване на заявление и издаване на визи за членове на олимпийското с
емейство, участващи в олимпийските и параолимпийски игри от [година], озна
чава официалните организации, по смисъла на Олимпийската харта, които има
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т право да представят на организационния комитет на олимпийските и параоли
мпийски игри от [година] списъци с членове на олимпийското семейство с огл
ед издаването на акредитационни карти за игрите;

2) "Член на олимпийското семейство" е всяко лице, което е член на Международ
ния олимпийски комитет, Международния параолимпийски комитет, междуна
родните федерации, националните олимпийски и параолимпийски комитети, о
рганизационните комитети на олимпийските игри и националните асоциации, 
каквито са атлети, съдии/рефери, треньори и друг спортен технически персона
л, медицински персонал към отбори или индивидуални спортисти, акредитира
ни журналисти, мениджъри, дарители, спонсори или други официално поканен
и, които са съгласни да се подчиняват на Олимпийската харта, да действат под
върховното ръководство на Международния олимпийски комитет и са включе
ни в списъците на отговорните организации и са акредитирани от организацио
нния комитет на олимпийските и параолимпийски игри от [година] като участ
ници в олимпийските и параолимпийски игри от [година];

3) "Олимпийски акредитационни карти" издадени от организационния комитет н
а олимпийските и параолимпийски игри от [година], в съответствие с [препра
тка към националното законодателство], е един от двата необходими докуме
нта, един за олимпийските игри и един за параолимпийските игри, всеки носе
щ снимката на притежателя си, установяващ самоличността на члена на олимп
ийското семейство и позволяващ достъп до сградите и съоръженията, където с
е провеждат състезанията, както и до другите мероприятия предвидени в прогр
амата за периода на игрите;

4) "Времетраене на олимпийските и параолимпийски игри" е периода от... до... за
зимните олимпийски игри от [година] и периода от... до.... за параолимпийскит
е игри от [година];

5) "Организационен комитет на олимпийските и параолимпийски игри от [годин
а]" е комитетът създаден, въз основа на [препратка към националното законод
ателство], да организира олимпийските и параолимпийски игри от [година] 
в... , който взема решение относно акредитацията на членове на олимпийското
семейство, участващи в тези игри;

6) "Служби отговарящи за издаването на визи" са служби определени в [държава
та-членка домакин на олимпийските и параолимпийски игри] да разглеждат зая
вленията и да издават визи на членовете на олимпийското семейство.

Глава ІІ

ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ

Член 3

Условия
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37 OВ L 105, 13.4.2006 г.

Виза може да бъде издадена съгласно този регламент само ако лицето:

а) е било определено от една от отговорните организации и акредитирано от орга
низационния комитет на олимпийските и параолимпийски игри от [година] кат
о участник в олимпийските и/или параолимпийските игри от [година];

б) притежава валиден документ за задгранично пътуване, позволяващ преминава
нето на външните граници, както е указано в член 5 от Шенгенския граничен к
одекс37 ;

в) не е лице, за което е подаден сигнал с цел да се откаже право на влизане;

г) не се счита за заплаха за обществената политика, националната сигурност или
международните отношения на някоя от държавите-членки.

Член 4

Подаване на заявление за издаване на визи

1. Когато отговорна организация създаде списък с лицата избрани да вземат учас
тие в олимпийските и параолимпийски игри от [година], тя може, заедно със за
явлението за олимпийска акредитационна карта за избраните лица, да подаде к
олективно заявление за издаване на визи за лицата, за които има изискване да
притежават виза в съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001, освен в случаит
е, когато тези лица притежават разрешение за постоянно пребиваване, издаден
о от държава-членка или разрешение за постоянно пребиваване, издадено от О
бединеното кралство или Ирландия, в съответствие с Директива 2004/38/ЕО.

2. Колективните заявления за визи на заинтересованите лица се предават на орга
низационния комитет на олимпийските и параолимпийски игри от [година] ед
новременно със заявленията за издаване на олимпийска акредитационна карта, 
в съответствие с установената от комитета процедура.

3. Заявление за еднократна виза за всяко лице се подава за лицата, вземащи участ
ие в олимпийските и/или параолимпийски игри от [година].

4. Организационният комитет на олимпийските и параолимпийски игри от [годи
на] подава възможно най-бързо, в службите отговарящи за издаването на визи, 
колективните заявления за издаване на визи, заедно с копия от заявленията за
издаване на олимпийска акредитационна карта на заинтересованите лица, в ко
ито са указани техните имена, националност, пол, дата и място на раждане, как
то и номер, тип и дата на изтичане на паспорта.

Член 5
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Разглеждане на колективно заявление за визи и вид издавана виза

1. Визата се издава от службите отговарящи за издаването на визи след разглежд
ане на заявлението, имащо за цел да гарантира, че условията по член 3 са изпъ
лнени. 

2. Издадената виза е унифицирана многократната виза за краткосрочно пребивава
не, разрешаваща общ срок на пребиваване не по-дълъг от 3 месеца за периода
на олимпийските и/или параолимпийски игри от [година].

3. Когато член на олимпийското семейство не отговаря на условията предвидени
в букви в) и г) на член 3, службите отговарящи за издаването на визи могат да
издадат виза с ограничена териториална валидност, в съответствие с член 21 о
т Визовия кодекс.

Член 6

Форма на визата

1. Визата е под формата на две числа вкарани в олимпийската акредитационна ка
рта. Първото число е номера на визата. В случай на унифицирана виза, това чи
сло трябва да е съставено от седем (7) знака, включващи шест (6) цифри следва
ни от буквата "С". В случай на виза с ограничена териториална валидност, това
число трябва да е съставено от осем (8) знака, включващи шест (6) цифри след
вани от буквите "IT". Второто число е номера на паспорта на заинтересованото
лице.

2. Службите отговарящи за издаването на визи предават номерата на визите на о
рганизационния комитет на олимпийските и параолимпийски игри от [година] 
с цел издаването на акредитационни карти. 

Член 7

Освобождаване от такси за обработка

Обработването на заявленията за издаване на визи и издаването на визи не поражда зад
ължение за заплащане на такси за обработка на службите отговарящи за издаването на
визи.

Глава ІІІ

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Отмяна на виза

Когато списъкът с лица посочени като участници в олимпийските и/или параолимпийс
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ки игри от [година] е изменен преди началото на игрите, отговорните организации сво
евременно информират организационния комитет на олимпийските и параолимпийски
игри от [година] за това, така че акредитационните карти на лицата заличени от списък
а  да бъдат отменени. Организационният комитет уведомява за това службите отговаря
щи за издаването на визи и ги информира за броя на въпросните визи.

Службите отговарящи за издаването на визи отменят визите на заинтересованите лица. 
Те незабавно информират за това органите отговарящи за граничния контрол, като пос
ледните своевременно предават информацията на компетентните органи на другите дъ
ржави-членки.

Член 9

Външен граничен контрол

1. Проверките при влизане извършвани спрямо членове на олимпийското семейс
тво, на които са издадени визи в съответствие с настоящия регламент, когато т
ези членове пресичат външните граници на държавите-членки, следва да се огр
аничат до проверка дали условията по член 3 са изпълнени.

2. За периода на олимпийските и/или параолимпийски игри:

а) печатите за влизане и излизане се поставят на първите три страници на п
аспортите на тези членове на олимпийското семейство, които имат нужда
от поставянето на такива печати в съответствие с член 10, параграф 1 от
Шенгенския граничен кодекс. При първото влизане, номерът на визата се
обозначава на същата страница;

б) условията за влизане предвидени в член 5, параграф 1, буква в) от Шенге
нския граничен кодекс, се презюмира, че са изпълнени, след като членът
на олимпийското семейство е надлежно акредитиран.

3. Параграф 2 се прилага за членове на олимпийското семейство, които са гражда
ни на трета страна, независимо дали са обект на изискването за виза съгласно
Регламент (ЕО) № 539/2001 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIV: ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Разпоредба на настоящия регламент Заменена разпоредба на Шенгенската ко
нвенция (CSA), Общите консулски инст
рукции (CCI) или на Шенгенския изпълн
ителен комитет (SCH/Com-ex) 

Дял I

Общи разпоредби

Член 1 

Цел и приложно поле

CCI, I.1. Приложно поле (CSA членове 9 и
10)

Член 2 Определения

(1)-(4)

CCI: I. 2. Определения и видове визи (ст
р.10)

CCI: Част IV "Правна основа" 

CSA: Член 11, параграф 2, член 14, парагр
аф 1 и членове 15 и 16

Член 2, параграф 5 

Виза за летищен трансфер

Съвместно действие 96/197/ПВР (L 
63/1996), CCI 2.1.1

Член 2, параграфи 6, 7 и 8

Признат документ за задгранично пътуван
е

Визов стикер

Отделен формуляр за поставяне на виза
Регламент 333/2002, член 1, параграф 1 

Дял II 

Приемане и обработване на заявления за издаване на визи

Глава I 

Органи, участващи в обработването на заявления за издаване на визи

Член 3 

Органи, компетентни да обработват заявл
ения за издаване на визи

CCI, II 1.1(a) (б) & II. 4. Приложение 6=за
личено

CSA, член 12, параграф 1, точка 2

Член 4 

Териториална компетентност

CCI, II, 1.1 & 3
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Разпоредба на настоящия регламент Заменена разпоредба на Шенгенската ко
нвенция (CSA), Общите консулски инст
рукции (CCI) или на Шенгенския изпълн
ителен комитет (SCH/Com-ex) 

Член 5 

Критерии за определяне на държавата-чле
нка, отговорна за обработването на заявле
ние за издаване на виза

CCI, II 1.1(a) (б) & II. 4. Приложение 6=за
личено

CSA, член 12, параграф 1, точка 2

Член 6, параграф 1

Компетентност във връзка с издаването на
визи за граждани на трети страни, които с
а законно пребиваващи на територията на
държава-членка

-

Член 6, параграф 2 Решение на Съвета от 30 ноември 1994 г. 
относно съвместно действие прието от Съ
вета въз основа на член К.3, параграф 2, б
уква б) от Договора за Европейски съюз, з
асягащ пътните облекчения за ученици от
трети страни постоянно пребиваващи в дъ
ржава-членка

Член 7 

Договорености за представляване

CCI, II, 1.2

Член 8 

Предварително консултиране със собствен
ите централни органи на държавите-членк
и

CCI, II, 2.1

Член 9 

Предварително консултиране с централни
те органи на други държави-членки

CCI, II, 2.3 & V, 2.3(a)-(г)

Глава ІІ

Заявление за издаване на виза

Член 10 

Подаване на заявление

-
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Член 11 

Снемане на биометрични данни

-

Разпоредба на настоящия регламент Заменена разпоредба на Шенгенската ко
нвенция (CSA), Общите консулски инст
рукции (CCI) или на Шенгенския изпълн
ителен комитет (SCH/Com-ex) 

Член 12 

Допустимост на заявлението

-

Член 13 

Формуляр за заявление

CCI, III .1 

Член 14 

Приложени документи

CCI, III.2 и V. 1.4

Член 15 

Медицинска застрахова за пътуване

CCI, V, 1.4 

Член 16 

Такса за обработка

CCI VII, 4. и Приложение 12

Член 17 

Подпечатване на подадено заявление

Част VIII, 2 

Глава ІІІ

Разглеждане и обработване на заявления за издаване на визи

Член 18 

Разглеждане на заявлението

CCI, III .4, V.1, CSA 13(2)

Член 19 

Недопустимост

-

Adlib Express Watermark



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

DV\636540BG.doc 119/123 PE 

BG

Член 20 

Решение относно заявлението за издаване
на виза

CCI, V. 2.1 (2ро тире), 2.2, CCI 

Член 21 

Визи с ограничена териториална валиднос
т

CCI, V, 3 & Приложение 14, CSA 11(2), 
14(1) & 16

Разпоредба на настоящия регламент Заменена разпоредба на Шенгенската ко
нвенция (CSA), Общите консулски инст
рукции (CCI) или на Шенгенския изпълн
ителен комитет (SCH/Com-ex) 

Член 22 

Виза за летищен трансфер

CCI, I, 2.1.1 - Съвместно действие 96/197/
ПВР (L 63/1996)

Член 23 

Отказ за издаване на виза

CCI, 2.4,

Член 24 (& Приложение X)

Попълване на визовия стикер

CCI, VI; 1-2-3-4

Член 25 

Обезсилване на попълнени стикери

CCI, VI, 5.2

Член 26 

Поставяне на визови стикери

CCI, VI, 5.3

Член 27 Унифициран формат за отделен ф
ормуляр за поставяне на виза

Регламент (EО) № 333/2002 

Глава IV

Промяна на периода на валидност на издадена виза
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Член 28 

Удължаване на визи

Com-ex (93) 21 

Член 29 

Анулиране на виза

Com-ex (93) 24 и Приложение 14 към CCI

Член 30 

Отмяна на виза

Член 31 

Съкращаване на продължителността на ра
зрешения с виза престой

Разпоредба на настоящия регламент   Заменена разпоредба на Шенгенскат
а конвенция (CSA), Общите консулск
и инструкции (CCI) или на Шенгенск
ия изпълнителен комитет (SCH/Com-

ex) 

Глава V

Визи издадени на външните граници

Член 32 

Визи издадени на външните граници

Регламент (EО) № 415/2003

Член 33 

Визи издавани на границата на морски ли
ца за транзитно преминаване

Дял III

Административно управление и организация

Член 34

Организация на визовите отдели

CCI , VII, 1-2-3
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Член 35 

Ресурси за обработване на заявления за из
даване на виза и мониторинг на дипломат
ическите мисии и консулските служби

-

Член 36 

Поведение при обработка

-

Член 37

Форми на сътрудничество по отношение н
а приемането на заявления за издаване на
визи

-

Член 38 

Сътрудничество с търговски посредници

CCI, VIII, 5.2 

Член 39 

Информация за обществеността

-

Разпоредба на настоящия регламент Заменена разпоредба на Шенгенската ко
нвенция (CSA), Общите консулски инст
рукции (CCI) или на Шенгенския изпълн
ителен комитет (SCH/Com-ex) 

Глава IV:

Местно консулско сътрудничество

Член 40 

Местно консулско сътрудничество на дип
ломатическите мисии и консулските служ
би на държавите-членки

CCI, VIII, 1-3-4 

Глава V

Заключителни разпоредби

Член 41 

Извънредни договорености

-

Член 42 Регламент (EО) № 789/2001
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Член 43 -

Членове 44 и 45 Комитет Регламент (EО) № 789/2001, член 1

Регламент (EО) № 333/2002, член 6

Член 46 Уведомление Регламент (EО) № 789/2001, член 2

Член 46, параграф 1, буква е) SCH Com-ex (94) 25 и (98) 12

Член 47 изменение на регламента за визов
ата информационна система (ВИС)

-

Член 48 Отмяна -

Член 49 Влизане в сила -

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение І

Предварително консултиране със собствен
ите централни органи на държавите-членк
и

CCI Приложение 5 A и В

Приложение II

Предварително консултиране или информ
иране на централните органи на други дър
жави-членки

CCI Приложение 5 Б

Разпоредба на настоящия регламент Заменена разпоредба на Шенгенската ко
нвенция (CSA), Общите консулски инст
рукции (CCI) или на Шенгенския изпълн
ителен комитет (SCH/Com-ex) 

Приложение III 

Хармонизиран формуляр за заявление

CCI, Приложение 16

Приложение IV 

Непълен списък на приложени документи

Отчасти CCI, V, 1.4

Приложение V 

Хармонизиран формуляр за доказване на с
понсорство

CCI, Приложение 15

Com-ex (98) 57
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Приложение VI 

Унифициран формат за подпечатване на п
одадено заявление

CCI, VIII, 2

Приложение VII списък на трети страни, ч
иито граждани трябва да притежават виза
за летищен трансфер

CCI, Приложение 3, част I

Приложение VIII: Списък на разрешеният
а за постоянно пребиваване, които дават п
раво на притежателите им на транзитно пр
еминаване през летища на държави-членк
и без да се изисква виза за летищен транс
фер

CCI, Приложение 3, част III

Приложение IX

Хармонизиран формуляр за обосновка на
отказ

-

Приложение X 

Попълване на визовия стикер

CCI, част VI, раздел 1-4

Приложение XI 

Унифициран формат на печат за удължава
не срока на пребиваване

Отчасти Com-ex (93) 21

Приложение XII
Част 1: оперативни инструкции за издаван
е на визи на границата на транзитно прем
инаващи морски лица
Част 2: попълване на формуляр от транзит
но преминаващи морски лица

Регламент (EО) № 415/2003, Приложение
I и II

Adlib Express Watermark


	COM_COM(2006)0403_bg.doc

