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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 



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 4 RO

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:

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:

basically, Articles 62(2)(b)(ii) of the EC Treaty (TEC) because the proposed legislation –
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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".

The form chosen for this Community action must enable the proposal to achieve its objective 
and be implemented as effectively as possible.
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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

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" 
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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.
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 
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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

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 
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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 
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
(EC) No 1091/2001. The "D+C" visa is valid concurrently as a uniform short-stay visa for a 
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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.

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.

7. Harmonised application at operational level of the "Code on Visas"
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3 OJ L 176, 10.7.1999, p. 36.
4 OJ L 131, 1.6.2000, p. 43.

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 
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 
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6 OJ L 370, 17.12.2004, p. 78.
7 OJ L 236, 23.9.2003, p. 33.

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 
for the provisions in relation to the issuance of airport transit visa.

8) Comments on the Articles
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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 
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 
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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)

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 
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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.

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 
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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.

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
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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 
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 
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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 
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 
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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

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).
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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 43) 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.

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 
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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 
border (cf. Articles 32 and 33).
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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

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 
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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 46).

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 
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 
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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.

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 
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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 
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 
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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 
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.
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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 
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
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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 
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 
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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 46 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)

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.
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** OJ L 327, 12.12.2001, p. 1-2.
*** OJ L 69, 13.3.2003, p. 10-11.

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.

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.
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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.

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
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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.

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).
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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).

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
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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)

Proiect de propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind instituirea unui Cod comunitar al vizelor 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

având în vedere propunerea Comisiei12,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat13,

Întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 61 din tratat, crearea unui spaţiu în care persoanele pot 
circula liber trebuie să fie însoţită de măsuri privind controalele la frontiera externă, 
azilul şi imigraţia.

(2) În conformitate cu articolul 62 alineatul (2) din tratat, măsurile privind trecerea 
frontierelor externe ale statelor membre trebuie să instituie norme în materie de vize 
pentru şederi prevăzute pe perioade de maximum 3 luni, de exemplu procedurile şi 
condiţiile de eliberare a vizelor de către statele membre.

(3) În ceea ce priveşte politica vizelor, stabilirea unui „corpus comun” de acte legislative, în 
special prin consolidarea şi dezvoltarea acquis-ului (dispoziţiile pertinente din Conven
ţia pentru aplicarea Acordului Schengen din 14 iunie 1985 şi Instrucţiunile consulare 
comune), constituie unul dintre elementele fundamentale ale „dezvoltării în continuare a 
politicii comune în materie de vize ca parte a unui sistem multistratificat destinat să
faciliteze călătoriile legitime şi să combată imigraţia clandestină printr-o mai mare 
armonizare a legislaţiilor naţionale şi a practicilor de procesare a cererilor de viză la 
reprezentanţele consulare locale,” astfel cum sunt acestea definite în Programul de la 
Haga: consolidarea libertăţii, securităţii şi dreptăţii în Uniunea Europeană.14.

(4) În scopul eliberării vizelor, statele membre trebuie să fie reprezentate în toate ţările terţe 
ai căror resortisanţi intră sub incidenţa obligativităţii vizei. Acestea pot hotărî ca cererile 
de viză depuse de resortisanţi ai unor anumite ţări terţe, sau cererile având ca obiect un 
anumit tip de viză, să fie adresate direct unui oficiu consular sau misiunii diplomatice a 
statului care constituie destinaţia principală a solicitantului.
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(5) Cooperarea consulară locală este indispensabilă pentru o aplicare armonizată a politicii 
comune de vize şi pentru evaluarea corectă a riscului de imigrare clandestină. Date fiind 
situaţiile diferite existente la nivel local, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
statele membre din diferite zone trebuie să-şi coordoneze aplicarea practică a anumitor 
dispoziţii legislative cu caracter special, deoarece aplicarea diferită a acestora poate da 
naştere nu numai fenomenului de „visa shopping” (depunerea cererilor în statul cel mai 
liberal), ci poate conduce şi la un tratament diferit al solicitanţilor de viză.

(6) Pentru combaterea imigraţiei ilegale, este necesar să se elaboreze norme de tranzitare a 
zonelor internaţionale din aeroporturi. Astfel, resortisanţii provenind din ţări terţe 
înscrise pe o listă comună vor trebui să posede vize de tranzit aeroportuar, eliminând 
totodată posibilitatea ca statele membre să solicite o viză de acest tip şi de la resortisan
ţii altor ţări terţe. 

(7) Atunci când un stat membru găzduieşte Jocurile Olimpice şi Paraolmpice, trebuie 
stabilit un sistem special care să faciliteze eliberarea de vize pentru membrele familiei 
olimpice.

(8) Unele acorduri bilaterale, încheiate de Comunitate cu ţări terţe în scopul facilitării 
procesării cererilor de viză de şedere pe termen scurt pot prevedea derogări de la 
dispoziţiile prezentului reegulament.

(9) Primirea solicitanţilor trebuie să se desfăşoare în condiţii care să respecte demnitatea 
umană. Cererile de viză se procesează în mod profesional, respectuos şi proproţional cu 
obiectivele urmărite.

(10) Statele membre trebuie să asigure că serviciile oferite publicului sunt de o calitate 
rezonabilă şi respectă bunele practici administrative. În acest scop, ele trebuie să
distribuie personal calificat şi în număr corespunzător şi să aloce resurse suficiente.

(11) Introducerea datelor biometrice de identificare reprezintă un pas important către 
utilizarea de noi elemente care să stabilească o legătură mai sigură între titularul vizei şi 
paşaport, prevenindu-se astfel fenomenul declinării de falsă identitate. În consecinţă, 
prezentarea în persoană a solicitanţilor de viză, cel puţin la depunerea primei cereri, se 
impune ca o cerinţă de bază pentru eliberarea acesteia cu înregistrarea datelor 
biometrice de identificare în sistemul de informare asupra vizelor (VIS); persoanele care 
solicită viză pentru prima dată nu o vor putea face prin intermediari comerciali, cum 
sunt agenţiile de voiaj.

(12) Pentru primirea cererilor de viză şi luarea datelor biometrice, este necesar să se 
introducă noi opţiuni de organizare a oficiilor consulare, cum ar fi co-locaţiunea, înfiin
ţarea unor centre comune de primire şi externalizarea. În acest scop, se impune 
stabilirea unui cadru legal corespunzător, în special în ceea ce priveşte protecţia datelor. 
Aceste forme de cooperare consulară şi externalizare trebuie să fie stabiliteîn strictă
conformitate cu principiile generale de eliberare a vizelor, cu respectarea cerinţelor 
impuse de Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte procesarea datelor 
personale şi a liberei circulaţii a acestor date. 
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15 JO L 184, 17.9.1999, p. 23. 

(13) Solicitanţii trebuie să se prezinte personal, pentru înregistrarea iniţială a datelor 
biometrice de identificare. În scopul facilitării procedurii, la depunerea cererilor 
ulterioare se va putea proceda la copierea datelor biometrice de la prima depunere, în 
limitele unui interval de 48 de luni, ţinând cont de durata perioadei de retenţie 
specificate în VIS. După acest termen, datele biometrice trebuie luate din nou.

(14) Datele statistice constituie un mijloc important de monitorizare a fluxurilor migratoare 
şi pot servi ca instrument eficient de gestionare. În consecinţă, aceste date trebuie 
elaborate regulat, într-un format comun.

(15) Se impune instituirea unei proceduri care sa-i permită Comisiei să adapteze unele norme 
practice specifice care reglementează eliberarea vizelor de şedere pe termen scurt. În 
astfel de cazuri, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament 
trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a procedurii pentru exercitarea competenţelor de punere în aplicare 
conferite Comisiei15.

(16) Pentru a asigura aplicarea armonizată a regulamentului la nivel operativ, trebuie 
elaborate instrucţiuni referitoare la practica şi procedurile de urmat de către misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre la procesarea cererilor de viză. 

(17) Întrucât Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemul de 
informare asupra vizelor şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de 
şedere pe termen scurt (denumit, în continuare, „Regulamentul VIS”) se bazează pe 
legislaţia actuală, acesta trebuie modificat astfel încât să se ia în consideraţie modific
ările aduse normelor cu relevanţă pentru VIS.

(18) În ceea ce priveşte obiectivele acţiunii propuse, trebuie reamintit că, în conformitate cu 
articolul 62 alineatele (1) şi alineatul (2) litera (b) din TCE, Comunitatea dispune de 
puterea, ba chiar are obligaţia, de a adopta măsuri privind normele care reglementează
vizele de şedere pe perioade de maximum trei luni. În conformitate cu principiul propor
ţionalităţii, definit la articolul 5 din tratat, prezentul regulament nu trece dincolo de ceea 
ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective.

(19) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute, în 
special, în Convenţia europeană asupra drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi 
de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

(20) Prin derogare de la articolul 299 din tratat, prezentul regulament se aplică exclusiv la 
teritoriile situate în Europa ale Franţei şi Olandei, deoarece teritoriile de peste mări nu 
fac parte din spaţiul fără frontiere interne.

(21) Condiţiile referitoare la intrarea pe teritoriul statelor membre sau eliberarea vizelor nu 
aduc atingere normelor actuale care reglementează recunoaşterea valabilităţii 
documentelor de călătorie.

(22) Pentru a permite autorităţilor statelor membre să pregătească transpunerea în practică a 
prezentului regulament, acesta urmează să fie aplicat numai după şase luni de la data 
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16 JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
17 JO L 176, 10.7.1999, p. 31.
18 Documentul 13054/04 al Consiliului, accesibil la http://register.consiliul.eu.int
19 JO L 370, 17.12.2004, p. 78.
20 OJ L 368, 15.12.2004, p. 26 şi OJ L 370, 17.12.2004, p. 78.
21 JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

intrării sale în vigoare, excepţie făcând articolele 46 (Comitologia) şi 47 (Notificări).

(23) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, care, prin urmare, nu este 
obligatoriu pentru aceasta şi nu i se aplică. Dat fiind că prezentul regulament legiferează
pe baza acquis-ului Schengen în temeiul dispoziţiilor prevăzute de partea a treia titlul 
IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca trebuie, în 
conformitate cu articolul 5 din respectivul protocol, să decidă în termen de şase luni de 
la data la care Consiliul adoptă prezentul regulament, dacă îl transpune sau nu în legisla
ţia sa internă. 

(24) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a 
acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene, 
Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state în vederea 
punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen,16 care intr
ă în sfera de aplicare a articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului 
privind anumite norme de aplicare a respectivului acord.17

(25) Este necesar să se ajungă la o înţelegere care să le permită reprezentanţilor Islandei şi 
Norvegiei să se asocieze lucrărilor comitetelor care asistă Comisia în exercitarea 
competenţelor sale de punere în aplicare, astfel cum urmează să se întâmple în 
conformitate cu prezentul regulament. Un astfel de aranjament este prevăzut în 
schimbul de scrisori dintre Comunitate şi Islanda şi Norvegia, anexat la acordul men
ţionat mai sus. Comisia a supus Consiliului un proiect de recomandare în vederea 
negocierii acestui aranjament.

(26) În cee ce priveşte Elveţia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispoziţiilor 
acquis-ului Schengen în sensul acordului semnat între Uniunea Europeană, 
Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea Confederaţiei Elve
ţiene la transpunerea în practică, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen,18 care 
intră în sfera vizată la articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2004/860/CE19 privind 
semnarea în numele Uniunii Europene, semnarea în numele Comunităţii Europene şi 
aplicarea provizorie a unor dispoziţii ale respectivului acord20.

(27) Prezentul regulament dezvoltă dispoziţiile acquis-ului Schengen în care Regatul Unit nu 
este parte, în conformitate cu decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 
privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a fi parte în unele 
dispoziţii din acquis-ul Schengen.21 În consecinţă, Regatul Unit nu participă la 
adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru acesta şi nu i se aplic
ă.

(28) Prezentul regulament dezvoltă dispoziţiile acquis-ului Schengen în care Irlanda nu este 
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22 JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

parte, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 
privind cererea Irlandei de a fi parte în unele dispoziţii din acquis-ul Schengen22. În 
consecinţă, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este 
obligatoriu pentru aceasta şi nu i se aplică.

(29) Cu excepţia articolului 22, prezentul regulament legiferează pe baza acquis-ul 
Schengen sau se raportează la acesta în alt mod, în sensul articolului 3 alineatul (2) din 
Actul de aderare din 2003.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I Dispoziţii generale

Articolul 1

Obiectiv şi domeniu de aplicare

1. Prezentul regulament stabileşte norme pentru procesarea cererilor de viză de şedere 
pe teritoriul statelor membre cu o durată de maximum trei luni în cadrul unei perioade 
oarecare de şase luni.

2. Prezentele norme se aplică tuturor resortisanţilor provenind din ţări terţe care, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului, trebuie să posede o 
viză la trecerea frontierelor, fără ca prin aceasta să se aducă vreo atingere:

dreptului de liberă circulaţie de care se bucură resorrtisanţii unor ţări terţe din (a)
familia cărora fac parte cetăţeni ai Uniunii,

drepturilor echivalente de care se bucură resortisanţii din unele ţări terţe care, în (b)
temeiul acordurilor dintre Comunitate şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
respectivele ţări terţe, pe de altă parte, se bucură de drepturi de liberă circulaţie 
echivalente cu cele ale cetăţenilor Uniunii şi ale membrilor familiilor lor.

3. De asemenea, prezentul regulament stabileşte o listă de ţări terţe ai căror resortisanţi 
au nevoie de vize de tranzit aeroportuar, precum şi norme de procesare a cererilor de 
viză pentru tranzitarea zonele internaţionale de tranzit din aeroporturile statelor 
membre. 

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

(1) „resortisant al unei ţări terţe” înseamnă orice persoană care nu este cetăţean al Uniunii 
în sensul articolului 17 alineatul (1) din tratat;
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(2) „viza” înseamnă o autorizaţie emisă de un stat membru în scopul: 

intrarea în vederea efectuării unei şederi într-unul sau mai multe state membre, (a)
pe o durată de maximum trei luni în total,

intrării, în vederea tranzitării teritoriului statului sau statelor membre sau(b)

deplasarea prin zonele de tranzit internaţional din aeroporturile unui stat (c)
membru.

(3) O „viză uniformă” înseamnă o viză valabilă pentru întregul teritoriu al statelor membre 
şi este fie: 

(a) o „viză de şedere de scurtă durată” (viză de tip „C”), care îi conferă titularului 
dreptul la o şedere de maximum trei luni pe durata unei perioade de şase luni 
oarecare, calculată cu începere de la data primei intrări pe teritoriile statelor 
membre;

sau

(b) o „viză de tranzit” (viză de tip „B”), care îi conferă titularului ce călătoreşte 
dintr-o ţară terţă în altă ţară terţă, să străbată teritoriile statelor membre o dată, 
de două ori sau, în mod excepţional, de mai multe ori, fiecare perioadă de 
tranzitare fiind de maximum cinci zile;

(4) „viză cu valabilitate teritorială limitată” (viză tip „LTV-B” sau „LTV C”) înseamnă o 
viză de şedere de scurtă durată, care îi conferă titularului dreptul de a sta sau a 
tzranzita teritoriul statului membru emitent sau teritoriile mai multor state membre. 

(5) „viză de tranzit aeroportuar” (viză tip „A”) înseamnă o viză necesară străbaterii 
zonelor de tranzit internaţional din aeroporturile statelor membre de către resortisanţii 
anumitor ţări terţe, prin derogare de la principiile de liberă trazitare stabilite în anexa 9 
la Convenţia Internaţională de la Chicago privind Aviaţia Civilă.

(6) „document de călătorie recunoscut” înseamnă un document de călătorie emis de o ţară
terţă pe care resortisanţii acesteia, atunci când trec frontierele externe, trebuie să-l 
posede , în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 şi care este recunoscut 
de statele membre în scopul aplicării vizelor; 

(7) „autocolantul de viză” este formatul tipizat de viză, astfel cum este definit de 
regulamentul (CE) nr. 1683/95 şi constituie forma fizică a vizei, astfel cum este definit
ă la alineatele (3), (4) şi (5).

(8) „fila separată pentru aplicarea vizei” este formatul tipizat pentru formularele destinate 
aplicării vizelor eliberate de statele membre persoanelor care deţin documente de căl
ătorie nerecunoscute de acestea în sensul regulamentului (CE) nr. 333/2002. 

TITLUL II Primirea şi procesarea cererilor de viză
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CAPITOLUL I
Autorităţile care participă la procesarea cererilor de viză

Articolul 3

Autorităţi competente să prelucreze cererile de viză

1. Fără a aduce atingere articolului 37, cererile de viză pot fi procesate exclusiv de 
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale statelor membre. 

2. Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (1), în cazuri excepţionale, vizele de şedere 
de scurtă durată şi vizele de tranzit pot fi eliberate la frontieră, de către autorităţile îns
ărcinate cu verificarea persoanelor, inclusiv pentru marinari. 

Articolul 4

Competenţa „teritorială”

1. Resortisanţii ţărilor terţe solicită vize de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare 
ale  statelor membre din ţara de reşedinţă.

2. Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (1), resortisanţii ţărilor terţe aflaţi legal într-
o ţară terţă, alta decât ţara lor de reşedinţă, pot depune cereri de viză în ţara terţă în 
care se află. Solicitanţii trebuie să justifice depunerea cererii în ţara respectivă, iar în 
legătură cu intenţia lor de a se întoarce în ţara de reşedinţă nu trebuie să existe 
îndoieli. 

În astfel de cazuri pot fi consultate misiunea diplomatică sau oficiul consular din ţara 
de reşedinţă a solicitanţilor, sau autorităţile centrale ale statului membru emitent.

Articolul 5

Statul membru responsabil pentru procesarea unei cereri de viză

1. Misiunea diplomatică sau oficiul consular răspunzător pentru procesarea unei cereri 
de viză de şedere de scurtă durată este:

(a) misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru pe teritoriul căruia 
se află destinaţia unică sau principală a vizitatorului, sau 

(b) dacă statul membru în care se află destinaţia principală nu poate fi stabilit, 
misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru a cărei frontieră
externă urmează să fie traversată de solicitant pentru a intra pe teritoriul statelor 
membre. 

Atunci când se depune o cerere de viză cu intrări multiple, aceasta se procesează de c
ătre statul membru care constituie destinaţia obişnuită a solicitantului. Astfel de vize 
se emit numai în ţara de reşedinţă a solicitanţilor. 
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2. Misiunea diplomatică sau oficiul consular răspunzător pentru procesarea unei cereri 
de viză de tranzit de scurtă durată este:

(a) în caz de tranzitare a unui singur stat membru, misiunea diplomatică sau oficiul 
consular al respectivului stat membru, sau 

(b) în caz de tranzitare a mai multor state membre, misiunea diplomatică sau oficiul 
consular al statului membru a cărei frontieră externă urmează să fie trecută de 
solicitant pentru a-şi începe tranzitul.

3. Misiunea diplomatică sau oficiul consular răspunzător pentru procesarea unei cereri 
de viză de tranzit aeroportur este:

(a) în caz de tranzitare a unui singur aeroport, misiunea diplomatică sau oficiul 
consular al statului membru pe al căror teritoriu se află aeroportul tranzitat; sau

(b) în caz de tranzitare a două sau a mai multor aeroporturi, misiunea diplomatică
sau oficiul consular al statului membru pe al cărui teritoriu se află primul 
aeroport tranzitat.

Articolul 6

Competenţa în ceea ce priveşte eliberarea vizelor pentru resortisanţii unor terţe ţări afla
ţi legal pe teritoriul unui stat membru

Resortisanţii unor ţări terţe aflaţi legal pe teritoriul unui stat membru, fără a deţine un permis de 
şedere eliberat de statul respectiv care să le permită să călătorească fără a poseda o viză în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 5 alineatul (1) litera (b) şi articolului 34 alineatul (1) 
litera (a) din Codul frontierelor Schengen şi care au motive întemeiate să se deplaseze într-un 
alt stat membru, solicită vize la misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru de 
destinaţie.

Articolul 7

Acorduri de reprezentare

1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 5, misiunea diplomatică sau oficiul 
consular al unui stat membru poate consimţi să reprezinte un alt stat membru în ceea 
ce priveşte procesarea cererilor de viză de şedere pe termen scurt, viză de tranzit sau 
viză de tranzit aeroportuar. Acordul specifică durata, dacă aceasta este limitată, şi 
procedurile de încetare a reprezentării, precum şi condiţiile de punere la dispoziţie a 
unui local, a personalului şi de eventuală participare financiară a statului membru 
reprezentat. 

Astfel de acorduri bilaterale pot stipula că cererile de viză prezentate de resortisanţii 
unei anumite categorii de ţări terţe trebuie transmise de statul membru reprezentant 
autorităţilor statului membru reprezentat, pentru consultare prealabilă, în conformitate 
cu prevederile articolului 9 alineatul (3). 
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2. De asemenea, un stat membru poate reprezenta unul sau mai multe alte state membre 
numai pentru primirea cererilor de viză şi luarea datelor de identificare biometrice. 
Primirea şi transmiterea dosarelor şi datelor la oficiul consular reprezentat se 
efectuează cu respectarea normelor relevante de protecţie a datelor şi de siguranţă.

3. Statul membru reprezentat informează Comisia cu privire la noile acorduri de 
reprezentare sau la încetarea unor astfel de acorduri cu cel puţin trei luni înainte ca 
acestea să intre în vigoare sau să înceteze. 

4. Concomitent, statul membru reprezentant informează atât misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale celorlaltor state membre, cât şi delegaţia locală a Comisiei 
Europene cu privire la acordurile de reprezentare încheiate şi cu data intrării lor în 
vigoare.

5. Atunci când acţionează în numele unui alt stat membru, misiunea diplomatică sau 
oficiul consular al statului reprezentant se conformează tuturor normelor de procesare 
a cererilor de viză de şedere pe termen scurt, viză de tranzit sau viză de tranzit 
aeroportuar instituite de prezentul regulament, cu respectarea termenelor de eliberare 
specificate la articolul 20 alineatul (1). 

6. În cazul în care misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru 
reprezentant intenţionează să respingă o cerere, întregul dosar se transmite la autorită
ţile centrale ale statului reprezentat, pentru ca acestea să ia decizia finală asupra cererii 
până la termenul stabilit la articolul 20 alineatul (1).

7. În cazul în care misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru 
reprezentant decide să coopereze cu intermediari comerciali sau să externalizeze o 
parte din activitatea de acordare a vizelor, procedurile includ şi cererile procesate în 
baza acordurilor de reprezentare. Autorităţile centrale ale statului membru reprezentat 
sunt informate în prealabil, în mod corespunzător.

Articolul 8

Consultarea prealabilă a autorităţilor centrale din statele membre

1. Statele membre pot cere misiunilor lor diplomatice sau oficiilor lor consulare să
consulte autorităţile centrale înainte de a elibera vize unor resortisanţi din anumite ţări 
terţe sau unor categorii specifice de astfel de resortisanţi.

Ţările terţe cu privire la ai căror resortisanţi sau categorii specifice de resortisanţi este 
necesară o astfel de consultare sunt stabilite în Anexa I.

2. Consultarea nu afectează termenul stabilit pentru examinarea cererilor de viză
specificat la articolul 20 alineatul (1).

3. Dacă un stat membru reprezintă un alt stat membru în conformitate cu articolul 7 
alineatul (1), consultarea prevăzută la alineatul (1) este solicitată de autorităţile 
centrale ale statului membru reprezentant.
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Articolul 9

Consultarea prealabilă şi informarea autorităţilor centrale ale celorlaltor state membre

1. Un stat membru poate solicita autorităţilor centrale ale celorlaltor state membre să
consulte autorităţile sale centrale înainte de a elibera vize resortisanţilor anumitor ţări 
sau anumitor categorii de astfel de resortisanţi. 

Ţările terţe cu privire la ai căror resortisanţi sau categorii specifice de resortisanţi este 
necesară o astfel de consultare sunt stabilite în Anexa II.

2. Autorităţile centrale consultate răspund în termen de trei zile lucrătoare de la primirea 
cererii. Lipsa unui răspuns din partea autorităţilor consultate până la epuizarea acestui 
termen se consideră drept o autorizare acordată autorităţilor centrale care au solicitat 
consultarea de a le permite misiunii diplomatice sau oficiului consular să elibereze 
viza. 

3. Un stat membru poate cere ca autorităţile sale centrale să fie informate doar cu privire 
la vizele eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale altor state membre 
resortisanţilor anumitor ţări terţe sau anumitor categorii de astfel de resortisanţi. 

Ţările terţe pentru ai căror resortisanţi este necesară o astfel de informare sunt 
marcate cu (*) în Anexa II.

4. Consultările şi informările prealabile se efectuează în conformitate cu articolul 14 
alineatul (2) din Regulamentul VIS nr. ...

5. Dacă un stat membru reprezintă un alt stat membru în conformitate cu articolul 7 
alineatul (1), consultarea prevăzută la alineatul (1) este solicitată de autorităţile 
centrale ale statului membru reprezentant.

Capitolul II
Cererea de viză

Articolul 10

Modalităţi practice de depunere a cererii

1. Cererile se depun cu cel mult trei luni înainte de data prevăzută de plecare.

2. Pentru depunerea cererilor, solicitanţilor li se poate impune să obţină o programare. 
Respectiva programare poate fi stabilită direct cu misiunea diplomatică sau oficiul 
consular ori, dacă este cazul, printr-un intermediar. Programarea trebuie să se facă în 
termen de două săptămâni.

3. În cazuri motivate în mod corespunzător sau în cazuri de urgenţă justificate, solicitan
ţilor li se permite să-şi depună cererile fără programare prealabilă, sau cu acordarea 
unei programări pe loc.
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23 Cerinţele tehnice sunt aceleaşi ca pentru paşapoartele eliberate de statele membre resortisanţilor lor în 
conformitate cu regulamentul (CE) nr. 2252/2004.

4. Dacă informaţiile furnizate în susţinerea cererii sunt incomplete, solicitanţilor li se 
comunică ce documente mai trebuie să depună. Solicitanţii sunt invitaţi să depună de 
urgenţă informaţiile/documentaţia suplimentară, fiind informaţi că, în lipsa acesteia, 
cererea lor urmează să fie declarată inadmisibilă în termen de o lună calendaristică de 
la data formulării invitaţiei.

Articolul 11

Înregistrarea datelor biometrice

1. Statele membre vor lua datele biometrice de identificare, care includ imaginea feţei şi 
amprentele celor zece degete ale solicitantului în conformitate cu garanţiile stipulate în 
Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale şi în Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului.

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

(a) o fotografie, scanată sau făcută în momentul depunerii cererii şi 

(b) zece amprente digitale luate în plan şi digitalizate. 

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

3. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le satisfacă fotografiile şi amprentele digitale sunt 
în conformitate cu normele internaţioale specificate în documentul ICAO nr. 9303 
partea I (paşapoarte), ediţia a 6-a.23

4. Datele biometrice de identificare sunt luate de un personal calificat şi autorizat în acest 
sens din cadrul misiunii diplomatice sau al oficiului consular sau, sub supravegherea 
acestora, de prestatorul de servicii extern menţionat la articolul 37 alineatul (1) litera 
(c).

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

5. Următorii solicitanţi sunt exceptaţi de la obligativitatea luării amprentelor digitale:

(a) copiii cu vârsta mai mică de 6 ani; 

(b) Persoanele ale căror amprente digitale nu pot fi luate. Dacă este însă posibilă
luarea unui număr mai mic de amprente digitale, se procedează la amprentarea 
numărului respectiv de degete.
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Statele membre pot introduce exceptări de la obligativitatea luării datelor de 
identificare biometrice pentru deţinătorii de paşapoarte diplomatice, paşapoarte de 
serviciu/oficiale şi paşapoarte speciale.

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

6. Pentru fiecare amplasament, statele membre îşi dotează oficiul consular cu echipament 
de luare a datelor biometrice de identificare sau, fără a aduce atingere opţiunilor de 
reprezentare prevăzute la articolul 7, hotărăşte să facă uz de una dintre formele de 
cooperare descrise la articolul 37.

Articolul 12

Depunerea cererilor de viză

1. Atunci când depune o cerere de viză, solicitantul:

completează formularul de cerere în modul indicat la articolul 13;(d)

prezintă un document de călătorie valabil, a cărui dată de expirare depăşeşte cu (e)
cel puţin trei luni data anticipată de părăsire a teritoriului statelor membre şi care 
conţine una sau mai multe pagini libere pentru aplicarea vizei;

furnizează documente în susţinerea cererii, în conformitate cu articolul 14 şi (f)
Anexa IV, care să dovedească scopul şi durata călătoriei; 

face dovada că posedă mijloace suficiente de subzistenţă, în conformitate cu (g)
articolul 5 alineatul (3) din Codul frontierelor Schengen;

permite să-i fie luate datele biometrice, în conformitate cu articolul 11 alineatul (h)
(2);

achită taxa de procesare, în conformitate cu prevederile articolului 16.(i)

2. Dacă este cazul, solicitanţii fac dovada că posedă o asigurare medicală de călătorie 
corespunzătoare, în conformitate cu dispoziţiile articolului 15. Prin acorduri de 
cooperare consulară la nivel local, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 
statelor membre pot conveni ca această dovadă să fie prezentată numai la eliberarea 
vizei. 

3. Dacă este cazul, în paşaportul solicitanţilor se aplică o ştampilă în modul descris la 
articolul 17.
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Articolul 13

Formularul de cerere

1. Solicitanţii de viză completează şi semnează formularul de cerere care figurează în 
Anexa III. Însoţitorii trecuţi în documentul de călătorie al solicitantului completează
formulare de cerere separate. 

2. Misiunile diplomatice sau oficiile consulare pun gratuit la dispoziţia solicitanţilor 
formulare de cerere, care vor fi larg disponibile şi uşor accesibile atât pe suport de 
hârtie, cât şi în formă electronică. 

3. Formularul este disponibil în următoarele limbi:

(a) limba(le) oficial(ă) a (ale) statului membru pentru care se solicită viză;

(b) limba(le) oficial(e) a (ale) ţării gazdă;

(c) limba(le) oficial(ă) a (ale) ţării gazdă şi limba(le) oficială(e) a (ale) statului 
membru pentru care se solicită viză. 

În afară de limbile menţionate la primul paragraf, formularul poate fi pus la dispoziţie 
şi într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene.

Dacă formularul este disponibil numai în limbile oficiale ale statului membru pentru 
care se solicită viză, separat se pune la dispoziţia solicitanţilor de viză o traducere a 
formularului de cerere în limba/le oficială/e a (ale) ţării gazdă. 

În cadrul acordurilor de cooperare consulară la nivel local, se efectuează o traducere a 
formularului de cerere în limba/le oficială/e a (ale) ţării gazdă. 

4. Solicitanţii sunt informaţi cu privire la limba(le) pe care le pot utiliza la completarea 
formularului de cerere.

Articolul 14

Documente doveditoare

1. Solicitanţii de viză prezintă următoarele documente: 

(a) documente care indică scopul călătoriei;

(b) documente privind cazarea;

(c) documente care indică mijloacele financiare disponibile pentru acoperirea 
cheltuielilor de întreţinere;

(d) documente care dovedesc intenţia solicitanţilor de a se întoarce în ţara de 
provenienţă.
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Formularul care constituie dovada că solicitantul este beneficiarul unei invitaţii, al unui 
angajament de luare în întreţinere şi de găzduire figurează în Anexa V. 

2. În Anexa IV figurează o listă neexhaustivă a documentelor doveditoare pe care 
misiunile diplomatice sau oficiile consulare le pot cere solicitanţilor de viză spre a 
verifica îndeplinirea condiţiilor stabilite la articolul 12 alineatul (1) literele (c) şi (d). 

3. În cadrul cooperării consulare locale, se procedează la evaluarea necesităţii de a 
completa şi armoniza la nivel teritorial listele de documente doveditoare din Anexa 
IV, astfel încât să se ţină seama de circumstanţele locale.

Articolul 15

Asigurarea medicală de călătorie

1. Solicitanţii de viză de şedere de scurtă durată şi de viză de tranzit trebuie să facă
dovada că posedă o asigurare valabilă corespunzătoare de călătorie care acoperă toate 
cheltuielile pe care le-ar putea ocaziona repatrierea lor pe motive medicale, 
tratamentele medicale de urgenţă şi/sau spitalizarea de urgenţă. 

Fără a se aduce atingere articolului 12 alineatul (2), ultima teză, dovada asigurării de c
ălătorie se prezintă la depunerea cererii.

2. Solicitanţii de viză cu intrări multiple şi valabilitate îndelungată trebuie să demonstreze 
că se află în posesia unei asigurări medicale de călătorie corespunzătoare, care acoper
ă perioada primei vizite prevăzute. 

În afară de aceasta, respectivii solicitanţi semnează o declaraţie, inserată în cuprinsul 
formularului de cerere, prin care afirmă că au luat la cunoştinţă că, pentru următoarele 
şederi, trebuie să posede o asigurare medicală de călătorie. 

3. Asigurarea trebuie să fie valabilă pe întregul teritoriu al statelor membre şi să acopere 
integral perioada de şedere sau de tranzit a persoanei în cauză. Acoperirea minimă
este de EUR 30.000. 

Atunci când se eliberează o viză cu valabilitate teritorială limitată sau o viză de tranzit, 
acoperirea asigurării se poate limita la statul(le) membru(e) în cauză.

4. În principiu, solicitanţii se asigură în ţara de reşedinţă. Dacă aceasta nu este cu putinţă, 
ei trebuie să încerce să contracteze o asigurare în orice altă ţară. 

Semnatarul/a formularului prevăzut în Anexa V poate contracta o asigurare pentru 
solicitant, în care caz se aplică condiţiile stipulate la alineatul (3).

5. Deţinătorii de paşapoarte diplomatice, marinarii care intră sub incidenţa Convenţiilor 
ILO nr. 108 şi 185, precum şi resortisanţii din terţe ţări care solicită viză la frontieră
sunt exceptaţi de obligaţia de a deţine o asigurare de călătorie valabilă corespunz
ătoare.
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6. Necesitatea de a acorda şi alte exceptări se evaluează în cadrul cooperării consulare la 
nivel local. 

7. Obligativitatea încheierii unei asigurări se consideră îndeplinită în cazul în care este de 
presupus că situaţia profesională a solicitanţilor este de natură să le ofere acestora un 
nivel corespunzător de acoperire asigurativă. Această derogare poate fi acordată unor 
categorii profesionale speciale care beneficiază de acoperirea unei asigurări medicale 
de călătorie prin însăşi natura activtăţii lor.

8. Posibilitatea încheierii, într-un teritoriu dat, a unei asigurări medicale de călătorie 
corespunzătoare se evaluează în cadrul cooperării consulare la nivel local.

9. Atunci când procedează la evaluarea asigurărilor, misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare stabilesc dacă indemnizaţiile plătite de compania de asigurări pot fi obţinute 
în statele membre.

10. În cazul anulării obligativităţii de a poseda o asigurăre medicală de călătorie, autorită
ţile competente înscriu la rubrica „observaţii” a autocolantului de viză următorul cod: 
„N-INS”.

Articolul 16

Taxa de procesare 

1. La depunerea cererii de viză, solicitanţii achită o taxă de EUR 60, corespunzătoare 
costurilor administrative pe care le implică procesarea acesteia. Taxa se încasează în 
EURO sau în moneda naţională a ţării terţe în care se depune cererea şi nu este 
rambursabilă. 

2. Pentru taxele plătite solicitanţilor li se eliberează chitanţe. Acestea menţionează că
taxa de procesare nu este rambursabilă.

3. În cazul în care taxa de procesare se percepe în moneda naţională a ţării în care se 
depune cererea, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale statelor membre aplică
cursul de schimb de referinţă al EURO stabilit de Banca Centrală Europeană. În 
cadrul cooperării consulare la nivel local se iau măsuri care să asigure că toate statele 
membre îşi adaptează valoarea taxei de procesare în moneda naţională în acelaşi timp. 

4. Solicitanţii de viză aparţinând uneia dintre următoarele categorii se exceptează de la 
plata taxei de procesare: 

(a) copiii cu vârsta mai mică de 6 ani; 

(b) elevii, studenţii, absolvenţii care urmează cursuri postuniversitare şi profesorii 
însoţitori care efectuează călătorii de studiu sau în scop educativ; şi

(c) cercetătorii resortisanţi din ţări terţe care călătoresc în interiorul Comunităţii în 
scopul efectuării de cercetări cu caracter ştiinţific, în conformitate cu definiţiile 
din Recomandarea nr. 2005/7617CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
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din 28 septembrie 2005. 

5. În cazuri particulare, se poate renunţa la perceperea taxei, sau valoarea acesteia poate 
fi redusă, în conformitate cu legislaţia naţională, dacă o astfel de măsură serveşte la 
promovarea unor interese de ordin cultural, din domeniul politicii externe, al politicii 
de dezvoltare, ori promovării altor domenii de interes public vital sau din motive 
umanitare.

6. Până la 1 ianuarie 2008, resortisanţii anumitor ţări terţe pentru care Consiliul a 
mandatat Comisia să negocieze un acord de facilitare a vizelor până la 1 ianuarie 2007 
vor achita o taxă de procesare de EUR 35.

7. În cazul în care deţinătorul unei vize cu valabilitate teritorială limitată eliberată în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) litera (c) trebuie să se deplaseze, în limitele 
perioadei de valabilitate a vizei, într-un stat membru care nu este inclus în valabilitatea 
teritorială a acesteia, pentru procesarea celei de a doua cereri de viză nu se percepe 
nici o taxă.

8. În cazul în care solicitantul depune fără justificare cererea de viză cu trei zile sau mai 
puţin înainte de data prevăzută de plecare, taxa se dublează.

Articolul 17

Ştampila care indică depunerea unei cereri

1. Pentru a evita depunerea simultană a mai multor cereri, misiunile diplomatice sau 
oficiile consulare ale statelor membre la care se depune o cerere aplică în documentul 
de călătorie al solicitantului o ştampilă care indică faptul că a fost depusă o astfel de 
cerere de viză. Misiunile diplomatice sau oficiile consulare aplică această ştampila pe 
prima pagină liberă a documentului de călătorie, pe care nu sunt înscrise menţini sau 
aplicate ştampile, în momentul primirii cererii. 

2. Ştampila nu produce efecte juridice în ceea ce priveşte cererile ulterioare.

3. Ştampila este conformă cu modelul din Anexa VI şi se aplică în conformitate cu aceast
ă anexă.

4. Paşapoartele diplomatice nu se ştampilează. În cadrul cooperării consulare la nivel 
local poate fi convenită o abordare armonizată a posibilităţii de a exonera de această
obligaţie şi alte categorii specifice de persoane.

5. Dispoziţiile prezentului articol încetează să se mai aplice misiunilor diplomatice şi 
oficiilor consulare ale statelor membre de la data transmiterii informaţiilor referitoare 
la vize la VIS.

Capitolul III
Examinarea şi procesarea cererilor de viză
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Articolul 18

Examinarea cererilor

1. Atunci când se procedează la examinarea cererilor de viză şi a documentelor 
doveditoare, o atenţie deosebită se acordă riscului de imigrare ilegală şi siguranţei 
statelor membre, precum şi intenţiei solicitanţilor de a se întoarce.

2. În cazul în care există vreo îndoială cu privire la scopul şederii solicitanţilor sau la 
intenţia acestora de a se întoarce, ori cu privire la documentaţia depusă, solicitanţii pot 
fi invitaţi la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular pentru a furniza 
informaţii suplimentare în cadrul unui interviu. 

3. VIS este consultat în legătură cu fiecare cerere de viză în parte, în conformitate cu 
articolele 5 şi 13 din Regulamentul VIS.

4. Cererile de viză sunt examinate cu scopul de a se stabili dacă solicitantul îndeplineşte 
condiţiile de intrare specificate la articolul 5 alineatul (1) din Codul frontierelor 
Schengen, precum şi de a verifica:

valabilitatea şi autenticitatea documentelor de călătorie prezentate de solicitanţi; (j)

dacă persoana în cauză nu constituie un pericol pentru ordinea publică, siguran(k)
ţa internă, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale vreunuia dintre statele 
membre, prin consultarea SIS şi a bazelor de date naţionale;

locurile de plecare şi de destinaţie ale resortisantului în cauză al unei ţări terţe şi (l)
scopul şederii prevăzute, prin verificarea documentelor doveditoare menţionate 
la articolul 14 şi în Anexa IV;

dacă este cazul, vizele uniforme eliberate anterior existente în documentul de căl(m)
ătorie al resortisantului în cauză al unei ţări terţe, pentru a stabili dacă acesta nu 
a depăşit durata maximă autorizată de şedere pe teritoriul statelor membre; 

dacă solicitanţii dispun de mijloace suficiente de subzistenţă în raport cu durata (n)
şi scopul şederii propuse, pentru întoarcerea în ţara de provenienţă sau pentru 
tranzit către o ţară terţă în este sigur că urmează să fie primiţi, sau dacă sunt în 
măsură să dpbândească astfel de mijloace în mod legal. În cadrul acestei verific
ări se ţine cont de plafoanele de referinţă menţionate la articolul 5 alineatul (3) 
din Codul frontierelor Schengen, precum şi de dovada de cazare sau de luare în 
întreţinere, specificate în formularul din Anexa V.

dacă este cazul, posesia unei asigurări medicale de călătorie corespunzătoare.(o)

5. În cazul în care solicitantul este un resortisant al uneia dintre ţările terţe incluse pe 
listele din Anexele I sau II, autorităţile centrale ale statelor membre în cauză trebuie să
fie consultate în conformitate cu articolul 14 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul 
VIS.
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6. În cazul resortisanţilor unor ţări terţe care solicită vize de tranzit aeroportuar se 
efectuează exclusiv verificările menţionate la alineatul 4 literele (a), (b) şi (d). În astfel 
de cazuri se verifică scopul tranzitului. 

7. Dacă există îndoieli cu privire la autenticitatea documentelor prezentate sau la 
veridicitatea datelor pe care le cuprind, la încrederea ce poate fi acordată declaraţiilor 
făcute în cursul interviului, la scopul şederii solicitantului ori la intenţia sa de a se 
întoarce, misiunea diplomatică sau oficiul consular nu eliberează viza. 

Articolul 19

Inadmisibilitatea

1. În cazul în care solicitanţii nu furnizează informaţiile suplimentare cerute în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (4) în termen de o lună calendaristică de la data 
la care au fost invitaţi să depună informaţii/documente suplimentare, cererea se declar
ă inadmisibilă. 

2. În cazurile menţionate la alimneatul (1), misiunea diplomatică sau oficiul consular 
înlocuieşte informaţiile referitoare la stadiul în care se află procedura în VIS în modul 
indicat la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul VIS.

3. Dacă cererea i-a fost declarată inadmisibilă, solicitantul nu are drept la nici o cale de
atac.

Articolul 20

Decizii cu privire la cererile de viză

1. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre adoptă decizii cu privire 
la cererile de viză în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, sau de la 
data completării dosarului. În anumite cazuri, această perioadă poate fi prelungită pân
ă la maximum 30 de zile, în special atunci când se impune o examinare mai detaliată a 
cererii, inclusiv în situaţia menţionată la articolul 7 alineatul (6). 

2. Misiunile diplomatice sau oficiile consulare hotărăsc asupra perioadei de valabilitate a 
vizei şi a duratei autorizate de şedere pe baza tuturor informaţiilor de care dispun 
referitoare la scopul şi durata şederii sau tranzitului prevăzut, ţinând cont de situaţia 
specifică a fiecarui solicitant. În cazul vizelor de tranzit şi de tranzit aeroportuar cu o 
singură intrare, „perioada de graţie” suplimentară acordată este de şapte zile, iar 
pentru vizele „C” cu o singură intrare de 15 zile.

3. Vizele cu intrări multiple, care îndrituiesc titularul la mai multe intrări, la trei luni de 
şedere sau la mai multe tranzite pe semestru, se eliberează cu o valabilitate de 
maximum 5 ani.

Atunci când se iau decizii cu privire la eliberarea unor astfel de vize, următoarele 
criterii sunt deosebit de relevante:
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(a) necesitatea solicitantului de a călători frecvent şi/sau regulat, dată fiind 
situaţia sa profesională sau familială, ca în cazul oamenilor de afaceri, al 
funcţionarilor care au contacte oficiale regulate cu statele membre şi cu 
instituţiile comunitare, al membrilor familiilor unor cetăţeni ai Uniunii, al 
membrilor familiilor unor resortisanţi ai unor ţări terţe cu reşedinţa în 
statele membre, al marinarilor; 

(b) integritatea şi gradul de încredere care poate fi acordat solicitantului, în 
particular utilizarea în respectul legii a vizelor Schengen acordate anterior, 
starea sa economică în ţara de origine şi dorinţa sa sinceră de a se întoarce 
acolo.

4. De îndată ce a fost adoptată o decizie de eliberare a unei vize, misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale statelor membre introduc în VIS datele specificate la articolul 8 
alineatul (1) din Regulamentul VIS. 

Articolul 21

Viza cu valabilitate teritorială limitată

1. Vizele cu valabilitate teritorială limitată se eliberează în mod excepţional, în urm
ătoarele cazuri:

(a) atunci când o misiune diplomatică sau un oficiu consular consideră că este 
necesar ca, din motive de ordin umanitar, de interes naţional sau datorită
anumitor obligaţii internaţionale, să acorde o derogare de la obligativitatea 
îndeplinirii condiţiilor specificate in articolul 5 alineatul (1) din Codul 
frontierelor Schengen;

(b) atunci când o misiune diplomatică sau un oficiu consular consideră că este 
necesar ca, din motive de ordin umanitar, de interes naţional sau datorită
anumitor obligaţii internaţionale, să elibereze o viză, chiar dacă, în cadrul 
procedurii de consultare prealabilă, statul membru consultat a formulat obiec
ţiuni, sau chiar dacă, din raţiuni legate de urgenţă (motive umanitare, de interes 
naţional sau obligaţii internaţionale), nu s-a procedat la o consultare prealabilă;

(c) atunci când, din motive de urgenţă, dovedite de solicitant, o misiune diplomatică
sau un oficiu consular eliberează o nouă viză de şedere în cursul aceluiaşi 
semestru, unui solicitant care, pe durata respectivelor şase luni, a făcut deja uz 
de o viză permiţându-i o şedere de trei luni. 

În cazurile menţionate la primul paragraf, viza eliberată este valabilă exclusiv pentru 
teritoriul statului membru emitent.

În cazul în care solicitantul deţine un document de călătorie care nu este recunoscut 
de unul sau mai multe, dar nu de toate statele membre, se eliberează o viză valabilă
pentru teritoriile statelor membre în care documentul de călătorie este recunoscut. În 
cazul în care statul membru emitent nu recunoaşte documentul de călătorie al 
solicitantului, viza eliberată este valabilă exclusiv pentru statul membru în cauză. 
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2. Autorităţile centrale din statele membre a căror misiune diplomatică sau oficiu 
consular a eliberat vize cu valabilitate teritorială limitată în cazurile descrise la literele 
(a) şi (b) din primul paragraf al alineatului (1) transmit de îndată informaţiile relevante 
autorităţilor centrale din celelalte state membre. 
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Articolul 22

Vizele de tranzit aeroportuar

1. Atunci când străbat zonele de tranzit internaţional ale unor aeroporturi aflate pe 
teritoriile statelor membre, resortisanţii ţărilor terţe incluse pe lista care figurează în 
Anexa VII trebuie să dispună de o viză de tranzit aeroportuar. 

2. Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la obligativitatea deţinerii unei 
vize de tranzit aeroportuar, în conformitate cu alineatul (1):

(a) deţinătorii unei vize de tranzit sau a unei vize uniforme de şedere de scurtă durat
ă, eliberată de un stat membru,

(b) resortisanţii unor ţări terţe care deţin permise de şedere eliberate de Andorra, 
Japonia, Canada, Monaco, San Marino sau Statele Unite ale Americii, care îi 
garantează titularului un drept de întoarcere absolut şi care sunt menţionate în 
Anexa VIII;

(c) membrii familiilor cetăţenilor Uniunii;

(d) deţinătorii de paşapoarte diplomatice;

(e) echipajelor de zbor alcătuite din resortisanţi ai unei părţi contractante în Conve
ţia de la Chicago privind Aviaţia Civilă Internaţională.

Articolul 23

Respingerea cererilor de viză

1. Fără a se aduce atingere articolului 21 alineatul (1), cererea de viză se respinge dacă
solicitantul:

(a) prezintă un document de călătorie fals, contrafăcut sau falsificat;

(b) nu dovedeşte că dispune de suficiente mijloace de subzistenţă pentru întreaga 
durată a şederii şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau de provenienţă, sau c
ă este în măsură să dobândească astfel de mijloace în mod legal;

(c) nu furnizează dovezi suficiente pentru a justifica scopul şi durata şederii;

(d) dacă este cazul, nu dovedeşte că posedă o asigurare medicală de călătorie 
corespunzătoare;

(e) în cursul unei perioade de 6 luni, a petrecut deja trei luni pe teritoriul statelor 
membre;

(f) face obiectul unei semnalări, în SIS sau într-o evidenţă naţională, emisă în 
scopul de a i se refuza intrarea;
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(g) este considerat drept o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa internă, săn
ătatea publică sau relaţiile internaţionale ale Uniunii Europene sau ale statelor 
membre ale acesteia.

2. Decizia în care sunt indicate motivele exacte de respingere se comunică cu ajutorul 
formularului tipizat care figurează în Anexa IX. Acelaşi fomular se foloseşte şi în 
cazul refuzului de a elibera o viză la frontieră.

3. Solicitanţii cărora li se refuză eliberarea unei vize au drept de contestare. Contestaţiile 
sunt reglementate de legislaţia naţională. Solicitanţilor li se înmânează indicaţii scrise 
referitoare la punctele de contact în măsură să le ofere informaţii cu privire la 
persoanele abilitate să-i reprezinte în conformitate cu legislaţia naţională.

4. În cazurile menţionate la articolul 7 alineatul (6), misiunea diplomatică sau oficiul 
consular al statului reprezentant informează solicitantul cu privire la decizia luată de 
statul membru reprezentat. 

5. Refuzul nu produce consecinţe asupra cererilor de viză ulterioare, care se evaluează în 
funcţie de specificitatea lor.

Articolul 24

Drepturile care decurg din eliberarea unei vize

Simpla posesie a unei vize de şedere de scurtă durată sau a unei vize de tranzit nu conferă un 
drept de intrare irevocabil.

Articolul 25

Completarea autocolantului de viză

1. Atunci când completează autocolantul de viză, misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare ale statelor membre înscriu menţiunile obligatorii specificate în Anexa X şi 
completează zona lizibilă la maşină în modul indicat în documentul ICAO 9303, partea 
1, ediţia a 6-a (iunie 2006). 

2. În secţiunea „observaţii” a autocolantului de viză, statele membre pot adăuga rubrici 
naţionale, fără a dubla în acest fel rebricile obligatorii menţionate în Anexa X.

3. Toate menţiunile înscrise pe autocolantul de viză trebuie să fie imprimate. 
Autocolantele de viză pot fi completate manual numai în caz de forţă majoră tehnică. 

Articolul 26

Anularea autocolantelor de viză completate

1. Autocolantele de viză imprimate nu pot fi modificate manual.
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2. Dacă pe un autocolant care nu a fost încă aplicat în paşaport se identifică o greşală, 
autocolantul se distruge.

3. Dacă se constată o greşală după ce autocolantul a fost aplicat în paşaport, 
autocolantul se anulează barându-l cu o cruce de culoare roşie, după care se aplică un 
alt autocolant.

4. Dacă se constată o greşală după introducerea datelor relevante în VIS, în conformitate 
cu articolul 8 din Regulamentul VIS, aceasta se corectează în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul VIS.

Articolul 27

Aplicarea autocolantelor de viză

1. Autocolantele de viză cuprinzând datele indicate la articolul 25 şi în Anexa X se aplică
pe prima pagină din paşaport pe care nu apar menţiuni sau ştampile, altele decât 
ştampila care indică faptul că s-a depus o cerere de viză. 

Autocolantul se aliniază şi se aplică la marginea paginii documentului de călătorie. 
Zona lizibilă la maşină a autocolantului se aliniază cu marginea paginii.

2. Ştampila misiunii diplomatice sau a oficiului consular emitent se aplică în spaţiul 
„OBSERVAŢII,” astfel încât să depăşească autocolantul şi să treacă pe pagina 
documentului de călătorie. 

Ştampila poate fi aplicată în interiorul acestui spaţiu, cu scopul de a-l face inutilizabil, 
numai în cazul în care zona scanată optic nu trebuie completată. Mărimea şi inscrip
ţionarea ştampilei, precum şi tuşul folosit se stabilesc în conformitate cu reglement
ările naţionale ale statelor membre.

3. Pentru a evita refolosirea autocolantului aplicat pe un formular tipizat, ştampila 
misiunii diplomatice sau a oficiului consular se aplică în dreapta, o parte aflându-se pe 
autocolant şi cealaltă pe formular, astfel încât să nu impiedice citirea menţiunilor şi a 
observaţiilor şi nici să nu pătrundă în zona lizibilă la maşină, dacă aceasta este 
completată.

4. În cazul în care statul membru care eliberat viza nu recunoaşte documentul de căl
ătorie al solicitantului, pentru aplicarea vizei se utilizează fila separată.

5. Vizele individuale eliberate în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) însoţitorilor 
înscrişi în documentul de călătorie al solicitantului se aplică în respectivul document 
de călătorie.

În cazul în care documentul de călătorie în care sunt inscrişi însoţitorii nu este 
recunoscut de statul membru, vizele individuale se aplică pe fila separată prevăzută în 
acest scop. 
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Capitolul IV
Modificarea perioadei de valabilitate a vizelor eliberate

Articolul 28

Prelungirea 

1. La cererea deţinătorului de viză, perioada de valabilitate şi/sau durata de şedere 
acordată prin eliberarea unei vize de tranzit sau de şedere se prelungeşte dacă acesta 
este în măsură să facă dovada unei situaţii de forţă majoră, a unor raţiuni de ordin 
umanitar, ori a unor motive de ordin profesional şi/sau personal grave. 

2. Prelungirea unei vize, în conformitate cu alineatul (1), nu conduce, în nici un caz, la 
schimbarea tipului acesteia sau depăşirea duratei de şedere peste limita de trei luni (
şedere de scurtă durată) sau de 10 zile (tranzit). 

3. În lipsa unei decizii contrare adoptate de autoritatea administrativă care prelungeşte 
viza, valabilitatea teritorială a vizei prelungite rămâne neschimbată.

4. Autoritatea administrativă competentă să prelungească viza este aceea a statului 
membru pe al cărui teritoriu se află resortisantul unei ţări terţe în momentul în care 
solicită prelungirea. 

Statele membre comunică Comisiei denumirea autorităţilor competente să prelungeasc
ă vize.

5. Pentru prelungirea unei vize se percepe o taxă de EUR 30.

6. Vizele uniforme se prelungesc prin aplicarea unei ştampile conforme cu modelul 
specificat în Anexa XI. Autoritatea competentă îşi aplică, şi ea, ştampila. 

7. Datele privind vizele prelungite se introduc în VIS în conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul VIS.

Articolul 29

Anularea

1. Vizele pot fi anulate: 

(a) de către misiunea diplomatică sau oficiul consular emitent, pentru a împiedica 
intrarea deţinătorului pe teritoriul statelor membre atunci când, după eliberarea 
vizei, se constată că acesta nu îndeplineşte condiţiile stabilite în acest scop;

(b) de către autorităţile de control la frontieră, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 13 alineatul (1) şi din Anexa V, Partea A, punctul 2 din Codul 
frontierelor Schengen.
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2. Datele privind vizele anulate se introduc în VIS în conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul VIS.

3. În cazul în care o viză este anulată în conformitate cu alineatul (1) litera (b) de către 
autorităţile de control la frontieră ale unui stat membru, altul decât statul membru 
emitent, statul membru emitent este informat despre anularea vizei sale. 

Articolul 30

Revocarea vizelor 

1. Vizele pot fi revocate în următoarele cazuri: 

(a) la cererea deţinătorului, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular, în 
care caz pe autocolantul de viză se aplică o ştampilă care indică faptul că viza a 
fost revocată la cererea deţinătorului. 

(b) de către autorităţile competente, după intrarea deţinătorului pe teritoriul statelor 
membre, dacă acesta nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare stabilite la articolul 
5 alineatul (1) din Codul frontierelor Schengen.

2. Datele privind vizele revocate se introduc în VIS în conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul VIS.

3. În cazul în care o viză este revocată în conformitate cu alineatul (1) litera (b) de către 
autorităţile competente ale unui stat membru, altul decât statul membru emitent, statul 
membru emitent este informat despre revocarea vizei sale.

Articolul 31

Reducerea duratei de şedere autorizată printr-o viză

1. Autorităţile de control la frontieră pot decide să scurteze durata şederii autorizate 
printr-o viză dacă se stabileşte ca deţinătorul nu dispune de mijloace corespunzătoare 
de întreţinere pentru o şedere cu durata prevăzută iniţial.

2. Datele privind scurtarea duratei şederii autorizate printr-o viză se introduc în VIS, în 
conformitate cu articolul 11 din Regulamentul VIS.

Capitolul V
Vize eliberate la frontierele externe 

Articolul 32

Vize eliberate la frontierele externe

1. Vizele de şedere de scurtă durată sau vizele de tranzit se pot elibera la frontierele 
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externe numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

solicitantul îndeplineşte condiţiile stabilite la articolul 5 alineatul (1) din Codul (p)
frontierelor Schengen;

solicitantul nu a avut posibilitatea de a cere o viză în prealabil,(q)

solicitantul prezintă documente care dovedesc existenţa unor motive neprev(r)
ăzute şi imperative de intrare şi

întoarcerea solicitantului în ţara sa de origine sau tranzitarea de către acesta a (s)
unor state altele decât statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen 
este considerată certă. 

2. Dacă viza este solicitată la frontiera externă, obligativitatea asigurării medicale de căl
ătorie nu se aplică. 

3. Vizele eliberate la frontiera externă pot fi, de la caz la caz: 

(a) vize de şedere de scurtă durată, cu o singură intrare, care le conferă deţin
ătorilor dreptul la o şedere de cel mult 15 zile în toate statele membre sau

(b) vize de tranzit cu o singură intrare, care le conferă deţinătorilor dreptul la un 
tranzit cu durata de cel mult 5 zile, valabil pentru toate statele membre. 

4. În cazul în care condiţiile formulate la articolul 5 alineatul (1) din Codul frontierelor 
Schengen nu sunt îndeplinite, autorităţile responsabile de eliberarea vizei la frontieră
pot elibera o viză cu valabilitate limitată exclusiv la teritoriul statului membru emitent, 
în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) litera (a).

5. În principiu, resortisanţilor unor ţări terţe care se încadrează într-una dintre categoriile 
de persoane pentru care este necesară o consultare prealabilă, în conformitate cu 
articolul 9, nu li se eliberează vize la frontieră.

Cu toate acestea, în cazuri excepţionale, acestor persoane li se pot elibera vize cu 
valabilitate limitată exclusiv la teritoriul statului membru emitent, în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (1) litera (b).

6. Dispoziţiile privind motivarea şi notificarea refuzurilor, precum şi posibilităţile de 
contestare stabilite la articolul 23 şi Anexa IX sunt aplicabile.

Articolul 33

Vizele eliberate la frontieră marinarilor în tranzit

1. Marinarii cărora la trecerea frontierelor externe ale statelor membre li se cere să
posede o viză pot obţine vize de tranzit la frontieră dacă:

îndeplinesc condiţiile specificate la articolul 32 alineatul (1) şi(t)
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trec frontiera în cauză în scopul îmbarcării, reîmbarcării sau debarcării de pe un (u)
vas pe care urmează să lucreze sau au lucrat ca marinari.

2. Înainte de a elibera o viză la frontieră unui marinar în tranzit, autorităţile naţionale 
competente se conformează normelor stabilite in Anexa XII partea 1 şi se asigură că
datele privitoare la marinarul în cauză au fost schimbate prin intermediul unui formular 
pentru marinari în tranzit corect completat, în conformitate cu Anexa XII partea 2.

3. Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere articolului 32 alineatele (3), (4) şi (5).

TITLUL III Gestiunea administrativă şi organizarea

Articolul 34

Organizarea serviciului pentru vize

1. Organizarea serviciilor pentru vize din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor 
consulare este de competenţa statelor membre.

Pentru a preveni orice scădere a gradului de vigilenţă şi a nu expune personalul la 
presiuni exercitate la nivel local, pentru personalul care intră în contact direct cu 
solicitanţii se instituie sisteme de rotaţie. Fără a compromite calitatea serviciilor şi 
competenţa personalului, acesta trebuie supus rotaţiei cel puţin o dată la şase luni. O 
atenţie deosebită se acordă adoptării unor scheme de lucru clare şi repartizării/divizării 
precise a responsabilităţilor în ceea ce priveşte luarea deciziilor finale asupra cererilor 
de viză. Accesul, în vederea consultării, la VIS şi SIS, ca şi la alte informaţii cu 
caracter confidenţial, se restrânge la un număr limitat de membri autorizaţi ai 
personalului permanent expatriat. Pentru prevenirea accesului neautorizat la aceste 
baze de date se iau măsuri adecvate.

2. Autocolantele de viză se păstrează şi se manipulează prin aplicarea unor măsuri 
riguroase de siguranţă, pentru a se evita fraudele sau pierderea acestora. Se 
înregistrează atât autocolantele de viză eliberate, cât şi cele anulate.

3. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre arhivează copii pe hârtie 
ale cererilor de viză. Fiecare dosar în parte cuprinde formularul de cerere, copii ale 
documentelor doveditoare relevante, o evidenţă a verificărilor efectuate şi o copie a 
vizei eliberate, astfel ca personalul să poată reconstitui, la nevoie, contextul în care a 
fost luată decizie cu privire la cerere.

Dosarele personale se arhivează timp de cinci ani, indiferent dacă s-a eliberat sau nu o 
viză.

Articolul 35

Resursele afectate procesării cererilor de viză şi monitorizării misiunilor diplomatice şi a 
oficiilor consulare
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1. Statele membre vor afecta un personal suficient de numeros pentru desfăşurarea 
activităţii de procesare a cererilor, asigurându-se că în misiunile diplomatice şi oficiile 
lor consulare cererile de viză sunt soluţionate, iar solicitanţii de viză sunt trataţi în 
mod eficient şi armonizat. Localurile trebuie să satisfacă anumite cerinţe de ordin func
ţional şi să permită aplicarea unor măsuri adecvate de siguranţă.

2. Autorităţile centrale ale statelor membre asigură pregătirea corespunzătoare a 
personalului expatriat şi a angajaţilor locali, furnizându-le acestora informaţii exacte şi 
aduse la zi cu privire la legislaţia naţională şi comunitară în materie.

3. Autorităţile centrale ale statelor membre asigură monitorizarea frecventă şi adecvată a 
modului în care sunt procesate cererile de viză şi iau măsuri corective atunci când se 
constată îndepărtări de la dispoziţiile în materie.

Articolul 36

Comportamentul personalului afectat procesării cererilor de viză

1. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre asigură întâmpinarea cu 
amabilitate a solicitanţilor.

2. În exercitarea îndatoririlor sale, personalul consular respectă pe deplin demnitatea 
umană. Măsurile luate sunt pe măsura obiectivelor urmărite.

3. În exercitarea funcţiunilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele pe 
motive legate de de sex, rasă sau origine etnică, religie ori credinţă, dizabilităţi, vârstă
sau orientare sexuală.

Articolul 37 

Forme de colaborare în materie de primire a cererilor de viză

1. Statele membre se pot angaja în următoarele forme de cooperare: 

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

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

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

Articolul 38

Cooperarea cu prestatorii externi de servicii: 

1. Cooperarea cu prestatorii externi de servicii poate lua următoarele forme:

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

(b) prestatorul extern de servicii oferă informaţii generale privind cerinţele impuse 
pentru solicitarea unei vize, primeşte cererile, documentele doveditoare şi datele 
biometrice de la solicitanţii de viză şi percepe taxa de procesare (în conformitate 
cu dispoziţiile articolului 16), iar apoi transmite dosarele complete şi datele la 
misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru competent, în 
vederea procesării cererilor.

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

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

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

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

(a) definesc cu exactitate responsabilităţile prestatorului de servicii;

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

(c) îi impun prestatorului de servicii să ofere solicitanţilor informaţiile necesare în 
conformitate cu Regulamentul VIS

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

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

(f) includ o clauză suspensivă şi de încetare a contractului.

6. Statul/e membru/e implicate monitorizează derularea contractului, inclusiv:

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

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

(c) luarea datelor biometrice de identificare;

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

7. Valoarea totală a taxelor percepute de prestatorul extern de servicii pentru procesarea 
cererilor de viză nu depăşeşte taxa specificată la articolul 16.

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

Articolul 39

Aspecte organizatorice

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

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

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

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

Articolul 40

Depunerea cererilor de viză prin intermediari comerciali

1. Pentru cereri repetate, în sensul articolului 11 alineatul (2), statele membre pot 
permite misiunilor diplomatice şi oficiilor lor consulare să coopereze cu intermediari 
comerciali (şi anume, cu agenţii administrative, firme de transport sau agenţii de voiaj, 
agenţii de turism şi de comercializare cu amănuntul, denumite în continuare 
„intermediari comerciali”), în vederea colectării cererilor, a documentelor doveditoare 
şi a perceperii taxei de procesare, precum şi a transmiterii dosarelor complete la 
misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru competent să le 
proceseze.

2. Înainte de a acredita intermediarii comerciali care desfăşoară activităţile descrise la 
alineatul (1), misiunile diplomatice şi oficiile consulare verifică, în special, următoarele 
aspecte: 

(a) situaţia actuală a intermediarului: valabilitatea licenţei, înmatricularea la registrul 
comerţului, contractele bancare;

(b) contractele existente, încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în statele 
membre, care oferă cazare şi alte pachete de servicii turistice;

(c) contractele încheiate cu companiile aeriene, care trebuie să includă călătorii 
dus/întors garantate şi închise.

3. Intermediarii comerciali acreditaţi sunt monitorizaţi în mod constant, prin controale 
aleatorii incluzând interviuri telefonice sau personale cu solicitanţii, verificarea căl
ătoriilor şi a cazării, verificarea asigurărilor medicale de călătorie, spre a se vedea dacă
sunt adecvate şi acoperă individual călătorii şi, atunci când este posibil, verificarea 
documentelor care atestă întoarcerea în grup.

4. În cadrul cooperării consulare la nivel local, se efectuează schimburi de informaţii cu 
privire la neregulile constatate, refuzul cererilor depuse de intermediarii comerciali, 
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formele identificate de fraudare a documentelor de călătorie şi neefectuarea căl
ătoriilor programate. 

5. În cadrul cooperării consulare la nivel local au loc schimburi de liste cuprinzând
intermediarii comerciali acreditaţi de fiecare misiune diplomatică sau oficiu consular 
ori cărora li s-a retras acreditarea, inclusiv motivele care au determinat retragerea. 

Fiecare misiune diplomatică sau oficiu consular se îngrijeşte ca lista intermediarilor 
acreditaţi să fie adusă negreşit la cunoştinţa publicului.

Articolul 41

Informarea publicului larg

1. Statele membre şi misiunile diplomatice sau oficiile lor consulare pun la dispoziţia 
publicului larg toate informaţiile relevante privind cererile de viză.

(a) criteriile, condiţiile şi procedurile de solicitare a vizelor;

(b) mijloacele prin care se obţin programări, dacă este cazul;

(c) locul unde trebuie depuse cererile (misiunea diplomatică sau oficiul consular 
competent, centrul comun de primire a cererilor sau prestatorul extern de 
servicii).

2. Statul membru reprezentant şi statul membru reprezentat informează publicul larg cu 
privire la acordurile de reprezentare, în conformitate cu articolul 7, cu trei luni înainte 
ca acestea să intre în vigoare. Informaţiile furnizate includ detalii referitoare la 
eventualele categorii de solicitanţi care trebuie să îşi depună cererile direct la misiunea 
diplomatică sau oficiul consular al statului membru reprezentat. 

3. Publicul larg şi autorităţile ţării gazdă trebuie să fie informat despre faptul că ştampila 
prevăzută la articolul 17 nu produce efecte legale.

4. Publicul larg este informat cu privire la termenele de examinare a cererilor de viză
specificate la articolul 20 alineatul (1). Publicul este, de asemenea, informat despre ţ
ările terţe ai căror resortisanţi sau categorii specifice de resortisanţi necesită o 
consultare prealabilă, în conformitate cu Anexele I şi II.

5. Publicul larg este informat de faptul că decizia privind cererea de viză trebuie 
comunicată solicitantului, precum şi că aceasta trebuie să menţioneze motivele pe care 
se bazează şi de faptul că solicitanţii ale căror cereri au fost respinse dispun de un 
drept de atac. Publicul este informat cu privire la căile de atac, la instanţele judiciare 
competente, precum şi la termenul de introducere a acţiunilor. 

6. Publicul larg este informat că simpla posesie a unei vize nu conferă în mod automat un 
drept de intrare şi că deţinătorilor de viză li se poate cere să prezinte documente 
doveditoare la frontieră. 

7. Publicul larg este informat cu privire la cursul de schimb aplicat de misiunile 
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diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre la perceperea taxelor de viză în 
monedă locală. 

TITLUL IV Cooperarea consulară la nivel local

Articolul 42

Cooperarea consulară la nivel local între misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
statelor membre

1. Pentru a asigura aplicarea armonizată a politicii comune de vize luând în consideraţie, 
atunci când este cazul, condiţiile locale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
statelor membre, precum şi Comisia, cooperează în cadrul fiecărei jurisdicţii evaluând, 
în special, necesitatea:

(a) întocmirii unei liste de documente doveditoare ce urmează a fi prezentate de 
solicitanţi, lund în consideraţie articolul 14 şi Anexa IV;

(b) stabilirii unor criterii comune de examinare a cererilor de viză, în special în 
raport cu obligativitatea deţinerii de către soilicitanţi a unei asigurări medicale de 
călătorie (inclusiv exceptările şi imposibilitatea dobândirii la nivel local a unei 
asigurări medicale de călătorie adecvate), taxa de procesare, utilizarea ştampilei 
care indică faptulş că s-a solicitat o viză, precum şi cu aspectele legate de 
formularele de cerere.

(c) stabilirii de criterii comune privind regimul aplicat diferitelor tipuri de 
documente de călătorie şi a unei liste exhaustive de documente de călătore 
eliberate de ţara gazdă, care trebuie să fie actualizate regulat.

(d) stabilirii unei abordări armonizate a cooperării cu prestatorii externi de servicii şi 
intermediarii comerciali. 

În cazul în care, în legătură cu una sau mai multe dintre literele (a) - (d), evaluarea în 
cadrul cooperării consulare la nivel local confirmă necesitatea unei abordări locale 
armonizate, se adoptă măsuri în sensul unei astfel de abordări armonizate, în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 46 alineatul (2). 

2. În cadrul cooperării consulare la nivel local se întocmeşte o fişă informativă comună
referitoare la vizele de şedere de scurtă durată, vizele de tranzit şi vizele de tranzit 
aeroportuar (drepturile pe care le conferă, condiţiile stabilite pentru a solicita astfel de 
vize).

3. În cadrul cooperării consulare la nivel local se efectuează următoarele schimburi de 
informaţii:

(a) statistici lunare privind vizele de şedere de scurtă durată, vizele cu valabilitate 
teritorială limitată, vizele de tranzit şi vizele de tranzit aeroportuar eliberate, 
precum şi numărul de cereri de viză respinse,
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(b) informaţii referitoare la:

(i) structura socio-ecomică a ţării gazdă;

(ii) sursele de informare la nivel local (privind asigurările sociale, asigurările 
medicale, registrele fiscale, registrele de intrări/ieşiri, etc.);

(iii) utilizarea documente false şi falsificate;

(iv) reţelele de imigraţie clandestină

(v) vize refuzate

(vi) cooperarea cu companiile aeriene;

(vii) companiile de asigurări care oferă asigurări medicale de călătorie 
corespunzătoare (inclusiv verificarea tipului de acoperire, eventualele 
sume excedentare).

4. O dată pe lună, se organizează reuniuni de cooperare consulară la nivel local la care 
participă statele membre şi Comisia, destinate să abordeze în mod specific aspecte 
operative ale aplicării politicii comune în materie de vize. În lipsa unor acorduri 
diferite, încheiate în cadrul jurisdicţiei la cererea Comisiei, aceste reuniuni sunt 
convocate de Comisie.

În cadrul cooperării consulare la nivel local se pot organiza reuniuni monotematice şi 
se pot constitui grupuri de studiu al unor aspecte specifice. 

5. În mod sistematic, se întocmesc procese verbale rezumative ale reuniunilor de 
cooperare consulară, care se difuzează la nivel local. Comisia poate delega redactarea 
proceselor verbale unui stat membru. Misiunea diplomatică sau oficiul consular al fiec
ărui stat membru înaintează procesele verbale la autorităţile centrale.

Pe baza acestor procese verbale lunare Comisia întocmeşte, în fiecare jurisdicţie, un 
raport anual pe care îl înaintează Consiliului. 

6. Reprezentaţi ai misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare ale statelor membre 
care nu aplică acquis-ul comunitar în materie de vize, sau reprezentaţi ai unor ţări ter
ţe pot fi invitaţi ad hoc să participe la reuniuni, în vederea unui schimb de informaţii 
orientat pe aspecte specifice legate de eliberarea vizelor.

7. Comisia transmite Consiliului, spre examinare, chestiunile de interes general special 
sau care nu pot fi soluţionate local.

TITLUL V Dispoziţii finale

Articolul 43
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Măsuri excepţionale

Statele membre care găzduiesc Jocuri Olimpice sau Paralimpice aplică proceduri şi măsuri 
specifice de facilitare a eliberării vizelor, în conformitate cu Anexa XIII.

Articolul 44

Amendamente la anexe

Anexele III, IV, V, VI, VIII, IX, X şi XI se amendează în conformitate cu procedura (2)
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

Fără a se aduce atingere articolului 47 alineatul (2), modificarea Anexelor I şi II se hot(3)
ărăşte în conformitate cu procedura stabilită la articolul 46 alineatul (2).

Articolul 45

Instrucţiuni de aplicare în pratică a Codului vizelor

Instrucţiunile operative instituind practici şi proceduri armonizate de urmat de către misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre la procesarea cererilor de viză se elaboreaz
ă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 46 alineatul (2). 

Articolul 46

Comitet

1. Comisia este asistată de un comitet denumit, în continuare, „comitetul pentru vize”.

2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, ţinându-se cont de prevederile articolului 8 al acesteia şi cu condiţia ca 
măsurile de aplicare adoptate în conformitate cu această procedură să nu modifice 
principalele dispoziţii ale prezentului regulament.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei 
luni.

3. Comitetul pentru vize îşi adoptă propriul regulament de procedură.

Articolul 47

Comunicări

1. Statele membre comunică Comisiei:

(a) cazurile de reprezentare, menţionate la articolul 7;
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(b) lista ţărilor terţe pentru care sunt necesare procedurile de informare menţionate 
la articolul 9 alineatul (3); 

(c) menţiunile adăugate la nivel naţional în zona „observaţii” a autocolantului de viz
ă, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 

(d) autorităţile competente să prelungească vize, în conformitate cu articolul 28 
alineatul (3);

(e) cazurile de cooperare, menţionate la articolul 37;

(f) statistici semestriale (la 1 martie şi la 1 septembrie din fiecare an calendaristic), 
referitoare la toate tipurile de vize eliberate, utilizând tabelul tipizat pentru 
schimbul de date statistice. 

Comisia pune informaţiile comunicate în temeiul alineatului (1) la dispoziţia statelor 
membre şi a publicului, prin intermediul unei publicaţii electronice pemanent 
actualizate.

2. Statele membre notifică, de asemenea, Comisia cu privire la modificările pe care îşi 
propun să le aducă listei de ţări terţe pentru care sunt necesare procedurile de 
informare şi consultare prealabilă menţionate la articolele 8 şi 9.

Articolul 48

Abrogări

1. Articolele 9 - 17 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 
iunie 1985 se înlocuiesc. 

2. Se abrogă :

(a) Instrucţiunile consulare comune, inclusiv anexele. 

(b) Deciziile Comitetului executiv Schengen din 14 decembrie 1993 (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.

(c) Acţiunea comună 96/197/JHA din 4 martie 1996, adoptată de Consiliu pe baza 
articolului K.3 din TUE, privind regimul tranzitului aeroportuar.

(d) Regulamentul (CE) nr. 789/2001

(e) Regulamentul (CE) nr. 1091/2001

(f) Regulamentul (CE) nr. 415/2003

3. Trimiterile la instrumentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul 
Regulament şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din Anexa XIV.
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Articolul 49

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene. 

Se aplică după 6 şase luni de la  data intrării în vigoare. Articolele 46 şi 47 se aplică de la data 

intrării în vigoare. 

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

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele
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ANEXA I: LISTA ŢĂRILOR TERŢE PENTRU CARE SE SOLICITĂ
CONSULTAREA PREALABILĂ A AUTORITĂŢILOR CENTRALE ALE 

STATELOR MEMBRE, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 8 DIN CODUL 
COMUNITAR AL VIZELOR

În cadrul acordurilor privind reprezentarea, autorităţile centrale ale statului membru 
reprezentant vor consulta autorităţile statului membru reprezentat, în conformitate cu articolul 
9 alineatul (2) din Codul comunitar al vizelor.
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ANEXA II: LISTA ŢĂRILOR TERŢE PENTRU CARE SE SOLICITĂ
CONSULTAREA SAU INFORMAREA PREALABILĂ A AUTORITĂŢILOR 

CENTRALE ALE ALTOR STATE MEMBRE, ÎN CONFORMITATE CU 
ARTICOLUL 9 DIN CODUL COMUNITAR AL VIZELOR

Menţiunea (*) indică faptul că sunt solicitate numai informaţiile cu privire la vizele emise, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Codul comunitar al vizelor.
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ANEXA III: FORMULAR DE CERERE ARMONIZAT

Ştampila ambasadei sau a consulatului

Cerere pentru viza Schengen

Acest formular se eliberează în mod gratuit

Foto

1. Nume REZERVAT SERVICIILOR 
DIN CADRUL 
AMBASADEI SAU AL 
CONSULATULUI

2. Nume (nume anterior)

Data depunerii cererii:

Locul depunerii cererii:

ambasada/consulat

centru comun de procesare a 
cererilor pentru viză

agenţie de voiaj

Nume:

responsabil de dosar

Nume:

Altele

Nume:

Documente justificative:

Invitaţie

Mijloace de transport

Legătura cu altă cerere

Altele:
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3. Prenume

4. Data naşterii (an - 
lună - zi)

5. Locul naşterii 
(localitatea şi ţara)

6. Cetăţenie

7. Sex

Masculin

Feminin

8. Stare civilă:

Necăsătorit(ă)

Căsătorit(ă)

Separat(ă)

Divorţat(ă)

Văduv(ă)

Altele

9. Tipul documentului de călătorie:

Paşaport simplu

Paşaport diplomatic

Paşaport de serviciu/oficial

Paşaport special

Alte documente de călătorie (specificaţi):

10. Numărul documentului de 
călătorie

11. Eliberat de

Valabil până la

12. Dacă aveţi reşedinţa în altă ţară decât cea de origine, aveţi 
permisiunea de a vă întoarce în ţara respectivă ?

Nu

Da, (numărul şi valabilitatea permisului)

* 13. Ocupaţia actuală

* 14. Numele, adresa şi telefonul angajatorului. Pentru studen
ţi, numele şi adresa instituţiei de învăţământ.

15. Statul membru de destinaţie principală
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16. Numărul de intrări 
solicitate

O intrare

Două intrări

Intrări multiple

17. Durata şederii sau a 
tranzitului

Viza este solicitată pentru:

şedere, indicaţi numărul de 
zile _______

tranzit aeroportuar

Rubricile marcate cu * nu vor trebui completate de membrii familiilor cetăţenilor din Uniunea 
Europeană sau Spaţiul Economic European (soţi, copii sau rude pe linie ascendentă aflate în 
întreţinere). Membrii familiilor cetăţenilor din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic 
European vor trebui să prezinte documente care să susţină gradul de rudenie şi să completeze 
rubrica XX.

* 18. Vize anterioare (eliberate în ultimii trei ani) A

B

C

D

Numărul de intrări:

1

2

Multiple

Valabilă de la ........

Până la ...................

19. Permisiunea de intrare pentru ţara de destinaţie finală (în 
cazul unei cereri pentru viză de tranzit sau de tranzit 
aeroportuar)

Eliberată de:

Valabilă până la:

20. Scopul călătoriei

Turism

Afaceri

Vizită la familie sau prieteni

Cultural

Sport

Vizită oficială

Motive medicale

Altele (specificaţi):

* 21. Data estimată de sosire * 22. Data estimată de plecare
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* 23. Numele persoanei din statele membre care urmează să îl 
găzduiască pe solicitantul vizei. Dacă nu este cazul, indicaţi 
numele hotelului sau adresa temporară în statele membre.

Adresa (şi adresa de e-mail) 
persoanei care urmează să asigure g
ăzduirea

Telefon (şi fax)

24. Numele şi adresa societă
ţii/organizaţiei care a adresat invita
ţia

Telefonul (şi faxul) 
societăţii/organizaţiei

Numele, adresa, telefonul (şi faxul) (şi adresa de e-mail) 
persoanei de contact din cadrul societăţii/organizaţiei:

* 25. Solicitantul suportă costurile legate de transportul şi de 
şederea sa ?

Sau altcineva ?

Mijloace de susţinere financiară pe perioada şederii

Lichidităţi (bani)

Cecuri de călătorie

Cărţi de credit

Cazare

Altele:
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* 26. În cazul în care costurile legate de transportul şi de 
şederea solicitantului sunt acoperite de o persoană care asigură
găzduirea/o societate/o organizaţie,

Mijloace de susţinere financiară pe perioada şederii 
dumneavoastră

Lichidităţi (bani)

Cecuri de călătorie

Cărţi de credit

Cazare

Altele:

A fost depusă documentaţia atestând invitaţia, finanţarea 
cheltuielilor şi cazarea ?

27. Asigurarea de călătorie şi/sau de s
ănătate

Valabilă până la:

? Nu este cazul

Numărul poliţei:

28. Datele personale ale membrului familiei care este cetăţean 
al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European

Nume Prenume

Data naşterii Cetăţenie Numărul pa
şaportului

Legătura de rudenie cu un cetăţean din Uniunea Europeană
sau Spaţiul Economic European

? soţ(ie)

? copil

? rudă pe linie ascendentă aflată în întreţinere

29. Adresa de domiciliu (şi de 
e-mail) a solicitantului

Numărul de telefon

30. Locul şi data 31. Semnătura (pentru minori, 
semnătura tutorelui)
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Declaraţia de semnat în cazul unei vize cu intrări multiple (cf. rubrica nr. 16)

O dată cu prezentarea documentaţiei atestând că sunt în posesia unei asigurări medicale de căl
ătorie corespunzătoare pentru primea mea şedere/primul meu tranzit, declar că am luat la cuno
ştinţă de necesitatea de a avea o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare pentru 
vizitele ulterioare pe teritoriul statelor membre.

Semnătura



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 85 RO

Declaraţia pe care trebuie să o semneze solicitantul: 

În cunoştinţă de cauză, sunt de acord cu următoarele: fotografierea mea şi, dacă este cazul, 
luarea amprentelor mele sunt obligatorii pentru verificarea cererii pentru viză. Toate datele 
personale care figurează în formularul de cerere pentru viză, precum şi fotografia şi amprentele 
mele vor fi puse la dispoziţia autorităţilor competente din statele membre şi procesate de aceste 
autorităţi, pentru a se putea lua o hotărâre în cazul cererii mele de viză. 

Aceste date, precum şi hotărârea luată în cazul cererii mele de viză sau hotărârea de anulare, 
revocare sau extindere a unei vize eliberate se vor introduce şi păstra în Sistemul de Informaţii 
privind Vizele (VIS) pentru o perioadă de cinci ani, fiind accesibile autorităţilor competente în 
materie de control al vizelor la frontierele externe şi în interiorul statelor membre, autorităţilor 
competente pentru azil şi imigranţi din statele membre, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite 
condiţiile privind intrarea, şederea şi rezidenţa legală pe teritoriul statelor membre, în scopul 
identificării persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc aceste condiţii, precum şi 
pentru a verifica o cerere de azil şi a stabili autoritatea responsabilă de această verificare. În 
anumite condiţii, datele vor fi, de asemenea, puse la dispoziţia autorităţilor responsabile de 
securitatea internă a statelor membre. Autoritatea responsabilă de procesarea datelor este: 
[Ministerul de Interne sau al Afacerilor externe din statul membru în cauză şi datele de 
contact corespunzătoare].

La solicitarea mea expresă, autoritatea consulară care îmi procesează cererea mă va informa 
asupra modului în care îmi pot exercita dreptul de a verifica datele personale care mă privesc şi 
se va îngriji de modificarea sau ştergerea acestora în cazul în care nu sunt corespunzătoare, în 
conformitate cu legislaţia naţională a statului în cauză.

Am fost informat că am dreptul de a obţine, în oricare dintre statele membre, o comunicare a 
datelor mele personale înregistrate în Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS), precum şi a 
statului membru care le-a transmis, şi de a solicita corectarea celor care sunt inexacte şi 
ştergerea celor care sunt înregistrate ilegal. La solicitarea mea expresă, autoritatea consulară
care îmi procesează cererea mă va informa asupra modului în care îmi pot exercita dreptul de a 
verifica datele personale care mă privesc şi se va îngriji de corectarea sau ştergerea lor în cazul 
în care nu sunt corespunzătoare, precum şi de eliminarea oricăror nereguli legate de acestea, în 
conformitate cu legislaţia naţională a statului în cauză. Autoritatea naţională de control din 
statul membru respectiv [datele de contact] mă va asista şi consilia în vederea exercitării 
acestor drepturi.

Declar, în deplină cunoştinţă de cauză, că toate informaţiile furnizate de mine sunt corecte şi 
complete. Am fost informat că orice declaraţie falsă din partea mea va atrage refuzul cererii de 
viză sau anularea vizei, dacă a fost deja eliberată, precum şi deferirea mea justiţiei, în 
conformitate cu legislaţia statului membru de la care solicit viza.

În cazul în care viza a fost acordată, mă angajez să părăsesc teritoriul statelor membre la 
expirarea acesteia. Am fost informat că deţinerea unei vize este doar una dintre condiţiile 
preliminare pentru a intra pe teritoriul european al statelor membre. Simplul fapt că mi-a fost 
acordată o viză nu înseamnă că voi fi îndreptăţit la despăgubiri dacă nu respect dispoziţiile 
corespunzătoare ale articolului 5 alineatul (1) din Codul Frontierelor Schengen şi astfel îmi este 
refuzată intrarea. Condiţiile prealabile de intrare vor fi verificate din nou la intrarea pe teritoriul 
european al statelor membre.
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ANEXA IV: LISTA NEEXHAUSTIVĂ A DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

Documentele justificative care sunt prevăzute în articolul 14 şi trebuie prezentate de c
ătre solicitanţii de vize pot include următoarele:

A. DOCUMENTAŢIA PRIVIND SCOPUL CĂLĂTORIEI

(1) pentru călătorii de afaceri:

(i) o invitaţie din partea unei firme sau autorităţi pentru participarea la 
reuniuni, conferinţe sau evenimente pe teme legate de comerţ, industrie 
sau muncă;

(ii) alte documente care să ateste existenţa unor relaţii comerciale sau 
profesionale;

(iii) bilete de intrare pentru târguri şi congrese, dacă este cazul;

(iv) documente care să ateste activităţile societăţii; 

(v) documente care să ateste rolul [statutul][situaţia] solicitanţilor în cadrul 
societăţii.

(2) pentru călătorii efectuate în cadrul studiilor sau al altor tipuri de formare:

(i) un certificat de înscriere la cursuri teoretice sau de formare profesională, 
la o instituţie care organizează activităţi educative, în cadrul formării de 
bază sau perfecţionării;

(ii) carnet de student sau certificate pentru cursurile frecventate;

(3) pentru călătorii realizate în scopuri turistice sau pentru motive personale:

(i) documente privind cazarea:

o invitaţie din partea persoanei care urmează să îl găzduiască pe –
solicitantul vizei, dacă este cazul;

un document care să ateste cazarea sau orice alt document –
corespunzător care menţionează cazarea avută în vedere;

(ii) documente privind itinerariul:

confirmarea rezervării unei călătorii organizate sau orice alt –
document corespunzător care menţionează planurile de călătorie 
preconizate; 

(4) pentru călătorii realizate în scopuri politice, ştiinţifice, culturale, sportive sau al 
unor evenimente religioase, sau pentru alte motive:

invitaţii, bilete de intrare, înscrieri sau programe care să ateste, pe cât –
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posibil, denumirea organizaţiei care găzduieşte evenimentul respectiv şi 
durata şederii sau orice alt document corespunzător care să menţioneze 
scopul vizitei.

B. DOCUMENTAŢIA NECESARĂ EVALUĂRII INTENŢIEI DE ÎNTOARCERE A 
SOLICITANTULUI

1) bilet de întoarcere sau circular;

2) dovada mijloacelor financiare;

3) dovada locului de muncă: extrase de cont;

4) dovada posesiei de bunuri imobiliare; 

5) dovada integrării în ţara de reşedinţă: legături de rudenie; statut 
profesional.

C. DOCUMENTAŢIA PRIVIND SITUAŢIA FAMILIALĂ A SOLICITANTULUI

1) acord parental (în cazul în care minorul nu călătoreşte însoţit de părinţi);

2) dovada legăturilor de rudenie cu persoana care emite invitaţia.
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ANEXA V: FORMULAR ARMONIZAT PENTRU ATESTAREA DE GĂZDUIRE 
ŞI/SAU ASUMAREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREŢINERE

[Statul membru]

Atestarea găzduirii* asumării cheltuielilor de întreţinere*

în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Codul Vizelor

în scopul invitării unui cetăţean dintr-o ţară terţă căruia i se aplică obligaţia de viză

(Acest formular este eliberat şi procesat de autoritatea competentă în mod gratuit)

Subsemnatul,

Nume Prenume

Data naşterii Locul naşterii

Cetăţenie

Numărul cărţii de identitate Numărul paşaportului

Numărul permisului de şedere:

Data eliberării Locul eliberării

Adresa:

Proprietar Chiriaş

Ocupaţia:

declar că îl/o pot găzdui pe*:

1. Nume Prenume Cetăţenie

Data naşterii Locul naşterii
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Adresa

Legătura cu persoana invitată

Numărul paşaportului

2. Nume Prenume Cetăţenie

Data naşterii Locul naşterii

Adresa

Legătura cu persoana invitată

Numărul paşaportului

3. De la ..... Până la .....

la adresa mea menţionată mai sus.

la cea de-a doua adresă a mea, şi anume:

declar că îmi pot asuma cheltuielile de întreţinere şi de repatriere *

- pentru persoana(persoanele) menţionate la* 1. 2.

- în cursul perioadei de şedere indicată la 3.

* Sunteţi rugat să bifaţi căsuţa(ele) corespunzătoare.
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Informaţii suplimentare:

persoana(ele) menţionate* la 1. 2. subscrie(u) propria(iile) sa/lor asigurare(i) medical
ă(e) de călătorie pentru perioada de şedere, conform cerinţelor articolului 12 alineatul 
(1) din Codului Vizelor.

subscriu asigurarea de sănătate în numele său/lor pe durata şederii.

Am fost informat că datele personale din acest formular sunt înregistrate şi prelucrate 
de către serviciile care îl primesc, sunt înregistrate în Sistemul de Informare privind 
Vizele (VIS) şi sunt disponibile pentru autorităţile din celelalte state membre şi am 
dreptul la modificarea sau ştergerea lor, în cazul în care se dovedesc a fi inexacte.

Am fost informat că [lista dispoziţiilor din legislaţia naţională care trebuie adăugate 
de statul membru în cauză]:

- sancţiunile aplicabile în cazul declarării unor date false;

- sancţiunile aplicabile în cazul contribuţiei la şederea ilegală.

- ...

- originalul acestei declaraţii, ştampilat în mod corespunzător de către autoritatea 
competentă, trebuie prezentat în termen de şase luni autorităţilor consulare competente 
pentru verificarea cererii de viză a persoanei(lor) invitată(e)

Declar, prin angajarea cuvântului meu de onoare, că informaţiile mai sus furnizate sunt 
adevărate

Citit şi aprobat Atest certificarea semnăturii lui .........

Data şi semnătura persoanei invitate Data ...... Ştampila autorităţii competente

Documente de anexat:
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- copia Cărţii de Identitate a persoanei invitate sau a paginii cu date personale 
din paşaportul acesteia;

- dovada domiciliului (ex.: titlu de proprietate, contract de închiriere, facturi de 
electricitate/apă/gaze);

- dovada veniturilor (fişă de salariu, chitanţa de pensie, document oficial 
atestând valoarea veniturilor);

- dacă este cazul, poliţa de asigurare de sănătate pentru persoana(ele) invitată(e)

Această secţiune este rezervată exclusiv autorităţilor competente

Atestarea găzduirii

Condiţiile de găzduire

nu au fost verificate

au fost considerate compatibile cu invita
ţia preconizată

Dovada asumării cheltuielilor de între
ţinere

Nivelul mijloacelor financiare ale 
persoanei invitate

nu a fost verificat

a fost considerat suficient în raport cu 
valorile de referinţă aplicabile duratei de 
şedere a persoanei(lor) invitate

Data: Locul:

Ştampila autorităţii competente:
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24 Codul vizei pentru care s-a depus cerere.
25 Codul statului membru care procesează cererea. 
26 Dacă este cazul, codul statului membru reprezentat de statul membru care procesează cererea pentru 

viză.
27 Data depunerii cererii (şase cifre: xx ziua, xx luna, xxxx anul).
28 Autoritatea care procesează cererea pentru viză. 

ANEXA VI: MODEL UNIFORM DE ŞTAMPILĂ INDICÂND DEPUNEREA UNEI 
CERERI PENTRU VIZĂ

…24 viza …25 R/ ...26

xx/xx/xxxx27 28

Exemplu: 

viza C FR R/ IT

22/04/2006 Consulatul Franţei

Djibouti
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ANEXA VII: LISTA COMUNĂ A ŢĂRILOR TERŢE, ENUMERATE ÎN 
REGULAMENTUL (CE) Nr. 539/2001, ANEXA I, AI CĂROR CETĂŢENI TREBUIE 
SĂ FIE ÎN POSESIA UNEI VIZE DE TRANZIT AEROPORTUAR LA TRECEREA 
PRIN ZONA DE TRANZIT INTERNAŢIONAL DIN AEROPORTURILE SITUATE 

PE TERITORIUL STATELOR MEMBRE 

AFGANISTAN

BANGLADESH

CONGO (Republica Democrată)

ERITREA

ETIOPIA

GANA

IRAN

IRAK

NIGERIA

PACHISTAN

SOMALIA

SRI LANKA
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ANEXA VIII: LISTA PERMISELOR DE ŞEDERE CARE CONFERĂ DEŢIN
ĂTORILOR DREPTUL DE TRANZIT PRIN AEROPORTURILE STATELOR 

MEMBRE FĂRĂ SĂ LI SE SOLICITE O VIZĂ DE TRANZIT AEROPORTUAR
ANDORA:

Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permis provizoriu de şedere şi de muncă) •
(alb). Acestea sunt eliberate lucrătorilor sezonieri; perioada de valabilitate depinde de durata 
activităţii desfăşurate, nedepăşind, în nici un caz, 6 luni. Acest permis nu se poate reînoi.

Tarjeta de estancia y de trabajo (permis de şedere şi de muncă) (alb). Acest permis se •
eliberează pentru 6 luni şi poate fi reînoit pentru încă un an.

Tarjeta de estancia (permis de şedere) (alb). Acest permis se eliberează pentru 6 luni şi •
poate fi reînoit pentru încă un an.

Tarjeta temporal de residencia (permis de şedere temporar) (roz). Acest permis se elibereaz•
ă pentru 1 an şi poate fi reînoit de două ori, de fiecare dată pentru încă un an.

Tarjeta ordinaria de residencia (permis de şedere normal) (galben). Acest permis se •
eliberează pentru 3 ani şi poate fi reînoit pentru încă 3 ani.

Tarjeta privilegiada de residencia (permis de şedere special) (verde). Acest permis se •
eliberează pentru 5 ani şi se poate reînoi, de fiecare dată pentru încă 5 ani.

Autorización de residencia (autorizaţie de şedere) (verde). Acest permis se eliberează•
pentru un an şi se poate reînoi, de fiecare dată pentru încă 3 ani.

Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizaţie temporară de şedere şi de •
muncă) (roz). Acest permis se eliberează pentru 2 ani şi poate fi reînoit pentru încă 2 ani.

Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizaţie normală de şedere şi de •
muncă) (galben). Acest permis se eliberează pentru 5 ani.

Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizaţie specială de şedere şi de •
muncă) (verde). Acest permis se eliberează pentru 10 ani şi se poate reînoi, de fiecare dată
pentru încă 10 ani.

CANADA:

Permis de şedere permanent (card din plastic)•

JAPONIA:

Permis de reintrare pe teritoriul Japoniei•

MONACO:

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (permis de şedere temporar)•

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (permis de şedere normal)•
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Carte de séjour de résident privilégié (permis de şedere pentru rezident privilegiat)•

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (permis de şedere pentru soţul/so•
ţia unui cetăţean monegasc)

SAN MARINO:

Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [permis de şedere normal (fără dată•
de expirare)]

Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [permis de şedere •
permanent special (fără dată de expirare)]

Carta d'identità de San Marino (validità illimitata) [carte de identitate pentru San Marino •
(fără dată de expirare)]

STATELE UNITE ALE AMERICII:

Formularul I-551 permis de şedere permanent (cu o durată de valabilitate de la 2 la 10 ani)•

Formularul I-551 Permis de confirmare a înregistrării unei persoane străine (cu o durată de •
valabilitate de la 2 la 10 ani)

Formularul I-551 Permis de confirmare a înregistrării unei persoane străine (fără dată de •
expirare)

Formularul I-327 Document de reintrare (cu o durată de valabilitate de 2 ani - eliberat •
posesorilor unui I-551)

Permis de şedere pentru străini (cu o durată de valabilitate de la 2 la 10 ani sau fără dată de •
expirare). Acest document îi garantează posesorului faptul că poate reveni numai în cazul în 
care perioada petrecută în afara SUA nu a fost mai mare de un an.

Permis de reintrare (cu o durată de valabilitate de 2 ani). Acest document îi garantează•
posesorului faptul că poate reveni numai în cazul în care perioada petrecută în afara SUA nu 
a fost mai mare de doi ani.

Ştampilă valabilă de şedere temporară într-un paşaport valabil (cu o valabilitate de un an de •
la data eliberării)
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29 Sigla nu este necesară pentru Norvegia, Islanda şi Elveţia.

ANEXA IX: FORMULAR STANDARD PENTRU NOTIFICAREA ŞI MOTIVAREA 
REFUZĂRII UNEI VIZE 

REPREZENTANŢA DIPLOMATICĂ SAU

OFICIUL CONSULAR AL STATULUI MEMBRU 

___________

__________________________________________________________________________29

REFUZUL VIZEI,
în conformitate cu articolul 23 din Codul Comunitar al Vizelor

Stimată Doamnă/Stimate Domn ______________________________,

Ambasada/Consulatul General/Consulatul _____________________ din ______________ 
a verificat [în numele (denumirea statului membru reprezentat)] cererea dumneavoastră
de viză din data de xx Luna 200x. Viza a fost refuzată.

Refuzul vizei dumneavoastre are la bază unul sau mai multe din motivele de mai jos (marcate 
prin bifare), care nu permit eliberearea unei vize:
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! a fost prezentat un document de călătorie fals/contrafăcut/falsificat 

! nu s-au putut stabili scopul şi condiţiile şederii dumneavoastră

! nu s-a putut stabili intenţia dumneavoastră de a vă întoarce în ţara de origine

! nu a fost furnizată dovada mijloacelor suficiente de subzistenţă pentru perioada 
şi forma de şedere, sau a mijloacelor de întoarcere în ţara de origine sau de tranzit

! aţi petrecut deja trei luni în cadrul unei perioade de 6 luni pe teritoriul statelor 
membre

! a fost emisă o alertă în scopul refuzării intrării

! în Sistemul de Informare Schengen (SIS) de către .............................. (men
ţionarea statului membru) 

! în registrul naţional

! unul sau mai multe state membre consideră că reprezentaţi o ameninţare pentru 
ordinea publică, securitatea internă, sănătatea populaţiei sau relaţiile internaţionale ale 
unuia sau mai multor state membre din Uniunea Europeană (fiecare stat membru trebuie 
să indice trimiterile la legislaţia naţională în legătură cu astfel de cazuri de refuz al intrării).

! nu aţi prezentat dovezi suficiente privind situaţia de urgenţă care să justifice 
solicitarea unei vize la frontieră

Data şi Ştampila misiunii diplomatice sau a oficiului consular

_________________________

Semnătura persoanei în atenţia căreia a fost emis acest document
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ANEXA X: COMPLETAREA AUTOCOLANTULUI DE VIZĂ

I. Secţiunea pentru menţiuni comune 

1.1. Rubrica „VALABIL PENTRU”:

În această rubrică se precizează teritoriul pe care deţinătorul vizei are dreptul să căl
ătorească.

Rubrica poate fi completată numai în unul din modurile de mai jos:

(a) State Schengen; 

(b) State Schengen sau state Schengen pe al căror teritoriu viza are o valabilitate 
limitată (în acest caz se utilizează următoarele abrevieri): 

A = Austria
BNL = Belgia, Olanda şi Luxembourg
CY = Cipru
CZE = Republica Cehă
D = Germania
DK = Danemarca
E = Spania
EST = Estonia
F = Franţa
FIN = Finlanda
GR = Grecia
H = Ungaria
I = Italia
LT = Lituania
LVA = Letonia
M = Malta
P = Portugalia
PL = Polonia
S = Suedia
SK = Slovacia
SVN = Slovenia
IS = Islanda
N = Norvegia

(c) Statul membru (utilizând abrevierile de la (b)) care a eliberat viza naţională de 
lungă şedere

1.2. Atunci când autocolantul de viză este utilizat pentru eliberarea vizei uniforme de scurtă
şedere sau de tranzit, la rubrica „valabil pentru” se înscrie menţiunea „State Schengen”, în 
limba statului membru care a eliberat viza.

1.3. Atunci când autocolantul de viză este utilizat pentru eliberarea vizelor care limitează
intrarea, şederea şi ieşirea la teritoriul unui singur stat membru, această rubrică se completează
cu denumirea statului membru la teritoriul căruia se limitează intrarea, şederea şi ieşirea deţin
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ătorului vizei, în limba statului membru respectiv.

1.4. Atunci când autocolantul de viză este utilizat pentru eliberarea vizelor cu o valabilitate 
teritorială limitată, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) litera (c) din prezentul 
regulament, se poate recurge la următoarele opţiuni pentru codurile care trebuie menţionate:

(a) menţionarea codurilor pentru statele membre respective;

(b) menţionarea cuvintelor „State Schengen”, urmate - între paranteze - de semnul 
minus şi de codurile statelor membre pentru teritoriul cărora viza nu este valabil
ă.

2. Rubrica „DE LA ... PÂNĂ LA”:

În această rubrică se precizează perioada şederii deţinătorului, astfel cum este autorizată de viz
ă.

Data de la care deţinătorul vizei poate intra pe teritoriul pentru care este valabilă viza este men
ţionată mai jos, după cuvintele „DE LA”:

ziua este menţionată prin utilizarea a două cifre, din care prima este zero în cazul în care –
ziua respectivă se exprimă printr-o singură cifră.

liniuţă de separare.–

luna este menţionată prin utilizarea a două cifre, din care prima este zero în cazul în care –
luna respectivă se exprimă printr-o singură cifră.

liniuţă de separare.–

anul este menţionat prin utilizarea a două cifre, care corespund ultimelor două cifre ale –
anului.

De pildă: 05-12-07 = 5 decembrie 2007.–

Data corespunzătoare ultimei zile a perioadei de şedere autorizată a deţinătorului vizei se 
completează după cuvintele „PÂNĂ LA”. Deţinătorul vizei trebuie să părăsească teritoriul 
pentru care este valabilă viza înainte de miezul nopţii din data respectivă.

Această dată este menţionată în acelaşi mod cu prima dată de mai sus.

3. Rubrica „NUMĂRUL DE INTRĂRI”:

În această rubrică se precizează de câte ori deţinătorul vizei poate intra pe teritoriul pentru care 
este valabilă viza, mai precis se referă la numărul de perioade de şedere care pot fi petrecute în 
decursul întregii perioade de valabilitate (vezi 4).

Intrările pot fi în număr de una, două sau mai multe. Acest număr este înscris în dreapta men
ţiunii preimprimate, folosind „01”, „02” sau abrevierea „MULT”, în cazul în care viza dă
dreptul la mai mult de două intrări.
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Pentru viza de tranzit, numai una sau două intrări pot fi autorizate (se înscrie „01” sau „02”). 
Intrările multiple se menţionează ca „MULT”. 

Viza nu mai este valabilă atunci când numărul total de ieşiri ale deţinătorului este egal cu num
ărul de intrări autorizate, chiar dacă deţinătorul nu a epuizat numărul de zile autorizate de viză.

4. Rubrica „DURATA VIZITEI ... ZILE”

În această rubrică se precizează numărul de zile pe care deţinătorul le poate petrece pe 
teritoriul pentru care este valabilă viza. Această perioadă poate fi continuă sau, în funcţie de 
numărul de zile autorizate, împărţită în mai multe perioade cuprinse între datele menţionate la 
punctul 2, ţinând seama de numărul de intrări autorizate conform cu punctul 3.

Numărul de zile autorizate este înscris în spaţiul liber dintre „DURATA VIZITEI” şi „ZILE”, 
sub forma a două cifre, din care prima este zero dacă numărul zilelor este mai mic de 10.

Numărul maxim de zile care se poate înscrie la această rubrică este de 90 pe semestru. 

În cazul eliberării vizelor cu o valabilitate de peste şase luni, menţiunea 90 de zile înseamnă 90 
de zile pentru fiecare 6 luni. 

5. Rubrica „ELIBERATĂ ÎN ... LA”

În această rubrică se precizează denumirea oraşului unde se află reprezentanţa diplomatică sau 
oficiul consular care eliberează viza. Data eliberării se menţionează după „LA”.

Data eliberării este menţionată în acelaşi mod cu data la care se face referire la 2.

6. Rubrica „NUMĂRUL PAŞAPORTULUI”:

În această rubrică se precizează numărul documentului de călătorie pe care se aplică
autocolantul de viză. 

În cazul în care persoana căreia îi este eliberată viza este inclusă în paşaportul soţului/soţiei, al 
mamei sau al tatălui, se precizează numărul documentului de călătorie al persoanei respective. 

Atunci când documentul de călătorie al solicitantului nu este recunoscut de către statul 
membru care eliberează viza, se utilizează modelul uniform de filă separată pentru aplicarea 
vizelor.

Numărul care trebuie menţionat la această rubrică, în cazul în care autocolantul de viză este 
aplicat pe fila separată, nu este numărul paşaportului, ci acelaşi număr tipografic care apare şi 
pe formular, format din şase cifre. 

7. Rubrica „TIPUL DE VIZĂ”:

Pentru facilitarea procedurilor de urmat de către autorităţile de control, în această rubrică se 
precizează tipul de viză cu ajutorul literelor A, B, C şi D după cum urmează:

A: viză de tranzit aeroportuar 
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B: viză de tranzit

LTV B: viză de tranzit cu valabilitate teritorială limitată

C: viză de scurtă şedere

LTV C: viză de scurtă şedere cu valabilitate teritorială limitată

D: viză naţională de lungă şedere 

8. Rubrica „NUME ŞI PRENUME”:

Primul cuvânt din căsuţa pentru „nume” urmat de primul cuvânt din căsuţa pentru „prenume”
din documentul de călătorie al deţinătorului vizei se menţionează în ordinea indicată. 
Reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular verifică dacă numele şi prenumele care apar în 
documentul de călătorie şi care trebuie completate la această rubrică şi în secţiunea care 
urmează să fie scanată electronic sunt aceleaşi cu cele care apar în cererea de viză.

9. Date obligatorii de adăugat în secţiunea „OBSERVAŢII”

a) Cod indicând „Nu se solicită asigurare”

În cazul în care deţinătorul vizei a fost scutit de obligaţia de a fi în posesia unei asigur
ări medicale de călătorie, în conformitate cu articolul 15, codul „N-INS” se men
ţionează în această secţiune. 

b) Cod indicând că invitatul a furnizat o atestare de găzduire şi/sau o declaraţie a 
asumării cheltuielilor de întreţinere

În cazul în care solicitantul a furnizat

o atestare de găzduire, la depunerea cererii pentru viză, se adaugă codul „Anexa –
IV-H”

o declaraţie a asumării cheltuielilor de întreţinere, la depunerea cererii pentru viză, –
se adaugă codul „Anexa IV-G”

Dacă s-a furnizat o atestare a ambelor elemente de mai sus, se adaugă codul „Anexa 
IV-H+G”.

II. Datele de ordin naţional din secţiunea „OBSERVAŢII”

În această secţiune se precizează, de asemenea, în limba statului membru care eliberează viza, 
observaţiile referitoare la dispoziţiile naţionale. Aceste observaţii nu pot, totuşi, constitui o 
repetare a menţiunilor obligatorii la care se face referire în partea I din prezenta Anexă.

III. Secţiunea pentru fotografie

Fotografia în culori a deţinătorului vizei trebuie să ocupe spaţiul special rezervat în acest scop. 
În ceea ce priveşte fotografia de inserat în autocolantul de viză, trebuie să se urmeze regulile de 
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mai jos. 

Dimensiunea capului, între creştet şi bărbie, va fi între 70% şi 80% din dimensiunea verticală a 
suprafeţei fotografiei.

Cerinţele minime pentru rezoluţie sunt:

– 300 de pixeli pe inch (ppi), necompresat, pentru scanare,
– 720 de puncte pe inch (dpi) pentru fotografiile imprimate color.

IV. Zona rezervată lecturii optice 

Această secţiune este alcătuită din două rânduri de 36 de caractere (OCR B-10 cpi).
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30 Data de expirare a perioadei de valabilitate.
31 Durata iniţială şi autorizată de şedere.
32 Noua dată de expirare a perioadei de valabilitate.
33 Noua durată autorizată de şedere.
34 Autoritatea care ia decizia cu privire la prelungire.
35 Data deciziei de prelungire.

ANEXA XI: MODEL UNIFORM DE ŞTAMPILĂ PENTRU PRELUNGIREA 
DURATEI DE ŞEDERE AUTORIZATĂ DE VIZĂ

Nr. VIZĂ

7.3.0630 15.3.0631

3032 3533

Ausländeramt34 20.2.0635
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ANEXA XII Partea 1: INSTRUCŢIUNI OPERAŢIONALE PRIVIND ELIBERAREA 
DE VIZE LA FRONTIERĂ PENTRU MARINARII ÎN TRANZIT SUPUŞI OBLIGA

ŢIEI DE VIZĂ

Obiectivul acestor instrucţiuni operaţionale este acela de a reglementa schimbul de informaţii 
între autorităţile competente din statele membre care aplică partea din acquis-ul comunitar 
referitoare la marinarii în tranzit supuşi obligaţiei de viză. Atunci când se procedează la 
eliberarea unei vize la frontieră pe baza schimbului de informaţii, responsabilitatea acestei eliber
ări revine statului membru care eliberează viza.

În sensul prezentelor instrucţiuni operaţionale:

„port al unui stat membru”: înseamnă un port care constituie o frontieră externă a unui stat 
membru; 

„aeroport al unui stat membru”: înseamnă un aeroport care constituie o frontieră externă a unui 
stat membru; şi

I. Îmbarcarea la bordul unei nave care se află într-un port al unui stat membru sau este a
şteptată în portul respectiv

(a) intrarea pe teritoriul statelor membre printr-un aeroport situat într-un alt stat 
membru 

compania maritimă sau agentul acesteia anunţă autorităţilor competente din portul –
statului membru în care se află sau este aşteptată nava sosirea, printr-un aeroport al 
unui stat membru, a marinarilor supuşi obligaţiei de viză. Compania maritimă sau 
agentul acesteia semnează un angajament de asumare a cheltuielilor de întreţinere 
pentru marinarii respectivi;

autorităţile competente menţionate verifică, cât mai rapid cu putinţă, corectitudinea –
informaţiilor comunicate de către compania maritimă sau agentul acesteia şi verific
ă în ce măsură sunt îndeplinite celelalte condiţii de intrare pe teritoriul statului 
membru. Autorităţile verifică, de asemenea, itinerariul pe teritoriul statelor 
membre, de pildă pe baza biletelor de avion; 

autorităţile competente din portul statului membru informează autorităţile –
competente de pe aeroportul de intrare al statului membru, prin intermediul unui 
formular referitor la marinarii în tranzit supuşi obligaţiei de viză (vezi Anexa XIII, 
Partea 2), completat în mod corespunzător, transmis prin fax, poştă electronică sau 
alte mijloace, în legătură cu rezultatele acestei verificări şi precizează dacă, în 
principiu, se poate elibera o viză la frontieră; 

dacă rezultatul verificării datelor disponibile este unul pozitiv şi dacă reiese că el –
corespunde declaraţiilor marinarului sau documentelor prezentate de acesta, autorit
ăţile competente de pe aeroportul de intrare sau de ieşire al statului membru pot 
elibera, la frontieră, o viză de tranzit cu valabilitatea de maxim cinci zile. În acest 
caz, o ştampilă a statului membru de intrare sau de ieşire este aplicată pe 
documentul de călătorie al marinarului menţionat, acest document fiind remis 
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marinarului respectiv. 

(b) intrarea pe teritoriul statelor membre prin trecerea unei frontiere terestre sau 
maritime situată într-un alt stat membru 

procedura este identică cu cea aplicată pentru intrarea printr-un aeroport al unui –
stat membru, cu singura diferenţă că, în acest caz, sunt informate autorităţile 
compente din postul de frontieră prin care marinarul respectiv intră pe teritoriul 
statului membru. 

II. Încetarea serviciului la bordul unei nave care a intrat într-un port al unui stat membru

(a) ieşirea de pe teritoriul statelor membre printr-un aeroport situat într-un alt stat 
membru 

compania maritimă sau agentul acesteia informează autorităţile competente din –
portul statului membru menţionat în legătură cu sosirea unor marinari supuşi obliga
ţiei de viză care îşi încetează serviciul şi care vor părăsi teritoriul statelor membre 
printr-un aeroport al unui stat membru. Compania maritimă sau agentul acesteia 
semnează un angajament de asumare a cheltuielilor de întreţinere pentru marinarii 
respectivi;

autorităţile competente verifică, cât mai rapid cu putinţă, corectitudinea informa–
ţiilor comunicate de către compania maritimă sau agentul acesteia şi verifică în ce 
măsură sunt îndeplinite celelalte condiţii de intrare pe teritoriul statelor membre. 
Autorităţile verifică, de asemenea, itinerariul pe teritoriul statelor membre, de pildă
pe baza biletelor de avion;

dacă rezultatul verificării datelor disponibile este unul pozitiv, autorităţile –
competente pot elibera o viză de tranzit cu valabilitatea de maxim cinci zile.

(b) ieşirea de pe teritoriul statelor membre prin trecerea unei frontiere terestre sau 
maritime situată într-un alt stat membru 

se aplică aceeaşi procedură ca în cazul ieşirii printr-un aeroport al unui stat –
membru.

III. Transferarea de pe o navă care a intrat într-un port al unui stat membru pe o altă navă
care trebuie să părăsească un port situat într-un alt stat membru 

compania maritimă sau agentul acesteia informează autorităţile competente din portul –
statului membru menţionat în legătură cu sosirea unor marinari supuşi obligaţiei de viză care 
îşi încetează serviciul şi care vor părăsi teritoriul statelor membre printr-un alt port al unui 
stat membru. Compania maritimă sau agentul acesteia semnează un angajament de asumare 
a cheltuielilor de întreţinere pentru marinarii respectivi;

autorităţile competente verifică, cât mai rapid cu putinţă, corectitudinea informaţiilor –
comunicate de către compania maritimă sau agentul acesteia şi verifică în ce măsură sunt 
îndeplinite celelalte condiţii de intrare pe teritoriul statelor membre. În cadrul acestei verific
ări, sunt contactate autorităţile competente aflate în portul statului membru din care 
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marinarii vor părăsi teritoriul statelor membre la bordul unei nave. Se verifică dacă nava pe 
care se îmbarcă marinarii se află deja în acest port sau dacă aceasta este aşteptată acolo. 
Autorităţile verifică, de asemenea, itinerariul pe teritoriul statelor membre;

dacă rezultatul verificării datelor disponibile este pozitiv, autorităţile competente pot elibera –
o viză de tranzit cu valabilitatea de maxim cinci zile.
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ANEXA XII: Partea 2:

FORMULAR
REFERITOR LA MARINARII ÎN TRANZIT SUPUŞI OBLIGAŢIEI DE VIZĂ

PENTRU UZ OFICIAL:

EXPEDITOR: DESTINATAR:

AUTORITATEA:

(ŞTAMPILA)

NUMELE/CODUL AGENTULUI:

DATE PRIVIND MARINARUL:

NUME: 1A PRENUME: 1B
CETĂŢENIE: 1C RANG/GRAD: 1D
LOCUL NAŞTERII: 2A DATA NAŞTERII: 2B
NUMĂRUL PAŞAPORTULUI: 3A NUMĂRUL CARNETULUI DE MARINAR: 4A
DATA ELIBERĂRII: 3B DATA ELIBERĂRII: 4B
PERIOADA DE VALABILITATE: 3C PERIOADA DE VALABILITATE: 4C

DATE PRIVIND NAVA ŞI AGENTUL 
MARITIM:
NUMELE AGENTULUI MARITIM: 5
NUMELE NAVEI: 6A PAVILION: 6B
DATA SOSIRII: 7A ORIGINEA NAVEI: 7B
DATA PLECĂRII: 8A DESTINAŢIA NAVEI: 8B

DATE PRIVIND DEPLASAREA MARINARULUI:

DESTINAŢIA FINALĂ A 
MARINARULUI: 

9

MOTIVUL(ELE) 
CERERII:
ÎMBARCARE…:

TRANSFER… ÎNCETAREA SERVICIULUI… 10

MIJLOC DE 
TRANSPORT

AUTOMOBIL … TREN … AVION … 11

DATA: SOSIRII: TRANZITULUI: PLECĂRII: 12

AUTOMOBIL* …
NUMĂR DE 
ÎNMATRICULARE:

TREN* …
TRASEU:

DATE PRIVIND 
ZBORUL:

DATA: ORA: NUMĂRUL ZBORULUI:
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Declaraţie formală semnată de către agentul maritim sau armator, prin care se confirmă asumarea, de către acesta, a 
cheltuielilor de întreţinere pe durata şederii şi, dacă este cazul, a cheltuielilor de repatriere a marinarului.

13

* = de completat doar în cazul în care există date disponibile



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 109 RO

36 Rugăm a se indica numele care apare în paşaport.

DESCRIERE DETALIATĂ A FORMULARULUI

Primele patru puncte se referă la identitatea marinarului.

(1) A. Nume36

B. Prenume
C. Cetăţenie
D. Rang/Grad

(2) A. Locul naşterii
B. Data naşterii

(3) A. Numărul paşaportului
B. Data eliberării
C. Perioada de valabilitate

(4) A. Numărul livretului de 
marinar 
B. Data eliberării
C. Perioada de valabilitate

Punctele 3 şi 4 au fost dispuse separat pentru mai multă claritate, având în vedere faptul că, în 
funcţie de naţionalitatea marinarului şi de statul membru în care trebuie să se intre, paşaportul 
sau carnetul de marinar pot fi utilizate în scopul identificării. 

Următoarele patru puncte se referă la agentul maritim şi la nava în cauză.

(5) Numele agentului maritim (persoana sau societatea care reprezintă armatorul la faţa 
locului în orice chestiune legată de obligaţiile armatorului cu privire la echiparea 
navei).

(6) A. Numele navei
B. Pavilionul (sub care navighează nava comercială)

(7) A. Data de sosire a navei
B. Provenienţa (portul) navei
Litera „A” se referă la data de sosire a navei în portul în care marinarul trebuie să se 
îmbarce.

(8) A. Data de plecare a navei
B. Destinaţia navei (portul următor)

Punctele 7A şi 8A oferă indicaţii privind perioada în cursul căreia marinarul este susceptibil de 
a se deplasa pentru a se îmbarca. Trebuie amintit că traseul unei nave depinde în mare măsură
de factori externi şi neaşteptaţi, cum ar fi furtunile, avariile etc.

Următoarele patru puncte servesc la determinarea motivului călătoriei marinarului, precum şi a 
destinaţiei sale.
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(9) „Destinaţia finală” este ultima destinaţie a călătoriei marinarului. Este vorba fie de 
portul în care urmează să se îmbarce, fie de ţara către care se îndreaptă în cazul încet
ării serviciului.

(10) Motivele cererii

(a) În cazul îmbarcării, destinaţia finală este portul în care marinarul urmează să se 
îmbarce.

(b) În cazul transferului pe o altă navă situată pe teritoriul statelor membre, destina
ţia finală este, de asemenea, portul în care urmează ca marinarul să se îmbarce. 
Transferul pe o navă situată în afara teritoriului statelor membre echivalează cu 
încetarea serviciului.

(c) Serviciul poate înceta din diverse motive, cum ar fi încheierea contractului, un 
accident de muncă, motive familiale urgente etc.

(11) Mijloc de transport

Lista mijloacelor utilizate pe teritoriul statelor membre de către marinarul în tranzit supus unei 
obligaţii de viză pentru a ajunge la destinaţia sa finală. În formular sunt avute în vedere urm
ătoarele trei posibilităţi:

(a) Automobil (sau autocar)

(b) Tren

(c) Avion

(12) Data sosirii (pe teritoriul statelor membre)

Acest punct îi priveşte în primul rând pe marinari la sosirea lor în primul aeroport al unui stat 
membru sau în primul punct de trecere a unei frontiere prin care ei doresc să intre pe teritoriul 
statelor membre (trecerea frontierei externe nu trebuie să se efectueze neapărat printr-un 
aeroport).

Data tranzitului

Este vorba despre data la care marinarul debarcă într-un port de pe teritoriul statelor membre şi 
se îndreaptă către un alt port situat, de asemenea, pe teritoriul statelor membre.

Data plecării

Data plecării este data la care marinarul debarcă într-un port de pe teritoriul statelor membre 
pentru a se îmbarca pe o altă navă într-un port situat în afara teritoriului statelor membre sau 
data la care marinarul debarcă într-un port de pe teritoriul statelor membre pentru a se îndrepta 
către domiciliul său (în afara teritoriului statelor membre).

După indicarea mijlocului(mijloacelor) de transport utilizat(e), trebuie furnizate, de asemenea, 
informaţiile disponibile cu privire la mijlocul(mijloacele) respectiv(e):
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(a) automobil, autocar: numărul de înmatriculare

(b) tren: nume, număr etc.

(c) informaţii privind zborul avionului: data, ora şi numărul zborului

(13) Declaraţie semnată de către agentul maritim sau armator, prin care acesta confirmă
asumarea cheltuielilor de întreţinere pe durata şederii şi, dacă este cazul, a cheltuielilor 
de repatriere a marinarului.

Dacă marinarii călătoresc în grup, fiecare dintre ei trebuie să completeze rubricile 1A la 4C.

ANEXA XIII: PROCEDURI ŞI CONDIŢII SPECIFICE DE FACILITARE A ELIBER
ĂRII VIZELOR PENTRU MEMBRII FAMILIEI OLIMPICE CARE PARTICIPĂ LA 

JOCURILE OLIMPICE ŞI PARALIMPICE 

Capitolul I

OBIECTIV ŞI DEFINIŢII

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul următoarelor proceduri şi condiţii specifice este acela de a facilita procedurile de 
cerere şi de eliberare a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru membrii familiei olimpice şi 
care să corespundă perioadei de desfăşurare a Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din [anul].

Sunt aplicabile, de asemenea, dispoziţiile relevante din acquisul comunitar cu privire la 
procedurile de cerere şi de eliberare a vizei uniforme.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament:

1) „organizaţii responsabile”, în legătură cu măsurile avute în vedere pentru facilitarea 
procedurilor de cerere şi de eliberare a vizelor pentru membrii familiei olimpice care 
participă la Jocurile Olimpice şi/sau Paralimpice din [anul], înseamnă organizaţiile 
oficiale care, conform Cartei Olimpice, au dreptul de a depune pe lângă Comitetul 
Organizator al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din [anul] liste cu membrii familiei 
olimpice în vederea eliberării unor legitimaţii de acreditare pentru Jocuri;

2) „membru al familiei olimpice” înseamnă orice persoană, membru al Comitetului 
Olimpic Internaţional, al Comitetului Paralimpic Internaţional, al federaţiilor interna
ţionale, al comitetelor naţionale olimpice şi paralimpice, al comitetelor organizatoare 
ale Jocurilor olimpice şi al asociaţiilor naţionale - cum ar fi atleţii, judecătorii/arbitrii, 
antrenorii şi alţi tehnicieni sportivi, personalul medical care însoţeşte echipele sau 
sportivii precum şi jurnaliştii care beneficiază de o acreditare mass-media, 
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responsabilii de înalt nivel, donatorii, sponsorii sau alţi invitaţi oficiali - care acceptă să
se ghideze după Carta Olimpică, acţionează sub controlul şi autoritatea supremă a 
Comitetului Olimpic Internaţional, figurează pe listele organizaţiilor responsabile şi 
este acreditată de Comitetul Organizator al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din 
[anul] în calitate de participant la Jocurile Olimpice şi/sau Paralimpice din [anul];

3) „legitimaţii de acreditare la Jocurile Olimpice”, eliberate de Comitetul Organizator al 
Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din [anul], în conformitate cu [trimiterea la legisla
ţia naţională] înseamnă două documente securizate, unul pentru Jocurile Olimpice şi 
celălalt pentru Jocurile Paralimpice, pe fiecare aflându-se fotografia titularului, care 
stabilesc identitatea membrului familiei olimpice şi asigură accesul în spaţiile de desfă
şurare a competiţiilor sportive, precum şi la alte manifestări programate pe întreaga 
durată a Jocurilor;

4) „durata Jocurilor Olimpice şi a Jocurilor Paralimpice” înseamnă perioada de la .... la 
.... pentru Jocurile Olimpice de Iarnă din [anul] şi perioada de la .... la .... pentru 
Jocurile Paralimpice din [anul];

5) „Comitetul Organizator al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din [anul] înseamnă
comitetul constituit la [trimiterea la dispoziţiile din legislaţia naţională] pentru a 
organiza Jocurile Olimpice şi Paralimpice din [anul] în ... , care ia o decizie cu privire 
la acreditarea membrilor familiei olimpice care participă la aceste Jocuri;

6) „serviciile competente pentru eliberarea vizelor” înseamnă serviciile desemnate de 
[statul membru care găzduieşte Jocurile Olimpice şi Paralimpice] pentru verificarea 
cererilor şi eliberarea vizelor pentru membrii familiei olimpice.

Capitolul II

ELIBERAREA VIZELOR

Articolul 3

Condiţii 

O viză poate fi eliberată în temeiul prezentului regulament doar dacă persoana în cauză
îndeplineşte următoarele condiţii:

(a) a fost desemnată de una dintre organizaţiile responsabile şi acreditată de Comitetul 
Organizator al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din [anul] în calitate de participant la 
Jocurile Olimpice şi/sau Paralimpice din [anul];

(b) este în posesia unui document valabil de călătorie care autorizează trecerea 
frontierelor externe, după cum se precizează în articolul 5 din Codul Frontierelor 
Schengen37;

(c) nu a făcut obiectul unei alerte în scopul refuzării intrării;

(d) nu este considerată drept o ameninţare pentru pentru ordinea publică, securitatea na
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ţională sau relaţiile internaţionale ale unuia dintre statele membre.

Articolul 4

Înaintarea cererii

1. Atunci când o organizaţie responsabilă stabileşte o listă de persoane selectate pentru a 
participa la Jocurile Olimpice şi/sau Paralimpice din [anul], aceasta poate înainta, o 
dată cu cererea de legitimaţie de acreditare la Jocurile Olimpice pentru persoanele 
selectate, o cerere colectivă de vize pentru persoanele selectate care sunt supuse 
obligaţiei de viză în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001, cu excepţia 
cazului în care aceste persoane sunt în posesia unui permis de şedere eliberat de un 
stat membru sau a unui permis de şedere eliberat de Marea Britanie sau Irlanda, în 
conformitate cu Directiva 2004/38/CE.

2. Cererile colective de vize pentru persoanele în cauză sunt transmise, în acelaşi timp cu 
cererile de legitimaţie de acreditare la Jocurile Olimpice, Comitetului Organizator al 
Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din [anul], în conformitate cu procedura stabilită de 
acesta.

3. Pentru persoanele care participă la Jocurile Olimpice şi/sau Paralimpice din [anul] se 
înaintează o singură cerere de viză corespunzând unei singure persoane.

4. Comitetul Organizator al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din [anul] are sarcina de a 
transmite serviciilor competente pentru eliberarea vizelor, cât mai rapid cu putinţă, 
cererile colective de viză, însoţite de copii ale cererilor de legitimaţie de acreditare 
olimpică pentru persoanele în cauză, pe care figurează numele şi prenumele acestora, 
precum şi cetăţenia, sexul, data şi locul naşterii acestora şi numărul, tipul şi data expir
ării paşaportului lor.

Articolul 5

Verificarea cererii colective de vize şi tipul vizei eliberate 

1. Viza este eliberată de către serviciile competente pentru eliberarea de vize în urma 
unei verificări al cărei scop este acela de a se asigura că sunt îndeplinite condiţiile prev
ăzute în articolul 3. 

2. Viza eliberată este o viză uniformă de scurtă şedere cu intrări multiple, care autorizeaz
ă o şedere de maxim trei luni în cursul perioadei de desfăşurare a Jocurilor Olimpice 
şi/sau Paralimpice din [anul].

3. Dacă membrul familiei olimpice în cauză nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în 
articolul 3, litera (c) sau (d), serviciile competente pentru eliberarea de vize pot elibera 
o viză cu valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu articolul 21 din Codul 
Vizelor.

Articolul 6
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Forma vizei

1. Viza se materializează prin aplicarea a două numere pe legitimaţia de acreditare 
olimpică . Primul număr este numărul vizei. În cazul unei vize uniforme, acest număr 
este compus din şapte (7) caractere, din care şase (6) cifre, precedate de litera „C”. În 
cazul unei vize cu valabilitate teritorială limitată, acest număr este compus din opt (8) 
caractere, din care şase (6) cifre, precedate de literele „IT”. Al doilea număr este num
ărul paşaportului persoanei în cauză.

2. Serviciile competente pentru eliberarea de vize transmit Comitetului Organizator al 
Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din [anul] numerele vizelor în scopul eliberării 
legitimaţiilor de acreditare. 

Articolul 7

Gratuitatea vizelor 

Procesarea cererilor de viză şi eliberarea vizelor se vor efectua fără perceperea unor taxe de c
ătre serviciile competente pentru eliberarea vizelor.

Capitolul III

DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE

Articolul 8

Anularea unei vize

Atunci când lista de persoane propuse pentru participarea la Jocurile Olimpice şi/sau 
Paralimpice din [anul] este modificată înainte de începerea Jocurilor, organizaţiile responsabile 
informează imediat Comitetul Organizator al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice din [anul] 
pentru a permite retragerea legitimaţiilor de acreditare ale persoanelor care nu mai figurează pe 
listă. Comitetul Organizator al Jocurilor Olimpice informează serviciile competente pentru 
eliberarea vizelor în legătură cu acest lucru, indicând numerele vizelor în cauză.

Serviciile competente pentru eliberarea vizelor anulează vizele persoanelor respective. Ele 
comunică imediat acest lucru autorităţilor responsabile de controlul la frontieră, iar acestea din 
urmă transmit fără întârziere informaţia respectivă autorităţilor competente ale celorlalte state 
membre.

Articolul 9

Controlul la frontierele externe

1. Controlul la intrare efectuat asupra membrilor familiei olimpice care au primit o viză
în conformitate cu prezentul regulament se limitează, la trecerea frontierelor externe 
ale statelor membre, la verificarea respectării condiţiilor prevăzute în articolul 3.

2. Pe durata Jocurilor Olimpice şi/sau Paralimpice:
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(a) ştampile de intrare şi de ieşire sunt aplicate pe prima filă liberă a paşaportului 
membrilor familiei olimpice pentru care este necesară aplicarea acestor ştampile 
în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Codul Frontierelor Schengen. 
Cu ocazia primei intrări, numărul vizei este indicat pe această pagină;

(b) condiţiile de intrare prevăzute în articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Codul 
Frontierelor Schengen sunt considerate a fi îndeplinite atunci când un membru al 
familiei olimpice este acreditat în mod corespunzător.

3. Alineatul (2) se aplică membrilor familiei olimpice care sunt cetăţeni ai ţărilor terţe, 
indiferent dacă aceştia sunt supuşi sau nu obligaţiei de viză în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001.
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ANEXA XIV: TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Dispoziţie din cadrul prezentului 
regulament 

Dispoziţie înlocuită din cadrul Convenţiei 
Schengen (CSA), al Instrucţiunilor 
consulare comune (ICC) sau al Comitetului 
Executiv Schengen (SCH/Com-ex)

Titlul I

Dispoziţii generale

Articolul 1 

Obiectiv şi domeniu de aplicare

ICC, I.1. Domeniu de aplicare (CSA articolele 
9 şi 10)

Articolul 2 – Definiţii 

(1)-(4)

ICC: I. 2. Definiţii şi tipuri de vize (p.10)

ICC: Partea a IV-a „Temei juridic”

CSA: Articolul 11 alineatul (2), articolul 14 
alineatul (1), articolele 15 şi 16

Articolul (2) alineatul (5) 

Viză de tranzit aeroportuar

Acţiune comună 96/197/JHA (L 63/1996), 
ICC 2.1.1

Articolul 2 alineatele (6), (7) şi (8)

Document de călătorie recunoscut

Autocolantul de viză

Fila separată pentru aplicarea vizei Regulamentul 333/2002, articolul 1 alineatul 
(1)

Titlul II 

Primirea şi procesarea cererilor de viză

Capitolul I 

Autorităţile care participă la procesarea cererilor de viză

Articolul 3 

Autorităţi competente să prelucreze cererile 
de viză

ICC, II 1.1(a) (b) şi II. 4. Anexa 6=eliminată

CSA, articolul 12 alineatele (1) şi (2)
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Articolul 4 

Competenţa „teritorială”

ICC, II, 1.1 şi 3

Dispoziţie din cadrul prezentului 
regulament 

Dispoziţie înlocuită din cadrul Convenţiei 
Schengen (CSA), al Instrucţiunilor 
consulare comune (ICC) sau al Comitetului 
Executiv Schengen (SCH/Com-ex)

Articolul 5 

Statul membru responsabil pentru procesarea 
unei cereri de viză

ICC, II 1.1(a) (b) şi II. 4. Anexa 6=eliminată

CSA, articolul 12 alineatele (1) şi (2)

Articolul (6) alineatul (1)

Competenţa în ceea ce priveşte eliberarea 
vizelor pentru resortisanţii unor terţe ţări aflaţi 
legal pe teritoriul unui stat membru

-

Articolul (6) alineatul (2) Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1994 
privind acţiunea comună adoptată de Consiliu 
pe baza articolului K.3 alineatul (2) litera (b) 
al Tratatului privind Uniunea Europeană cu 
referire la facilităţile de călătorie pentru 
şcolarii din ţările terţe care îşi au reşedinţa într-
un stat membru

Articolul 7 

Acorduri de reprezentare

ICC, II, 1.2

Articolul 8 

Consultarea prealabilă a autorităţilor centrale 
din statele membre 

ICC, II, 2.1

Articolul 9 

Consultarea prealabilă şi informarea autorită
ţilor centrale ale celorlaltor state membre

ICC, II, 2.3 şi V, 2.3(a)-(d)

Capitolul II 

Cererea de viză

Articolul 10 

Modalităţi practice de depunere a cererii

-
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Articolul 11 

Înregistrarea datelor biometrice

-

Dispoziţie din cadrul prezentului 
regulament 

Dispoziţie înlocuită din cadrul Convenţiei 
Schengen (CSA), al Instrucţiunilor 
consulare comune (ICC) sau al Comitetului 
Executiv Schengen (SCH/Com-ex)

Articolul 12 

Depunerea cererilor de viză

-

Articolul 13 

Formularul de cerere 

ICC, III. 1. 

Articolul 14 

Documente doveditoare

ICC, III.2 şi V. 1.4

Articolul 15 

Asigurarea medicală de călătorie 

ICC, V, 1.4 

Articolul 16 

Taxa de procesare

ICC, VII. 4. şi anexa 12

Articolul 17 

Ştampila care indică depunerea unei cereri 

Partea a VIII-a, 2 

Capitolul III

Examinarea şi procesarea cererilor de viză

Articolul 18 

Examinarea cererilor

ICC, III. 4. şi V.1., CSA articolul 13 alineatul 
(2)

Articolul 19 

Inadmisibilitatea

-

Articolul 20 

Decizii cu privire la cererile de viză

ICC, V. 2.1. (a 2-a liniuţă) şi 2.2 
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Articolul 21 

Viza cu valabilitate teritorială limitată

ICC, V.3. şi anexa 14, CSA articolul 11 
alineatul (2), articolul 14 alineatul (1) şi 
articolul 16

Dispoziţie din cadrul prezentului 
regulament 

Dispoziţie înlocuită din cadrul Convenţiei 
Schengen (CSA), al Instrucţiunilor 
consulare comune (ICC) sau al Comitetului 
Executiv Schengen (SCH/Com-ex)

Articolul 22 

Vizele de tranzit aeroportuar

ICC, I, 2.1.1. - Acţiune comună 96/197/JHA 
(L 63/1996)

Articolul 23 

Respingerea cererilor de viză

ICC, 2.4,

Articolul 25 (şi anexa X)

Completarea autocolantului de viză

ICC, VI; 1-2-3-4

Articolul 26 

Anularea autocolantelor de viză completate

ICC, VI, 5.2

Articolul 27 

Aplicarea autocolantelor de viză

ICC, VI, 5.3

Articolul 27 Model uniform pentru filă separat
ă pentru aplicarea vizei

Regulamentul (CE) nr. 333/2002. 

Capitolul IV

Modificarea perioadei de valabilitate a vizelor eliberate

Articolul 28 

Prelungirea

Com-ex (93) 21 

Articolul 29 

Anularea

Com-ex (93) 24 şi anexa 14 la ICC
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Articolul 30 

Revocarea vizelor 

Articolul 31 

Reducerea duratei de şedere autorizată printr-
o viză

Dispoziţie din cadrul prezentului regulament Dispoziţie înlocuită din cadrul Convenţiei 
Schengen (CSA), al Instrucţiunilor consulare comune (ICC) sau al Comitetului Executiv 
Schengen (SCH/Com-ex)

Capitolul V

Vizele eliberate la frontierele externe

Articolul 32 

Vizele eliberate la frontierele externe

Regulamentul (CE) nr. 415/2003

Articolul 33 

Vizele eliberate la frontieră marinarilor în 
tranzit 

Titlul III

Gestiunea administrativă şi organizarea

Articolul 34 

Organizarea serviciului pentru vize

ICC, VII, 1-2-3

Articolul 35 

Resursele afectate procesării cererilor de viză
şi monitorizării misiunilor diplomatice şi a 
oficiilor consulare

-

Articolul 36 

Comportamentul personalului afectat proces
ării cererilor de viză

-
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Articolul 37

Forme de colaborare în materie de primire a 
cererilor de viză

-

Articolul 38 

Cooperarea cu prestatorii externi de servicii

ICC, VIII, 5.2 

Articolul 39 

Aspecte organizatorice

-

Dispoziţie din cadrul prezentului 
regulament 

Dispoziţie înlocuită din cadrul Convenţiei 
Schengen (CSA), al Instrucţiunilor 
consulare comune (ICC) sau al Comitetului 
Executiv Schengen (SCH/Com-ex)

Titlul IV

Cooperarea consulară la nivel local

Articolul 40 

Cooperarea consulară la nivel local între 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
statelor membre

ICC, VIII, 1-3-4 

Titlul V

Dispoziţii finale

Articolul 41 

Măsuri excepţionale

-

Articolul 42 Regulamentul (CE) nr. 789/2001

Articolul 43 -

Articolele 44 şi 45 Comitetul Regulamentul (CE) nr. 789/2001, articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 333/2002, articolul 6

Articolul 46 Comunicări Regulamentul (CE) nr. 789/2001, articolul 2

Articolul 46 alineatul (1) litera (f) SCH Com-ex (94) 25 şi (98) 12

Articolul 47 Modificarea Regulamentului 
privind VIS

-
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Articolul 48- Abrogări -

Articolul 49 - Intrarea în vigoare -

ANEXE

Anexa I

Consultarea prealabilă a propriilor autorităţi 
centrale

ICC, anexa 5 A şi C 

Anexa II

Consultarea sau informarea prealabilă a 
autorităţilor centrale ale altor state membre

ICC, anexa 5 B

Dispoziţie din cadrul prezentului 
regulament 

Dispoziţie înlocuită din cadrul Convenţiei 
Schengen (CSA), al Instrucţiunilor 
consulare comune (ICC) sau al Comitetului 
Executiv Schengen (SCH/Com-ex)

Anexa III 

Formular armonizat de cerere de viză

ICC, anexa 16

Anexa IV 

Lista neexhaustivă a documentelor 
justificative

ICC, V. 1.4, parţial

Anexa V 

Formular armonizat pentru atestarea asumării 
cheltuielilor de întreţinere

ICC, anexa 15

Com-ex (98) 57

Anexa VI 

Model uniform de ştampilă care indică
depunerea unei cereri

ICC, VIII, 2

Anexa VII Lista comună a ţărilor terţe ai c
ăror cetăţeni sunt supuşi obligaţiei de viză de 
tranzit aeroportuar 

ICC, anexa 3, Partea I

Anexa VIII: Lista permiselor de şedere ai c
ăror titulari sunt scutiţi de obligaţia de viză de 
tranzit aeroportuar în statele membre

ICC, anexa 3, Partea a III-a

Anexa IX

Formular armonizat pentru motivarea refuzării 
unei vize

-
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Anexa X 

Completarea autocolantului de viză

ICC, Partea a VI-a, Secţiunile 1-4

Anexa XI 

Model uniform de ştampilă pentru prelungirea 
duratei de şedere

Com-ex (93) 21, parţial

Anexa XII
Partea 1: Instrucţiuni operaţionale privind 
eliberarea de vize la frontieră pentru marinarii 
în tranzit 
Partea 2: Formular de completat de către 
marinarii în tranzit

Regulamentul (CE) nr. 415/2003, anexele I şi 
II


