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REGULAMENTUL (CE) NR. 81/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S,I AL CONSILIULUI
din 14 ianuarie 2009
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce prives,te utilizarea Sistemului de
Informații privind Vizele (VIS) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen
PARLAMENTUL EUROPEAN S,I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(5)

În vederea verificării îndeplinirii condițiilor de intrare pentru resortisanții țărilor terțe prevăzute la articolul 5 din
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 s,i pentru a gestiona cu
succes sarcinile ce le revin, polițis,tii de frontieră ar trebui
să utilizeze toate informațiile necesare disponibile, inclusiv
date care pot fi consultate în VIS.

(6)

Pentru a preveni eludarea punctelor de trecere a frontierei
în care poate fi utilizat VIS s,i pentru a garanta deplina sa
eficacitate, este, în special, necesară utilizarea VIS într-un
mod armonizat cu ocazia efectuării controalelor la intrare
la frontierele externe.

(7)

Deoarece, în cazul unor cereri de viză repetate, este oportună reutilizarea s,i copierea datelor biometrice din prima
solicitare de viză din VIS, utilizarea VIS pentru controalele
la intrare la frontierele externe ar trebui să fie obligatorie.

(8)

Utilizarea VIS presupune o căutare sistematică în VIS prin
folosirea numărului de pe autocolantul de viză în combinație cu verificarea amprentelor digitale. Cu toate acestea,
datorită posibilului efect al unor asemenea căutări asupra
timpului de as,teptare la punctele de trecere a frontierelor,
ar trebui să fie posibilă, prin derogare, pentru o perioadă de
tranziție s,i în circumstanțe strict stabilite, consultarea VIS
fără o verificare sistematică a amprentelor digitale. Statele
membre ar trebui să se asigure că această derogare se aplică
numai atunci când sunt respectate pe deplin condițiile de
derogare, iar durata s,i frecvența aplicării acestei derogări
sunt strict limitate la minimum la puncte individuale de
trecere a frontierei.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 562/2006 ar trebui să
fie modificat în consecință.

(10)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, s,i anume stabilirea normelor aplicabile privind utilizarea VIS la frontierele externe, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de
către statele membre s,i, prin urmare, pot fi realizate mai
bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în
conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este
prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depăs,es,te ceea ce
este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(11)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale s,i
se conformează principiilor recunoscute la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană s,i reflectate în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor
omului s,i a libertăților fundamentale, precum s,i în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 62 alineatul (2) litera (a),
având în vedere propunerea Comisiei,
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European s,i al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a
unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (2)
stabiles,te condițiile, criteriile s,i normele detaliate care reglementează controalele la punctele de trecere a frontierei s,i
supravegherea la frontieră, inclusiv verificarea în Sistemul
de Informații Schengen.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European s,i al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de
Informații privind Vizele (VIS) s,i schimbul de date între
statele membre cu privire la vizele de scurtă s,edere (Regulamentul VIS) (3) urmăres,te îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize. Regulamentul
prevede, de asemenea, că printre obiectivele VIS sunt
incluse facilitarea controalelor la punctele de trecere a frontierelor externe, precum s,i facilitarea combaterii fraudei.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 stabiles,te criteriile de căutare s,i condițiile de acces la date pentru autoritățile competente, în vederea efectuării de controale la punctele de
trecere a frontierelor externe, pentru verificarea identității
deținătorilor de vize, a autenticității vizei s,i a îndeplinirii
condițiilor de intrare, precum s,i pentru identificarea oricărei persoane care nu îndeplines,te sau care nu mai îndeplines,te condițiile de intrare, s,edere sau rezidență pe teritoriul
statelor membre.

(4)

Dat fiind faptul că numai verificarea amprentelor digitale
poate confirma cu siguranță că o persoană care dores,te să
intre în zona Schengen este, într-adevăr, persoana căreia i-a
fost eliberată viza, ar trebui să se prevadă utilizarea VIS la
frontierele externe.

(1) Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2008 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial) s,i Decizia Consiliului din 27 noiembrie 2008.
(2) JO L 105, 13.4.2006, p. 1.
(3) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.
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(12)

În ceea ce prives,te Islanda s,i Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen, în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene s,i Republica Islanda s,i Regatul Norvegiei în
ceea ce prives,te asocierea acestor două state la punerea în
aplicare, asigurarea respectării s,i dezvoltarea acquis-ului
Schengen (1), care intră în domeniul de aplicare al articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului
din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a
respectivului acord (2).

(13)

În ceea ce prives,te Elveția, prezentul regulament constituie
o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul
acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea
Europeană s,i Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării s,i dezvoltarea acquis-ului Schengen (3), care intră
în domeniul de aplicare al articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia
2008/146/CE a Consiliului (4).

(14)

(15)

(16)

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)

În ceea ce prives,te Liechtenstein, prezentul regulament
constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen
în sensul protocolului semnat de Uniunea Europeană,
Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană s,i Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea
Europeană s,i Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării s,i dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care intră
în domeniul de aplicare al articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia
2008/261/CE a Consiliului (6).
În conformitate cu articolele 1 s,i 2 din Protocolul privind
poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea
Europeană s,i la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului
regulament, care, prin urmare, nu este obligatoriu pentru
aceasta s,i nu i se aplică. Având în vedere faptul că prezentul regulament completează acquis-ul Schengen, în temeiul dispozițiilor prevăzute în titlul IV din partea a treia a
Tratatului de instituire a Comunității Europene,
Danemarca ar trebui să decidă, în conformitate cu articolul 5 din respectivul protocol, în termen de s,ase luni de la
data adoptării prezentului regulament, dacă îl va pune în
aplicare sau nu la nivel național.
Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă,
în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din
29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii s,i Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (7). În consecință, Regatul
Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, care
nu este obligatoriu pentru acesta s,i nu i se aplică.

JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
JO L 176, 10.7.1999, p. 31.
JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
JO L 53, 27.2.2008, p. 1.
Documentul Consiliului 16462/06; accesibil la adresa
http://register.consilium.europa.eu.
(6) JO L 83, 26.3.2008, p. 3.
(7) JO L 131, 1.6.2000, p. 43.
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(17)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din
28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa
la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (8). În consecință, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru aceasta s,i nu i se
aplică.

(18)

În ceea ce prives,te Ciprul, prezentul regulament reprezintă
un act care completează acquis-ul Schengen sau are legătură cu acesta în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul
de aderare din 2003.

(19)

Prezentul regulament reprezintă un act care completează
acquis-ul Schengen sau are legătură cu acesta în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Modificări

Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 se
modifică după cum urmează:

1.

Se introduc următoarele litere după litera (a):

„(aa) Dacă resortisantul unei țări terțe este deținătorul unei
vize menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b),
controalele amănunțite efectuate la intrare includ s,i
verificarea identității deținătorului vizei s,i a autenticității vizei, prin consultarea Sistemului de Informații privind Vizele (VIS), în conformitate cu articolul 18 din
Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European s,i al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul
de Informații privind Vizele (VIS) s,i schimbul de date
între statele membre cu privire la vizele de scurtă s,edere
(Regulamentul VIS) (*).

(ab) Prin derogare, atunci când:

(i)

traficul atinge o asemenea intensitate încât timpul
de as,teptare la punctul de trecere a frontierei devine
excesiv de lung;

(ii) toate resursele de personal, de echipament s,i de
organizare au fost deja epuizate; s,i
(8) JO L 64, 7.3.2002, p. 20.
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(ae) Literele (ab) s,i (ac) se aplică pentru o perioadă maximă
de trei ani, care începe după trei ani de la momentul în
care VIS a devenit operațional. Înainte de terminarea
celui de al doilea an de aplicare a dispozițiilor de la literele (ab) s,i (ac), Comisia transmite Parlamentului European s,i Consiliului o evaluare cu privire la punerea în
aplicare a acestora. Pe baza respectivei evaluări, Parlamentul European sau Consiliul pot invita Comisia să
propună modificări corespunzătoare la prezentul
regulament.

(iii) în baza unei evaluări, nu există niciun risc în ceea
ce prives,te siguranța internă s,i imigrația ilegală,
VIS poate fi consultat prin utilizarea în toate cazurile a
numărului de pe autocolantul de viză s,i, prin sondaj, a
numărului de pe autocolantul de viză în combinație cu
verificarea amprentelor digitale.
Cu toate acestea, în toate cazurile în care există o
îndoială cu privire la identitatea deținătorului vizei
s,i/sau cu privire la autenticitatea vizei, VIS se consultă
utilizând în mod sistematic numărul de pe autocolantul de viză în combinație cu verificarea amprentelor
digitale.

(*) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.”
2.

3.

Statul membru în cauză informează imediat celelalte
state membre s,i Comisia în privința unei astfel de
decizii.
(ad) Fiecare stat membru transmite anual un raport cu privire la aplicarea literei (ab) Parlamentului European s,i
Comisiei, care cuprinde numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au fost verificați în VIS, utilizând exclusiv
numărul de pe autocolantul de viză, precum s,i durata
timpului de as,teptare menționat la litera (ab) punctul (i).

La sfârs,itul literei (c) punctul (i) se adaugă următoarea frază:
„o astfel de verificare poate include consultarea VIS în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE)
nr. 767/2008;”.

Această derogare se poate aplica doar la punctul de trecere a frontierei în cauză s,i numai atât timp cât sunt
îndeplinite condițiile precizate mai sus.
(ac) Decizia de a consulta VIS în conformitate cu litera (ab)
se ia de către polițistul de frontieră aflat la comanda
punctului de trecere a frontierei sau la un nivel ierarhic
superior.

4.2.2009

Se adaugă următoarea literă (d):
(d) „În vederea identificării oricărei persoane care nu îndeplines,te sau care nu mai îndeplines,te condițiile de intrare,
s,edere sau rezidență pe teritoriul statelor membre, VIS
poate fi consultat în conformitate cu articolul 20 din
Regulamentul (CE) nr. 767/2008.”
Articolul 2
Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică începând cu a douăzecea zi de la data menționată la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale s,i se aplică direct în toate statele
membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.
Adoptat la Strasbourg, 14 ianuarie 2009.
Pentru Parlamentul European
Pres,edintele

Pentru Consiliu
Pres,edintele

H.-G. PÖTTERING

A. VONDRA

