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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 8 noiembrie 2013
de stabilire a datei de începere a operațiunilor Sistemului de informații privind vizele (VIS) în a
noua, a zecea și a unsprezecea regiune
(2013/642/UE)
Regulamentului VIS în legislația sa internă, în confor
mitate cu articolul 5 din Protocolul privind poziția Dane
marcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și
la Tratatul de instituire a Comunității Europene. Prin
urmare, Danemarca are obligația, în temeiul dreptului
internațional, de a pune în aplicare prezenta decizie.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date
între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regu
lamentul VIS) (1), în special articolul 48 alineatul (3),

(6)

Prezenta decizie 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 și Irlandei de Nord de a participa la unele
dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3). Prin urmare,
Regatul Unit nu are obligații în temeiul prezentei decizii
și nu face obiectul aplicării acesteia.

(7)

Prezenta decizie reprezintă 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 Schen
gen (4). Prin urmare, Irlanda nu are obligații în temeiul
prezentei decizii și nu face obiectul aplicării acesteia.

(8)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie
constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul
Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul
Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la imple
mentarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schen
gen (5), care se încadrează în domeniul prevăzut la
articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a
Consiliului (6) privind anumite modalități de aplicare a
acordului respectiv.

(9)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o
dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul
Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea
Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la
asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare,
respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (7), care se
încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul B
din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din
Decizia 2008/146/CE a Consiliului (8).

întrucât:
(1)

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare
2012/274/UE a Comisiei din 24 aprilie 2012 de
stabilire a celei de a doua serii de regiuni pentru
începerea operațiunilor Sistemului de informații privind
vizele (VIS) (2), a noua regiune în care ar trebui să înceapă
colectarea și transmiterea datelor către VIS în cazul
tuturor cererilor cuprinde Kazahstan, Kârgâzstan, Tadji
kistan, Turkmenistan și Uzbekistan; a zecea regiune
cuprinde Brunei, Birmania/Myanmar, Cambodgia, Indo
nezia, Laos, Malaysia, Filipine, Singapore, Thailanda și
Vietnam și a unsprezecea regiune cuprinde teritoriile
palestiniene ocupate.

(2)

Statele membre au notificat Comisiei că au luat măsurile
tehnice și juridice necesare pentru colectarea și trans
miterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5
alineatul (1) din Regulamentul VIS în cazul tuturor
cererilor din aceste regiuni, inclusiv măsurile privind
colectarea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt
stat membru.

(3)

Condiția prevăzută la articolul 48 alineatul (3) prima teză
din Regulamentul VIS fiind astfel îndeplinită, este necesar,
prin urmare, să se stabilească data de începere a
operațiunilor VIS în a noua, a zecea și a unsprezecea
regiune.

(4)

Având în vedere necesitatea stabilirii datei de începere a
activității VIS în viitorul foarte apropiat, prezenta decizie
ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Având în vedere că Regulamentul VIS se bazează pe
acquis-ul Schengen, Danemarca a notificat transpunerea
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În ceea ce privește Principatul Liechtenstein, prezenta
decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în sensul Protocolului dintre Uniunea Euro
peană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană
și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului
Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană,
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană
privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în
aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schen
gen (1), care se încadrează în domeniul prevăzut la
articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE,
coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a
Consiliului (2).
În ceea ce privește Ciprul, prezenta decizie constituie un
act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care are
legătură în alt mod cu acesta în sensul articolului 3
alineatul (2) din Actul de aderare din 2003.
În ceea ce privește Bulgaria și România, prezenta decizie
constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul
Schengen sau care are legătură cu acesta, în sensul arti
colului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005.
În ceea ce privește Croația, prezenta decizie constituie un
act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care are
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legătură cu acesta, în sensul articolului 4 alineatul (2) din
Actul de aderare din 2011,
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Operațiunile Sistemului de informații privind vizele în a noua, a
zecea și a unsprezecea regiune stabilite prin Decizia de punere
în aplicare 2012/274/UE încep la data de 14 noiembrie 2013.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 3
Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

