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BESLUT
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 24 april 2012
om fastställande av en andra grupp regioner där driften av informationssystemet för viseringar
(VIS) ska inledas
[delgivet med nr C(2012) 2505]
(2012/274/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

Enligt denna bedömning bör de regioner där insamling
och överföring av viseringsuppgifter till informations
systemet bör inledas för alla viseringsansökningar vara
följande: Västafrika, Centralafrika, Östafrika, Södra Afrika,
Sydamerika, Centralasien och Sydostasien.

(5)

Det ockuperade palestinska området uteslöts från regio
nen Mellanöstern, vilket omfattades av beslut
2010/49/EG på grund av de tekniska svårigheter som
kan uppstå i samband med att berörda konsulat eller
kontor förses med erforderlig utrustning. För att undvika
en lucka i bekämpningen av irreguljär invandring och
försvaret av den interna säkerheten, med tanke på den
tid som återstår för medlemsstaterna att lösa tekniska
svårigheter, bör det ockuperade palestinska området bli
den elfte regionen där insamling och överföring av upp
gifter till informationssystemet ska inledas för alla vise
ringsansökningar.

(6)

Datum för inledandet av driften i var och en av dessa
regioner ska fastställas av kommissionen i enlighet med
artikel 48.3 i förordning (EG) nr 767/2008.

(7)

Beslut om fastställande av fler regioner bör fattas i ett
senare skede, på grundval av en ytterligare och uppdate
rad bedömning av dessa andra regioner i enlighet med de
relevanta kriterierna och erfarenheten av genomförandet i
de regioner som fastställts i beslut 2010/49/EG, samt i
föreliggande beslut.

(8)

Med tanke på att VIS-förordningen bygger på Schengen
regelverket har Danmark i enlighet med artikel 5 i pro
tokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördra
get om Europeiska unionen och fördraget om upprättan
det av Europeiska gemenskapen, anmält att landet har
genomfört VIS-förordningen i sin nationella lagstiftning.
Danmark är därför enligt internationell rätt förpliktat att
genomföra det här beslutet.

(9)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i
Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte del
tar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den
29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet
för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av upp
gifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (1),
särskilt artikel 48.4, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 767/2008 ska
driften av informationssystemet för viseringar (nedan kal
lat informationssystemet) successivt tas i drift. Kommissio
nen fastställde i beslut 2010/49/EG (2) de första regio
nerna där driften av informationssystemet ska inledas.
Med hänsyn till driftens inledande den 11 oktober
2011 är det nödvändigt att fastställa en andra grupp
regioner där uppgifter som ska behandlas i informations
systemet, inklusive fotografier och fingeravtryck, ska in
samlas och överföras till systemet för alla viseringsansök
ningar i den berörda regionen.
Enligt artikel 48.4 i förordning (EG) nr 767/2008 ska
ordningsföljden för dessa regioner fastställas på grundval
av följande kriterier: risk för irreguljär invandring, hot
mot medlemsstaternas inre säkerhet och möjlighet att
samla in biometriska uppgifter från alla platser i den
berörda regionen.
Kommissionen har gjort en bedömning för de respektive
regionerna. För det första kriteriet har hänsyn tagits till
faktorer såsom den genomsnittliga andelen viseringar
som avslagits, antalet beslut om att neka inresor och
antal tredjelandsmedborgare som påvisats befinna sig
olagligt inom medlemsstaternas territorium. För det an
dra kriteriet har hänsyn tagits till Europols bedömning av
hotbild, och för det tredje kriteriet beaktas det faktum att
nivån av konsulär närvaro eller representation har ökat i
samtliga regioner världen över sedan införandet av beslut
2010/49/EG.

(1) EUT L 218, 13.8.2008, s. 60.
(2) EUT L 23, 27.1.2010, s. 62.
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bestämmelser i Schengenregelverket (1). Det är därför inte
bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.
(10)

(11)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i
Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet
med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002
om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i
Schengenregelverket (2). Det är därför inte bindande för
eller tillämpligt på Irland.
När det gäller Island och Norge utgör detta beslut, i
enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd
och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa
staters associering till genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av Schengenregelverket (3), en utveckling av
de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av
det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut
1999/437/EG (4) om vissa tillämpningsföreskrifter för
det avtalet.
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nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande,
drift och användning av andra generationen av Schen
gens informationssystem (SIS II) (8).
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De regioner där insamlingen och överföringen av uppgifter till
informationssystemet för viseringar ska inledas, efter de regioner
som fastställts i beslut 2010/49/EG, i enlighet med artikel 48.3 i
förordning (EG) nr 767/2008 är följande:
— Den fjärde regionen:
Benin
Burkina Faso
Elfenbenskusten
Gambia

(12)

(13)

(14)

När det gäller Schweiz utgör detta beslut, i enlighet med
avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenska
pen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska eds
förbundets associering till genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av Schengenregelverket (5), en utveck
ling av de bestämmelser i Schengenregelverket som om
fattas av det område som avses i artikel 1 B i beslut
1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut
2008/146/EG (6).
När det gäller Liechtenstein utgör detta beslut, i enlighet
med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska
gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendö
met Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins an
slutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europe
iska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om
Schweiziska edsförbundets associering till genomföran
det, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelver
ket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregel
verket som omfattas av det område som avses i artikel 1
B i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets
beslut 2011/350/EU (7).
När det gäller Cypern utgör detta beslut en akt som
utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt
har samband med detta i den mening som avses i arti
kel 3.2 i 2003 års anslutningsakt.

Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kap Verde
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Togo
— Den femte regionen:
Burundi
Centralafrikanska republiken
Demokratiska republiken Kongo

(15)

(16)

När det gäller Bulgarien och Rumänien utgör detta beslut
en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på
annat sätt har samband med detta i den mening som
avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som inrättats genom arti
kel 51.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

Ekvatorialguinea
Gabon
Kamerun
Kongo
Rwanda

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

EGT
EGT
EGT
EGT
EUT
EUT
EUT

L
L
L
L
L
L
L

131, 1.6.2000, s. 43.
64, 7.3.2002, s. 20.
176, 10.7.1999, s. 36.
176, 10.7.1999, s. 31.
53, 27.2.2008, s. 52.
53, 27.2.2008, s. 1.
160, 18.6.2011, s. 19.

São Tomé och Principe
Tchad
(8) EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.
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— Den sjätte regionen:
Djibouti
Eritrea
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Uruguay
Venezuela
— Den nionde regionen:

Etiopien

Kazakstan

Kenya

Kirgizistan

Komorerna

Tadzjikistan

Madagaskar
Mauritius
Seychellerna
Somalia
Sudan
Sydsudan
Tanzania
Uganda
— Den sjunde regionen:
Angola

Turkmenistan
Uzbekistan
— Den tionde regionen:
Brunei
Burma/Myanmar
Filippinerna
Indonesien
Kambodja
Laos

Botswana

Malaysia

Lesotho

Singapore

Malawi

Thailand

Moçambique

Vietnam

Namibia
Swaziland
Sydafrika
Zambia
Zimbabwe
— Den åttonde regionen:
Argentina
Bolivia
Brasilien
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— Den elfte regionen:
Det ockuperade palestinska området
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken
Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland,
Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spani
en, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cy
pern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet
Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederlän
derna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Por
tugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien,
Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru

Utfärdat i Bryssel den 24 april 2012.
På kommissionens vägnar
Cecilia MALMSTRÖM

Ledamot av kommissionen

