
REGULAMENT nr. 2226 din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieşire
(EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul
intrării ale resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de
stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul aplicării legii şi de modificare a Convenţiei de
punere în aplicare a Acordului Schengen şi a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (UE) nr.
1077/2011
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) şi (d) şi
articolul 87 alineatul (2) litera (a),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),
(1)JO C 487, 28.12.2016, p. 66.
după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),
(2)Poziţia Parlamentului European din 25 octombrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din
20 noiembrie 2017.
întrucât:
(1) În comunicarea sa din 13 februarie 2008, intitulată "Pregătirea următoarelor etape ale gestionării frontierelor în
Uniunea Europeană", Comisia a subliniat că, în cadrul strategiei Uniunii de gestionare integrată a frontierelor, este
necesar să se instituie un sistem de intrare/ieşire (Entry/Exit System - EES), prin care să se înregistreze electronic data
şi locul de intrare şi de ieşire a resortisanţilor ţărilor terţe cărora li s-a permis şederea pe termen scurt pe teritoriul
statelor membre şi să se calculeze durata de şedere autorizată a acestora.
(2) Consiliul European din 19 şi 20 iunie 2008 a subliniat importanţa continuării activităţii de dezvoltare a strategiei
Uniunii privind gestionarea integrată a frontierelor, care presupune şi o mai bună utilizare a tehnologiilor moderne, în
vederea îmbunătăţirii gestionării frontierelor externe.
(3) În comunicarea sa din 10 iunie 2009, intitulată "Un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în serviciul cetăţenilor",
Comisia s-a exprimat în favoarea introducerii unui sistem electronic de înregistrare a intrărilor pe teritoriul statelor
membre şi a ieşirilor de pe acesta la frontierele externe, în scopul de a se asigura o gestionare mai eficientă a accesului
la respectivul teritoriu.
(4) Consiliul European din 23 şi 24 iunie 2011 a solicitat accelerarea lucrărilor cu privire la "frontierele inteligente". La
25 octombrie 2011, Comisia a publicat o comunicare intitulată "Frontiere inteligente - opţiuni şi calea de urmat"
(5) În cadrul orientărilor strategice adoptate în iunie 2014, Consiliul European a subliniat că spaţiul Schengen, care le
permite cetăţenilor să călătorească fără controale la frontierele interne, precum şi numărul tot mai mare de persoane
care călătoresc spre Uniune impun o gestionare eficientă a frontierelor externe comune ale Uniunii pentru a asigura o
protecţie puternică. Acesta a subliniat de asemenea că Uniunea trebuie să mobilizeze toate instrumentele pe care le
are la dispoziţie pentru a sprijini statele membre în sarcina lor şi că, în acest scop, gestionarea integrată a frontierelor
externe ar trebui modernizată într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, pentru a asigura gestionarea
inteligentă a frontierelor, printre altele, cu ajutorul unui sistem de intrare/ ieşire şi cu sprijinul noii Agenţii pentru
sistemele informatice la scară largă (eu-LISA).
(6) În Comunicarea sa din 13 mai 2015, intitulată "O agendă europeană privind migraţia", Comisia a subliniat că va fi
marcată o nouă etapă prin iniţiativa "frontiere inteligente" care urmăreşte creşterea eficienţei trecerii frontierei, prin
facilitarea trecerilor frontierei de către marea majoritate a călătorilor din ţările terţe, care sunt de bună credinţă, şi prin
consolidarea, în acelaşi timp, a luptei împotriva migraţiei neregulamentare prin crearea unui registru al tuturor
deplasărilor transfrontaliere ale resortisanţilor ţărilor terţe, cu respectarea deplină a principiului proporţionalităţii.
(7) Pentru a îmbunătăţi în continuare gestionarea frontierelor externe şi, în special, pentru a verifica conformitatea cu
dispoziţiile privind durata autorizată de şedere pe teritoriul statelor membre, ar trebui instituit un EES, care să
înregistreze electronic data şi locul de intrare şi de ieşire a resortisanţilor ţărilor terţe admişi pentru o şedere pe termen
scurt pe teritoriul statelor membre şi care să calculeze durata şederii autorizate a acestora. Sistemul ar trebui să
înlocuiască obligaţia de a ştampila paşapoartele resortisanţilor ţărilor terţe, care este aplicabilă tuturor statelor
membre.
(8) Este necesar să se precizeze obiectivele EES, categoriile de date care urmează să fie introduse în EES, scopurile în
care vor fi utilizate datele, criteriile privind introducerea acestora, autorităţile autorizate să acceseze datele, alte norme
privind prelucrarea datelor şi protecţia datelor cu caracter personal, precum şi arhitectura tehnică a EES, normele de
operare şi utilizare a acestuia şi interoperabilitatea cu alte sisteme de informaţii. Este necesar, de asemenea, să se
definească responsabilităţile pentru EES.
(9) EES ar trebui să se aplice resortisanţilor ţărilor terţe care sunt admişi pentru o şedere pe termen scurt pe teritoriul
statelor membre. EES ar trebui să se aplice, de asemenea, resortisanţilor ţărilor terţe cărora li s-a refuzat intrarea
pentru o şedere pe termen scurt.
(10) EES ar trebui să fie operat la frontierele externe ale statelor membre care aplică integral acquis-ul Schengen. Este
de dorit ca statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, să îl aplice integral înainte de punerea în
funcţiune a EES. Cu toate acestea, în cazul în care controalele la frontierele interne nu pot fi eliminate înainte de
punerea în funcţiune a EES, este necesar să se precizeze condiţiile operării EES de către acele state membre care nu
aplică integral acquis-ul Schengen şi să se stabilească dispoziţiile privind operarea şi utilizarea EES la frontierele interne
la care controalele nu au fost încă eliminate.
În ceea ce priveşte condiţiile de operare a EES, EES ar trebui să fie operat la frontierele externe ale statelor membre
care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar pentru care verificarea în conformitate cu procedura de evaluare
Schengen aplicabilă a fost deja finalizată cu succes, cărora accesul pasiv la Sistemul de informaţii privind vizele (VIS)
instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului (1) le-a fost acordat în scopul operării EES şi pentru care dispoziţiile
acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informaţii Schengen (SIS) instituit prin Regulamentul (CE) nr.
1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (2) au fost puse în aplicare în conformitate cu dispoziţiile din actul

Regulamentul 2226/30-nov-2017 - forma sintetica pentru data 2021-09-16

pag. 1 9/16/2021 : lex@snppc.ro



de aderare relevant. În ceea ce priveşte dispoziţiile privind operarea şi utilizarea EES de către statele membre care
îndeplinesc aceste condiţii, EES ar trebui să fie operat la toate frontierele interne ale acelor state membre la care
controalele nu au fost încă eliminate. Cu toate acestea, la astfel de frontiere ar trebui să se aplice dispoziţii specifice în
ceea ce priveşte operarea şi utilizarea EES, pentru a minimiza impactul procedurii de verificare la frontiere la frontierele
respective, fără a fi afectate nivelul de securitate şi buna funcţionare a EES şi fără a se aduce atingere celorlalte obligaţii
de control la frontiere care decurg din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului (3).
(1)Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV) (JO L
213, 15.6.2004, p. 5).
(2)Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind
instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (JO L 381,
28.12.2006, p. 4).
(3)Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii
privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).
(11) Durata de şedere autorizată a resortisanţilor ţărilor terţe pe teritoriul statelor membre în sensul prezentului
regulament rezultă din acquis-ul Schengen aplicabil.
(12) Un calculator automat ar trebui să fie inclus în EES. Calculatorul automat ar trebui să ţină seama de şederile pe
teritoriul statelor membre care operează EES în vederea calculării limitei totale de 90 de zile în orice perioadă de 180
de zile. La calcularea respectivei limite totale cu ocazia intrării ulterioare a resortisantului ţării terţe pe teritoriul statelor
membre ar trebui să fie luată în considerare orice prelungire a şederii autorizate. Şederile pe teritoriul statelor membre
care nu operează încă EES ar trebui să fie contorizate separat, pe baza ştampilelor aplicate pe documentele de
călătorie ale resortisanţilor ţărilor terţe.
(13) Calculatorul automat ar trebui să ia în considerare şederile pe teritoriul statelor membre care nu aplică încă
integral acquis-ul Schengen, dar care operează EES, numai în scopul verificării respectării limitei totale de 90 de zile în
orice perioadă de 180 de zile şi în scopul verificării perioadei de valabilitate a unei vize Schengen de scurtă şedere.
Calculatorul automat nu ar trebui să calculeze durata şederii ca fiind autorizată de o viză naţională de scurtă şedere
emisă de un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar care operează EES. La calcularea duratei
de şedere autorizată printr-o viză Schengen de scurtă şedere, calculatorul automat nu ar trebui să ia în considerare
şederile pe teritoriul statelor membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar care operează EES.
(14) Ar trebui să se stabilească norme precise cu privire la responsabilitatea pentru dezvoltarea şi operarea EES şi la
responsabilitatea statelor membre pentru conectarea lor la EES. Agenţia Europeană pentru Gestionarea Operaţională a
Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie, instituită prin Regulamentul (UE) nr.
1077/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (1), ar trebui să fie responsabilă pentru dezvoltarea şi
gestionarea operaţională a unui EES centralizat în conformitate cu prezentul regulament. Prin urmare, Regulamentul
(UE) nr. 1077/2011 ar trebui modificat în consecinţă.
(1)Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a
Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă în spaţiul de libertate,
securitate şi justiţie (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).
(15) Obiectivele EES ar trebui să fie îmbunătăţirea gestionării frontierelor externe, prevenirea imigraţiei
neregulamentare şi facilitarea gestionării fluxurilor de migraţie. EES ar trebui, în special şi atunci când acest lucru este
relevant, să contribuie la identificarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile privind
durata de şedere autorizată pe teritoriul statelor membre. În plus, EES ar trebui să contribuie la prevenirea, depistarea
şi investigarea infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave.
(16) EES ar trebui să fie compus dintr-un sistem central (sistemul central al EES), care să opereze o bază de date
centrală informatizată de date biometrice şi alfanumerice, dintr-o interfaţă uniformă naţională în fiecare stat membru,
dintr-un canal securizat de comunicaţii între sistemul central al EES şi sistemul central de informaţii privind vizele
(sistemul central al VIS) din cadrul VIS, precum şi dintr-o infrastructură de comunicaţii securizată şi criptată între
sistemul central al EES şi interfeţele uniforme naţionale. Fiecare stat membru ar trebui să îşi conecteze infrastructurile
naţionale de frontieră la interfaţa uniformă naţională în mod securizat. Pentru a permite generarea de statistici şi
raportarea, ar trebui creat un registru de date la nivel central. Pentru a permite resortisanţilor ţărilor terţe să verifice în
orice moment durata rămasă de şedere autorizată, ar trebui dezvoltat un serviciu web. Serviciul web ar trebui şi să
permită operatorilor de transport să verifice dacă resortisanţii ţărilor terţe care deţin o viză Schengen de scurtă şedere
eliberată pentru una sau două intrări au utilizat deja numărul de intrări autorizate de viza acestora. Părţile interesate
relevante ar trebui consultate în etapa de dezvoltare a respectivului serviciu web. La stabilirea specificaţiilor tehnice
pentru accesul operatorilor de transport la serviciul web, ar trebui limitat în măsura posibilului impactul asupra călătoriei
pasagerilor şi asupra operatorilor de transport. În acest scop, ar trebui avută în vedere integrarea corespunzătoare cu
sistemele relevante.
(17) Ar trebui stabilită interoperabilitatea între EES şi VIS prin intermediul unui canal direct de comunicaţii între sistemul
central al VIS şi sistemul central al EES, pentru a permite autorităţilor de frontieră care utilizează EES să consulte VIS în
scopul recuperării de date privind vizele pentru a crea sau a actualiza fişele de intrare/ieşire sau fişele privind refuzul
intrării, pentru a permite autorităţilor de frontieră să verifice valabilitatea vizei şi identitatea titularilor de viză căutând
direct în VIS amprentele digitale la frontierele la care se operează EES şi pentru a permite autorităţilor de frontieră să
verifice identitatea resortisanţilor ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză prin utilizarea amprentelor digitale,
prin consultarea VIS. De asemenea, interoperabilitatea ar trebui să le permită autorităţilor de frontieră şi autorităţilor
responsabile în domeniul vizelor care utilizează VIS să consulte EES direct din VIS cu scopul de a examina cererile de
viză şi de a lua decizii cu privire la acestea şi de a le permite autorităţilor responsabile în domeniul vizelor să actualizeze
datele privind vizele din EES în cazul în care o viză este anulată, revocată sau prelungită. Prin urmare, Regulamentul
(CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (2) ar trebui modificat în consecinţă. Recuperarea datelor
privind vizele din VIS, importul acestora în EES şi actualizarea datelor din VIS în EES ar trebui să constituie un proces
automatizat odată ce operaţiunea în cauză este lansată de către autoritatea relevantă. La stabilirea interoperabilităţii
dintre EES şi VIS ar trebui să fie respectat principiul limitării scopului.
(2)Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de
informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere
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(Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).
(18) Prezentul regulament ar trebui să prevadă căror autorităţi din statele membre li se poate autoriza accesul la EES
pentru introducerea, modificarea, ştergerea sau consultarea de date în scopurile specifice ale EES şi în măsura necesară
pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin.
(19) Orice prelucrare a datelor din EES ar trebui să fie proporţională cu obiectivele urmărite şi necesară pentru
îndeplinirea atribuţiilor autorităţilor competente. Atunci când utilizează EES, autorităţile competente ar trebui să
garanteze respectarea demnităţii umane şi a integrităţii persoanelor ale căror date sunt solicitate şi să nu discrimineze
persoanele pe motive de sex, rasă, culoare a pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau
convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, proprietate, naştere, handicap,
vârstă sau orientare sexuală.
(20) EES ar trebui să înregistreze şi să prelucreze date alfanumerice şi date biometrice în primul rând cu scopul de a
îmbunătăţi gestionarea frontierelor externe, de a preveni imigraţia neregulamentară şi de a facilita gestionarea fluxurilor
de migraţie. În plus, ar trebui să fie posibil şi să se acceseze datele cu caracter personal din EES pentru a contribui la
prevenirea, depistarea şi investigarea infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave numai în condiţiile prevăzute în
prezentul regulament. Utilizarea datelor biometrice, în pofida impactului asupra vieţii private a călătorilor, este
justificată din două motive. În primul rând, datele biometrice reprezintă o metodă fiabilă de identificare a resortisanţilor
ţărilor terţe aflaţi pe teritoriul statelor membre dar care nu deţin documente de călătorie sau orice alt mijloc de
identificare, o situaţie obişnuită pentru migranţii în situaţie neregulamentară. În al doilea rând, datele biometrice permit
o comparare mai fiabilă a datelor de intrare cu cele de ieşire ale călătorilor de bună credinţă. Utilizarea imaginilor faciale
în combinaţie cu datele dactiloscopice permite reducerea numărului total de amprente digitale necesare pentru a fi
înregistrate, rezultatul fiind identic din punctul de vedere al exactităţii identificării.
(21) În EES ar trebui înregistrate patru amprente digitale per resortisant al unei ţări terţe exonerat de obligaţia de a
deţine viză, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere fizic, pentru a se permite verificarea şi identificarea
exacte, asigurând astfel faptul că resortisantul unei ţări terţe nu este deja înregistrat sub o altă identitate sau cu un alt
document de călătorie şi pentru a se garanta faptul că sunt disponibile date suficiente pentru realizarea obiectivelor EES
în toate circumstanţele. Amprentele digitale ale resortisanţilor ţărilor terţe titulari de viză ar trebui să fie verificate în
VIS. În EES ar trebui să fie înregistrată imaginea facială a resortisanţilor ţărilor terţe, fie că sunt exoneraţi de obligaţia
de a deţine viză, fie că sunt titulari de viză. Amprentele digitale sau imaginile faciale ar trebui să fie utilizate drept
elemente biometrice de identificare pentru a verifica identitatea resortisanţilor ţărilor terţe care au fost înregistraţi
anterior în EES, atât timp cât dosarele lor individuale nu au fost şterse. Pentru a ţine seama de caracteristicile specifice
fiecărui punct de trecere a frontierei şi de diferitele tipuri de frontiere, autorităţile naţionale ar trebui să stabilească,
pentru fiecare punct de trecere a frontierei, dacă amprentele digitale sau imaginea facială urmează să fie utilizate drept
elemente biometrice de identificare principale pentru a efectua verificările necesare.
(22) În lupta împotriva infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave, este necesar ca autorităţile desemnate să
aibă la dispoziţie informaţiile cele mai recente pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile. Accesarea datelor din VIS în scopul
aplicării legii şi-a dovedit deja utilitatea pentru identificarea unor persoane decedate de moarte violentă sau pentru
sprijinirea anchetatorilor să înregistreze progrese substanţiale în cazuri legate de traficul de persoane, terorism sau
traficul ilicit de droguri. Accesarea datelor din EES este necesară pentru prevenirea, depistarea şi investigarea
infracţiunilor de terorism menţionate în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului (1) sau a
altor infracţiuni grave menţionate în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului (2). Ar trebui să fie posibil ca datele din
EES să fie utilizate drept instrument de verificare a identităţii în cazurile în care resortisantul unei ţări terţe şi-a distrus
documentele şi în care autorităţile desemnate investighează o infracţiune prin utilizarea amprentelor digitale sau a
imaginilor faciale şi doresc să stabilească identitatea unei anumite persoane. Ar trebui de asemenea să fie posibil ca
astfel de date să fie utilizate ca instrument pentru obţinerea de probe prin urmărirea rutelor de călătorie ale unei
persoane suspectate de comiterea unei infracţiuni sau ale unei victime a unei infracţiuni. Prin urmare, datele din EES ar
trebui să fie disponibile pentru autorităţile desemnate ale statelor membre şi pentru Agenţia Uniunii Europene pentru
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii instituită prin Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al
Consiliului (3) (Europol), sub rezerva condiţiilor şi a limitărilor stabilite în prezentul regulament.
(1)Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea
terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului şi de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a
Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).
(2)Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de
predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).
(3)Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenţia Uniunii
Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziilor
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI şi 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p.
53).
Condiţiile de acces la EES în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni
grave ar trebui să fie de aşa natură încât să permită autorităţilor desemnate din statele membre să trateze cazurile
suspecţilor care folosesc identităţi multiple. În acest scop, accesul la EES nu ar trebui împiedicat atunci când se obţine
un răspuns pozitiv în cursul consultării unei baze de date relevante înainte de accesarea EES. În scopul aplicării legii şi
pentru a preveni, a depista şi a investiga infracţiunile de terorism sau alte infracţiuni grave, o căutare în baza de date a
EES ar trebui să fie considerată proporţională dacă există un motiv imperativ de îngrijorare legat de securitatea publică.
Orice căutare trebuie să fie justificată corespunzător şi să fie proporţională în raport cu interesele invocate.
(23) Numai autorităţile desemnate care sunt responsabile de prevenirea, depistarea sau investigarea infracţiunilor de
terorism sau a altor infracţiuni grave pentru care statele membre pot garanta că se aplică toate dispoziţiile prezentului
regulament, precum şi cele ale Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului (1), şi în cazul cărora
aplicarea corectă a respectivelor dispoziţii poate fi verificată de autorităţile competente, inclusiv de autoritatea de
supraveghere instituită în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680, ar trebui să aibă dreptul de a consulta datele din
EES.
(1)Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării,
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investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
(24) Europol joacă un rol-cheie în ceea ce priveşte cooperarea dintre autorităţile statelor membre în domeniul
investigării infracţiunilor transfrontaliere prin susţinerea prevenirii criminalităţii, a efectuării de analize şi a desfăşurării de
anchete în întreaga Uniune. În consecinţă, şi Europol ar trebui să aibă acces la EES în cadrul atribuţiilor care îi revin şi în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794. Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor ar trebui să
monitorizeze prelucrarea datelor de către Europol şi să asigure conformitatea deplină cu normele aplicabile privind
protecţia datelor.
(25) Accesul la EES în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave
reprezintă o ingerinţă în drepturile fundamentale la respectarea vieţii private şi la protecţia datelor cu caracter personal
ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în EES. Orice astfel de ingerinţă trebuie să fie în
conformitate cu legea, care trebuie formulată cu suficientă precizie pentru a permite persoanelor să îşi adapteze
comportamentul, să protejeze persoanele fizice împotriva arbitrarului şi să indice cu suficientă claritate marja de
discreţie conferită autorităţilor competente şi modul în care acestea urmează să exercite respectiva putere
discreţionară. În plus, într-o societate democratică, orice ingerinţă în respectivele drepturi fundamentale trebuie să fie
limitată la ceea ce este necesar pentru a proteja un interes legitim şi proporţional şi trebuie să fie proporţională cu
obiectivul legitim care trebuie atins.
(26) Compararea datelor pe baza unei urme dactiloscopice ce poate fi găsită la locul infracţiunii (denumită în
continuare "amprentă digitală latentă"), este fundamentală în domeniul cooperării poliţieneşti. Posibilitatea de a
compara o amprentă digitală latentă cu datele dactiloscopice stocate în EES, în cazurile în care există motive
întemeiate să se considere că autorul sau victima ar putea fi înregistrată în EES, este necesară pentru a permite
autorităţilor desemnate din statele membre să prevină, să depisteze sau să investigheze infracţiunile de terorism sau
alte infracţiuni grave, atunci când, de exemplu, singurele dovezi disponibile la locul infracţiunii constă în amprentele
digitale latente.
(27) Este necesar să se desemneze autorităţile competente ale statelor membre şi punctele centrale de acces prin
intermediul cărora se efectuează solicitările de acces la datele din EES, precum şi să se ţină o listă a unităţilor
operaţionale în cadrul autorităţilor desemnate care sunt autorizate să solicite acest acces în scopuri specifice de
prevenire, depistare sau investigare a infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave.
(28) Solicitările de acces la datele din EES ar trebui prezentate punctului central de acces de către unităţile operaţionale
din cadrul autorităţilor desemnate şi ar trebui să fie motivate în mod corespunzător. Unităţile operaţionale din cadrul
autorităţilor desemnate care sunt autorizate să solicite accesul la datele din EES nu ar trebui să acţioneze în calitate de
autoritate de control. Punctul central de acces ar trebui să fie un organism sau o entitate căruia (căreia) i se
încredinţează exercitarea autorităţii publice, în temeiul dreptului intern, şi care ar trebui să aibă capacitatea, având în
vedere calitatea şi efectivele personalului său, de a verifica efectiv îndeplinirea în fiecare caz a condiţiilor pentru
solicitarea accesului la EES. Punctele centrale de acces ar trebui să acţioneze independent de autorităţile desemnate şi
ar trebui să fie responsabile de garantarea, în mod independent, a respectării stricte a condiţiilor privind accesul, astfel
cum sunt prevăzute de prezentul regulament. În caz de urgenţă, când accesul imediat este necesar pentru a răspunde
unei ameninţări specifice şi reale având legătură cu infracţiuni de terorism sau cu alte infracţiuni grave, punctul central
de acces ar trebui să fie în măsură să proceseze solicitarea imediat şi să realizeze verificarea ulterior.
(29) Pentru a proteja datele cu caracter personal şi a exclude căutările sistematice, prelucrarea datelor din EES ar
trebui să se realizeze numai în anumite cazuri şi numai în situaţiile în care este necesară în scopul prevenirii, depistării
sau investigării infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave. În consecinţă, autorităţile desemnate şi Europol ar
trebui să solicite accesul la EES numai atunci când au motive întemeiate să creadă că un astfel de acces va furniza
informaţii care vor contribui în mod substanţial la prevenirea, depistarea sau investigarea infracţiunilor de terorism sau
a altor infracţiuni grave.
(30) În plus, accesul la EES în scopul identificării unor suspecţi necunoscuţi, a unor autori necunoscuţi sau a unor
victime necunoscute ale infracţiunilor de terorism sau ale altor infracţiuni grave ar trebui să fie permis numai cu condiţia
să fi fost efectuate căutări în bazele de date naţionale ale statului membru şi căutarea cu ajutorul sistemelor
automatizate de identificare a amprentelor digitale ale tuturor celorlalte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI
a Consiliului (1) să fi fost efectuată integral sau căutarea să nu fi fost efectuată integral în termen de două zile de la
lansarea sa.
(1)Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în
domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).
(31) În scopul asigurării eficienţei la compararea şi schimbul de date cu caracter personal, statele membre ar trebui să
aplice şi să utilizeze pe deplin actualele acorduri internaţionale, precum şi dreptul Uniunii privind schimbul de date cu
caracter personal aflat deja în vigoare, în special Decizia 2008/615/JAI.
(32) Datele cu caracter personal stocate în EES nu ar trebui păstrate mai mult decât este strict necesar pentru
scopurile pentru care sunt prelucrate. Este suficient ca datele referitoare la resortisanţii ţărilor terţe care au respectat
durata de şedere autorizată să fie păstrate în EES pentru o perioadă de trei ani în scopul gestionării frontierelor, pentru
a se evita necesitatea ca resortisanţii unor ţări terţe să se reînregistreze în EES înainte de scurgerea acestei perioade.
Această perioadă de trei ani de păstrare a datelor va reduce necesitatea unor reînregistrări frecvente şi va fi benefică
pentru toţi călătorii, întrucât se vor diminua atât timpul mediu necesar pentru trecerea frontierei, cât şi timpul de
aşteptare la punctele de trecere a frontierei. Chiar şi pentru un călător care intră pe teritoriul statelor membre o singură
dată, faptul că alţi călători deja înregistraţi în EES nu vor mai trebui să se reînregistreze înainte de expirarea acestei
perioade de trei ani de păstrare a datelor va reduce timpul de aşteptare la punctul de trecere a frontierei. Această
perioadă de trei ani de păstrare a datelor este, de asemenea, necesară pentru a facilita şi a accelera trecerea frontierei,
inclusiv prin utilizarea unor sisteme automatizate şi de self-service. De asemenea, este oportun să se stabilească o
perioadă de trei ani de păstrare a datelor pentru resortisanţii ţărilor terţe cărora li s-a refuzat intrarea pentru o şedere
pe termen scurt. Pentru resortisanţii ţărilor terţe care sunt membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii cărora li se aplică
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2) sau a unui resortisant al unei ţări terţe care
beneficiază de dreptul la liberă circulaţie în temeiul dreptului Uniunii şi care nu deţin un permis de şedere în temeiul
Directivei 2004/38/CE sau un permis de şedere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului (3), este
oportun să se stocheze fiecare fişă pereche de intrare/ieşire pentru o perioadă maximă de un an de la data ieşirii de pe
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teritoriul statelor membre asociată respectivei fişe. După expirarea perioadelor de păstrare a datelor relevante, acestea
ar trebui şterse automat.
(2)Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie
şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
(3)Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de
şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1).

(la data 15-oct-2018 alin. (32) rectificat de punctul 1. din Rectificare din 15-oct-2018 )

(33) Este necesar să se păstreze datele referitoare la resortisanţii ţărilor terţe, care nu au ieşit de pe teritoriul statelor
membre în cursul duratei autorizate de şedere, pentru o perioadă de cinci ani, pentru a sprijini procesul de identificare şi
returnare. Exceptând existenţa unor motive de ştergere anticipată, datele respective ar trebui şterse în mod automat
după scurgerea perioadei de cinci ani.
(34) Este necesar să se păstreze datele cu caracter personal ale resortisanţilor ţărilor terţe care au respectat durata
de şedere autorizată şi ale resortisanţilor ţărilor terţe a căror intrare pentru o şedere pe termen scurt a fost refuzată,
pentru o perioadă de trei ani şi să se păstreze datele cu caracter personal ale resortisanţilor ţărilor terţe, care nu au
ieşit de pe teritoriul statelor membre înainte de expirarea duratei autorizate de şedere, pentru o perioadă de cinci ani,
pentru a permite poliţiştilor de frontieră să efectueze analiza de risc necesară, impusă de Regulamentul (UE)
2016/399, înainte de a autoriza intrarea unui călător pe teritoriul statelor membre. Prelucrarea cererilor de viză în
cadrul oficiilor consulare necesită, de asemenea, analizarea istoricului călătoriilor efectuate de solicitant pentru a evalua
modul în care au fost utilizate vizele anterioare şi a verifica dacă au fost respectate condiţiile de şedere autorizată.
Abandonarea practicii de ştampilare a paşaportului urmează să fie compensată prin consultarea EES. Prin urmare,
istoricul călătoriilor disponibil în EES ar trebui să acopere o perioadă suficient de lungă pentru a permite eliberarea
vizelor.
În timpul efectuării analizelor de risc la frontieră şi pe parcursul procesării cererilor de viză, ar trebui verificat istoricul
călătoriilor resortisanţilor ţărilor terţe, pentru a se stabili dacă au depăşit în trecut durata maximă a şederii autorizate.
Astfel, este necesar să se păstreze datele cu caracter personal ale resortisanţilor ţărilor terţe, care nu au ieşit de pe
teritoriul statelor membre în cursul duratei de şedere autorizată, pentru o perioadă de cinci ani, mai lungă comparativ
cu cea pentru datele cu caracter personal ale resortisanţilor ţărilor terţe care au respectat durata de şedere autorizată
şi ale resortisanţilor ţărilor terţe a căror intrare pentru o şedere pe termen scurt a fost refuzată.
(35) Ar trebui stabilite norme privind răspunderea statelor membre pentru prejudiciile rezultate din încălcarea
dispoziţiilor prezentului regulament.
(36) Fără a aduce atingere normelor mai specifice prevăzute de prezentul regulament în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului (1) ar trebui să se
aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre efectuate în temeiul prezentului regulament, cu
excepţia cazului în care respectiva prelucrare este efectuată de către autorităţile desemnate sau de punctele centrale
de acces ale statelor membre în scopul prevenirii, investigării sau depistării infracţiunilor de terorism sau a altor
infracţiuni grave.
(1)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(37) Fără a aduce atingere normelor mai specifice prevăzute de prezentul regulament în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal, actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale adoptate în temeiul Directivei
(UE) 2016/680 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autorităţile competente ale statelor membre
în scopul prevenirii, investigării sau depistării infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave în temeiul prezentului
regulament.
(38) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului (2) ar trebui să se aplice activităţilor
instituţiilor sau organelor Uniunii atunci când îşi îndeplinesc atribuţiile care le revin în calitate de responsabili pentru
gestionarea operaţională a EES.
(2)Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi
privind libera circulaţie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(39) Datele cu caracter personal obţinute de un stat membru în temeiul prezentului regulament nu ar trebui
transferate sau puse la dispoziţia niciunei ţări terţe, organizaţii internaţionale sau entităţi private stabilite în Uniune sau
în afara acesteia. Totuşi, ca o excepţie de la această regulă, ar trebui să fie posibil să se transfere astfel de date cu
caracter personal către o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională, în cazul în care un astfel de transfer este
supus unor condiţii stricte şi este necesar în cazuri individuale pentru a sprijini identificarea unui resortisant al unei ţări
terţe în legătură cu returnarea sa. În absenţa unei decizii privind caracterul adecvat adoptate prin intermediul unui act
de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 sau a unor garanţii adecvate la care sunt supuse
transferurile în temeiul respectivului regulament, ar trebui să fie posibil ca datele din EES să fie transferate, în mod
excepţional, în scopul returnării, către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, numai atunci când acest lucru este
necesar din motive importante de interes public, astfel cum se prevede în respectivul regulament.
(40) Ar trebui de asemenea să fie posibil ca datele cu caracter personal obţinute de statele membre în temeiul
prezentului regulament să fie transferate către o ţară terţă într-un caz excepţional de urgenţă, atunci când există un
pericol iminent asociat cu o infracţiune de terorism sau atunci când există un pericol iminent pentru viaţa unei persoane
asociat cu o infracţiune gravă. Un pericol iminent pentru viaţa unei persoane ar trebui înţeles în sensul includerii unui
pericol care rezultă din comiterea unei infracţiuni grave împotriva persoanei respective, cum ar fi vătămarea corporală
gravă, traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane, răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostateci,
exploatarea sexuală a copiilor, precum şi pornografia infantilă şi violul. Astfel de date ar trebui transmise unei ţări terţe
numai dacă furnizarea oricărui tip de informaţii privind fişele de intrare/ieşire deţinute de ţara terţă solicitantă către
statul membru care operează EES este asigurată în mod reciproc. Ar trebui să fie posibil ca autorităţile competente ale
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statelor membre, ale căror autorităţi desemnate au acces la EES în temeiul prezentului regulament, să transfere datele
din EES către statele membre care nu operează EES, precum şi către statele membre cărora nu li se aplică prezentul
regulament. O astfel de furnizare de informaţii ar trebui să fie solicitată printr-o cerere motivată corespunzător şi ar
trebui să se limiteze la cazurile în care este necesară pentru prevenirea, depistarea sau investigarea unei infracţiuni de
terorism sau a unei alte infracţiuni grave. Ar trebui să fie posibil ca un stat membru care operează EES să furnizeze
astfel de informaţii numai dacă furnizarea oricărui tip de informaţii privind fişele de intrare/ieşire deţinute de statul
membru solicitant către statul membru care operează EES este asigurată în mod reciproc. Directiva (UE) 2016/680 se
aplică tuturor prelucrărilor ulterioare de date obţinute din EES.
(41) În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679
ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea
Europeană pentru Protecţia Datelor ar trebui să monitorizeze activităţile instituţiilor şi organelor Uniunii în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor şi autorităţile de
supraveghere ar trebui să coopereze între ele în cadrul activităţilor de monitorizare a EES.
(42) În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680 ar
trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării de către statele membre a datelor cu caracter personal în scopul aplicării
legii.
(43) Pe lângă dispoziţiile privind informaţiile care trebuie furnizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679,
resortisanţilor ţărilor terţe ale căror date urmează să fie înregistrate în EES ar trebui să li se furnizeze informaţii
adecvate referitoare la înregistrarea datelor respective. Aceste informaţii ar trebui să fie furnizate de statele membre în
scris, prin orice mijloc adecvat, inclusiv prin intermediul unor broşuri, afişe sau prin orice alte mijloace electronice
adecvate.
(44) Pentru a asigura monitorizarea eficientă a aplicării prezentului regulament, acesta ar trebui să fie evaluat periodic.
(45) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancţiunile aplicabile pentru încălcările dispoziţiilor
prezentului regulament şi să se asigure că acestea sunt puse în aplicare.
(46) În vederea asigurării unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui
să îi fie conferite competenţe de executare. Aceste competenţe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (1).
(1)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a
normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de
executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(47) Deoarece obiectivele prezentului regulament şi anume instituirea EES şi crearea unor obligaţii, condiţii şi proceduri
comune pentru utilizarea datelor nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre la nivel individual dar,
având în vedere amploarea şi impactul acţiunii, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri,
în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană
(TUE). În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prevăzut la respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte
ceea ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective.
(48) După punerea în funcţiune a EES, Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între
guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea
treptată a controalelor la frontierele lor comune (2) (denumită în continuare "Convenţia de punere în aplicare a
Acordului Schengen") ar trebui să fie modificată, în ceea ce priveşte acordurile bilaterale încheiate de statele membre şi
durata autorizată a şederii peste limita de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile pentru resortisanţii ţărilor terţe
exoneraţi de obligaţia de a deţine viză. În evaluarea sa generală a EES, Comisia ar trebui să includă o evaluare a
utilizării acordurilor bilaterale de către statele membre. Ar trebui să fie posibil pentru Comisie să includă opţiuni în primul
raport de evaluare în vederea eliminării treptate a unor astfel de acorduri bilaterale şi a înlocuirii lor cu un instrument al
Uniunii.
(2)JO L 239, 22.9.2000, p. 19.
(49) Costurile preconizate ale EES sunt mai scăzute decât bugetul alocat pentru frontierele inteligente în cadrul
Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (3). Prin urmare, în urma adoptării
prezentului regulament, Comisia ar trebui, prin intermediul unui act delegat prevăzut în Regulamentul (UE) nr.
515/2014, să realoce suma acordată în prezent pentru dezvoltarea de sisteme informatice de sprijin pentru
gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe.
(3)Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul
Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize şi de abrogare a
Deciziei nr. 574/ 2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).
(50) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2004/38/CE.
(51) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul nr. 22 privind poziţia Danemarcei, anexat la TUE şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligaţii în
temeiul acestuia şi acesta nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului
Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de şase luni de la data la
care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament, dacă îl va pune în aplicare în legislaţia sa naţională.
(52) Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă,
în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (4); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea
prezentului regulament, nu are obligaţii în temeiul acestuia şi acesta nu i se aplică.
(4)Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).
(53) Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (5); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului
regulament, nu are obligaţii în temeiul acestuia şi acesta nu i se aplică.
(5)Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre
dispoziţiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
(54) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen în înţelesul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în ceea
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ce priveşte asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului
Schengen (1), care se află sub incidenţa articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (2).
(1)JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(2)Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalităţi de aplicare a Acordului încheiat între
Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în ceea ce priveşte asocierea acestor două state în
vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
(55) În ceea ce priveşte Elveţia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în
înţelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea
Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (3), care se
află sub incidenţa dispoziţiilor articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia
2008/146/CE a Consiliului (4) şi cu articolul 3 din Decizia 2008/149/JAI a Consiliului (5).
(3)JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
(4)Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a
Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la asocierea
Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p.
1).
(5)Decizia 2008/149/JAI a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului
între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la asocierea Confederaţiei
Elveţiene la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 50).
(56) În ceea ce priveşte Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen în înţelesul Protocolului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi
Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană,
Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare,
asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (6), care se află sub incidenţa articolului 1 punctul A din
Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (7) şi cu articolul 3 din Decizia
2011/349/UE a Consiliului (8).
(6)JO L 160, 18.6.2011, p. 21.
(7)Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului
dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein privind aderarea
Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană
privind asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, în
ceea ce priveşte eliminarea controalelor la frontierele interne şi circulaţia persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).
(8)Decizia 2011/349/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului
dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein privind aderarea
Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană
privind asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, în
special în ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală şi cooperarea poliţienească (JO L 160, 18.6.2011, p.
1).
(57) În ceea ce priveşte Ciprul, Bulgaria, România şi Croaţia, dispoziţiile prezentului regulament referitoare la SIS şi la
VIS constituie dispoziţii care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau se raportează la acesta în alt mod, în înţelesul
articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 şi,
respectiv, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011, coroborat cu Deciziile 2010/365/UE (9), (UE)
2017/733 (10) şi (UE) 2017/1908 (11) ale Consiliului.
(9)Decizia 2010/365/UE a Consiliului din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la
Sistemul de informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România (JO L 166, 1.7.2010, p. 17).
(10)Decizia (UE) 2017/733 a Consiliului din 25 aprilie 2017 privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen
referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Croaţia (JO L 108, 26.4.2017, p. 31).
(11)Decizia (UE) 2017/1908 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a anumitor dispoziţii ale
acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informaţii privind vizele în Republica Bulgaria şi în România (JO L 269,
19.10.2017, p. 39).
În plus, operarea EES necesită acordarea accesului pasiv la VIS şi punerea în aplicare în conformitate cu deciziile
relevante ale Consiliului a tuturor dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS. Acele condiţii pot fi îndeplinite
numai în urma finalizării cu succes a verificării efectuate în conformitate cu procedura de evaluare Schengen aplicabilă.
Prin urmare, EES ar trebui să fie operat numai de către statele membre care îndeplinesc condiţiile respective până la
punerea în funcţiune a EES. Statele membre care nu operează EES de la punerea în funcţiune iniţială a acestuia ar trebui
să fie conectate la EES în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul regulament de îndată ce îndeplinesc toate
acele condiţii.
(58) Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi a emis un aviz la 21 septembrie 2016.
(59) Prezentul regulament instituie norme stricte privind accesul la sistemul EES, precum şi garanţiile necesare pentru
un astfel de acces. Acesta prevede totodată drepturile persoanelor fizice de acces, la rectificare, la completare, la
ştergere şi de a formula o cale de atac, în special dreptul la o cale de atac judiciară, precum şi supravegherea
operaţiunilor de prelucrare de către autorităţi publice independente. Prin urmare, prezentul regulament respectă
drepturile fundamentale şi principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi, în special,
dreptul la demnitate umană, interzicerea sclaviei şi a muncii forţate, dreptul la libertate şi la siguranţă, respectarea vieţii
private şi de familie, protecţia datelor cu caracter personal, dreptul la nediscriminare, drepturile copilului, drepturile
persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu handicap şi dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil.
(60) Prezentul regulament nu aduce atingere obligaţiilor care rezultă din Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951
privind statutul refugiaţilor, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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-****-
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1: Obiectul
(1) Prezentul regulament instituie un "sistem de intrare/ieşire" (EES) pentru:
a) înregistrarea şi stocarea datei, a orei şi a locului intrării şi ieşirii resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele
statelor membre la care se operează EES;
b) calcularea duratei de şedere autorizată a unor astfel de resortisanţi ai ţărilor terţe;
c) generarea de alerte către statele membre atunci când şederea autorizată a expirat; şi
d) înregistrarea şi stocarea datei, a orei şi a locului refuzului intrării resortisanţilor ţărilor terţe a căror intrare pentru o
şedere pe termen scurt a fost refuzată, precum şi a autorităţii statului membru care a refuzat intrarea şi a motivelor
refuzului.
(2) În scopul prevenirii, depistării şi investigării infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave, prezentul
regulament stabileşte, de asemenea, condiţiile conform cărora autorităţile desemnate ale statelor membre şi Europol
pot obţine accesul la EES pentru consultare.
(3) Prin faptul că stochează date de identitate, date privind documentele de călătorie şi date biometrice în registrul
comun de date de identitate (CIR) instituit prin articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/817 al
Parlamentului European şi al Consiliului (*), EES contribuie la facilitarea şi acordarea de asistenţă în vederea identificării
corecte a persoanelor înregistrate în EES în condiţiile şi în scopurile de la articolul 20 din regulamentul menţionat.
(*)Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui
cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE în domeniul frontierelor şi al vizelor şi de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE)
2018/1726 şi (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziilor 2004/512/CE şi
2008/633/JAI ale Consiliului (JO L 135, 22.5.2019, p. 27).

(la data 11-iun-2019 Art. 1, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 60, punctul 1. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

Art. 2: Domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament se aplică:
a) resortisanţilor ţărilor terţe care sunt admişi pentru o şedere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre şi care, în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399, sunt supuşi verificărilor la frontiere atunci când trec frontierele la care
se operează EES; şi
b) resortisanţilor ţărilor terţe, la intrarea şi la ieşirea de pe teritoriul statelor membre, care:
(i)sunt membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant al unei
ţări terţe care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii în temeiul unui acord
încheiat între Uniune şi statele sale membre, pe de o parte, şi o ţară terţă, pe de altă parte; şi

(la data 15-oct-2018 Art. 2, alin. (1), litera B. din capitolul I rectificat de punctul 2. din Rectificare din 15-oct-2018 )

(ii)nu deţin un permis de şedere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de şedere în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1030/2002 al Consiliului (1).
(1)Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de
şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1).
(2) Prezentul regulament se aplică, de asemenea, resortisanţilor ţărilor terţe a căror intrare pentru o şedere pe termen
scurt pe teritoriul statelor membre este refuzată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399.
(3) Prezentul regulament nu se aplică:
a) resortisanţilor ţărilor terţe care sunt membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii cărora li se aplică Directiva
2004/38/CE şi care deţin un permis de şedere în temeiul directivei menţionate, indiferent dacă ei îl însoţesc sau i se
alătură respectivului cetăţean al Uniunii;

(la data 15-oct-2018 Art. 2, alin. (3), litera A. din capitolul I rectificat de punctul 2. din Rectificare din 15-oct-2018 )

b) resortisanţilor ţărilor terţe care sunt membri ai familiei unui resortisant al unei ţări terţe, indiferent dacă ei îl însoţesc
sau i se alătură respectivului resortisant al unei ţări terţe, atunci când:
(i)respectivul resortisant al unei ţări terţe beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii
în temeiul unui acord încheiat între Uniune şi statele sale membre, pe de o parte, şi o ţară terţă, pe de altă parte; şi
(ii)respectivii resortisanţi ai ţărilor terţe deţin un permis de şedere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de
şedere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002;
c) titularilor permiselor de şedere menţionate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399, altele decât
cele prevăzute la literele (a) şi (b) din prezentul alineat;
d) resortisanţilor ţărilor terţe care îşi exercită dreptul la mobilitate în conformitate cu Directiva 2014/66/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului (1) sau cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului (2);
(1)Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind condiţiile de intrare şi de
şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii (JO L 157, 27.5.2014, p. 1).
(2)Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind condiţiile de intrare şi de
şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de
schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).
e) titularilor vizelor de lungă şedere;
f) resortisanţilor din Andorra, Monaco şi San Marino şi titularilor unui paşaport eliberat de Statul Cetăţii Vaticanului sau
de Sfântul Scaun;

(la data 15-oct-2018 Art. 2, alin. (3), litera F. din capitolul I rectificat de punctul 3. din Rectificare din 15-oct-2018 )

g) persoanelor sau categoriilor de persoane exonerate de verificările la frontiere sau care beneficiază de norme
specifice privind verificările la frontiere, menţionate la articolul 6a alineatul (3) litera (g) din Regulamentul (UE)
2016/399;
h) persoanelor sau categoriilor de persoane menţionate la articolul 6a alineatul (3) literele (h), (i), (j) şi (k) din
Regulamentul (UE) 2016/399.
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(4) Dispoziţiile prezentului regulament referitoare la calcularea duratei de şedere autorizată şi la generarea de alerte
către statele membre atunci când şederea autorizată a expirat nu se aplică resortisanţilor ţărilor terţe care:
a) sunt membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant al unei
ţări terţe care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii în temeiul unui acord
încheiat între Uniune şi statele sale membre, pe de o parte, şi o ţară terţă, pe de altă parte; şi

(la data 15-oct-2018 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I rectificat de punctul 2. din Rectificare din 15-oct-2018 )

b) nu deţin un permis de şedere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de şedere în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1030/2002.
Art. 3: Definiţii
(1) În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:
1. "frontiere externe" înseamnă frontierele externe, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul
(UE) 2016/399;
2. "frontiere interne" înseamnă frontierele interne, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE)
2016/399;
3. "autoritate de frontieră" înseamnă poliţistul de frontieră desemnat, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze
verificări la frontiere, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2016/399;
4. "autoritate responsabilă în domeniul imigraţiei" înseamnă autoritatea competentă responsabilă, în conformitate cu
dreptul intern, de una sau mai multe dintre următoarele:
a) să verifice, pe teritoriul statelor membre, îndeplinirea condiţiilor de intrare sau de şedere autorizată pe teritoriul
statelor membre;
b) să examineze condiţiile referitoare la rezidenţa resortisanţilor ţărilor terţe pe teritoriul statelor membre şi să adopte
decizii în acest sens în măsura în care respectiva autoritate nu constituie o "autoritate decizională" astfel cum este
definită la articolul 2 litera (f) din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (1) şi, după caz, să
ofere consiliere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului (2);
(1)Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de
acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).
(2)Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură
în materie de imigraţie (JO L 64, 2.3.2004, p. 1).
c) returnarea resortisanţilor ţărilor terţe către o ţară terţă de origine sau de tranzit;
5. "autoritate responsabilă în domeniul vizelor" înseamnă autoritatea responsabilă în domeniul vizelor, astfel cum este
definită la articolul 4 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
6. "resortisant al unei ţări terţe" înseamnă orice persoană care nu este cetăţean al Uniunii în sensul articolului 20
alineatul (1) din TFUE, cu excepţia persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al
cetăţenilor Uniunii în temeiul unor acorduri între Uniune şi statele sale membre, pe de o parte, şi ţări terţe, pe de altă
parte;
7. "document de călătorie" înseamnă un paşaport sau un alt document echivalent care îi dă dreptul titularului să treacă
frontierele externe şi pe care se poate aplica o viză;
8. "şedere pe termen scurt" înseamnă şederile pe teritoriul statelor membre a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în
orice perioadă de 180 de zile, astfel cum se menţionează la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/399;
9. "viză de scurtă şedere" înseamnă viza, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 litera (a) din Regulamentul
(CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (3);
(3)Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui
Cod comunitar de vize (Codul de vize), (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).
10. "viză naţională de scurtă şedere" înseamnă o autorizaţie emisă de un stat membru care nu aplică integral acquis-ul
Schengen în vederea unei şederi preconizate pe teritoriul statului membru respectiv a cărei durată nu depăşeşte limita
de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile;
11. "şedere autorizată" înseamnă numărul exact de zile în decursul cărora unui resortisant al unei ţări terţe i se permite
să rămână legal pe teritoriul statelor membre, calculat începând cu data intrării, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile;
12. "stat membru responsabil" înseamnă statul membru care a introdus datele în EES;
13. "verificare" înseamnă procesul de comparare a unor serii de date în vederea stabilirii validităţii unei identităţi
declarate (controlul realizat prin compararea a două serii de date);
14. "identificare" înseamnă procesul de determinare a identităţii unei persoane prin consultarea unei baze de date în
funcţie de mai multe serii de date (controlul realizat prin compararea mai multor serii de date);
15. "date alfanumerice" înseamnă date constând în litere, cifre, caractere speciale, spaţii şi semne de punctuaţie;
16. "date dactiloscopice" înseamnă datele privind cele patru amprente digitale ale indexului, degetului mijlociu, degetului
inelar şi degetului mic de la mâna dreaptă, în cazul în care acestea sunt disponibile, şi, în caz contrar, de la mâna
stângă;
17. "imagine facială" înseamnă imagini digitale ale feţei;
18. "date biometrice" înseamnă datele dactiloscopice şi imaginea facială;
19. "persoană care a depăşit durata de şedere autorizată" înseamnă un resortisant al unei ţări terţe care nu
îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile referitoare la durata sa de şedere autorizată pe termen scurt pe teritoriul
statelor membre;
20. "eu-LISA" înseamnă Agenţia Europeană pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în
Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011;
21. "autorităţi de supraveghere" înseamnă autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 şi autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41
alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680;
22. «date din EES» înseamnă toate datele stocate în sistemul central al EES şi în CIR, în conformitate cu articolele 15-
20;
221. «date de identitate» înseamnă datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) litera (a), precum şi datele relevante
menţionate la articolul 17 alineatul (1) şi la articolul 18 alineatul (1);
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(la data 11-iun-2019 Art. 3, alin. (1), punctul 22. din capitolul I modificat de Art. 60, punctul 2., litera A. din capitolul IX din Regulamentul
817/20-mai-2019 )

23. "aplicarea legii" înseamnă prevenirea, depistarea sau investigarea infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni
grave;
24. "infracţiune de terorism" înseamnă o infracţiune prevăzută de dreptul intern care corespunde sau este echivalentă
cu una dintre infracţiunile menţionate în Directiva (UE) 2017/541;
25. "infracţiune gravă" înseamnă o infracţiune care corespunde sau este echivalentă cu una dintre infracţiunile
menţionate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, dacă se pedepseşte în temeiul dreptului intern cu
o pedeapsă sau cu o măsură de siguranţă privative de libertate a căror durată maximă este de cel puţin trei ani;
26. "autoritate desemnată" înseamnă o autoritate desemnată de un stat membru în temeiul articolului 29 drept
responsabilă cu prevenirea, depistarea sau investigarea infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave;
27. "sistem de self-service" înseamnă un sistem de self-service, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 23 din
Regulamentul (UE) 2016/399;
28. "poartă electronică" înseamnă o poartă electronică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 24 din
Regulamentul (UE) 2016/399;
29. "rată de eşec în ceea ce priveşte înregistrarea (Failure To Enrol Rate, FTER)" înseamnă procentul de înregistrări cu
o calitate insuficientă a înregistrării biometrice;
30. "rata rezultatelor de identificare fals pozitive (False Positive Identification Rate, FPIR)" înseamnă procentul
corespondenţelor generate de sistem în cursul unei căutări biometrice care nu aparţin călătorului supus verificării;
31. "rata rezultatelor de identificare fals negative (False Negative Identification Rate, FNIR)" înseamnă procentul
corespondenţelor omise în cursul unei căutări biometrice, deşi datele biometrice ale călătorului au fost înregistrate.
32. «ESP» înseamnă portalul european de căutare instituit prin articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
2019/817;
33. «CIR» înseamnă registrul comun de date de identitate instituit prin articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
2019/817.

(la data 11-iun-2019 Art. 3, alin. (1), punctul 31. din capitolul I completat de Art. 60, punctul 2., litera B. din capitolul IX din Regulamentul
817/20-mai-2019 )

(2) Termenii definiţi la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 au acelaşi înţeles în prezentul regulament în măsura
în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către autorităţile statelor membre în scopurile
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament.
(3) Termenii definiţi la articolul 3 din Directiva (UE) 2016/680 au acelaşi înţeles în prezentul regulament, în măsura în
care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către autorităţile statelor membre în scopurile prevăzute la articolul
6 alineatul (2) din prezentul regulament.
Art. 4: Frontierele la care se operează EES şi utilizarea EES la respectivele frontiere
(1) EES se operează la frontierele externe.
(2) Statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen introduc EES la frontierele lor interne cu statele membre
care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES.
(3) Statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen şi statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul
Schengen, dar operează EES introduc EES la frontierele lor interne cu statele membre care nu aplică încă integral
acquis-ul Schengen şi nu operează EES.
(4) Statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES introduc EES la frontierele lor
interne definite la articolul 2 punctul 1 literele (b) şi (c) din Regulamentul (UE) 2016/399.
(5) Prin derogare de la articolul 23 alineatul (2) al treilea şi al patrulea paragraf şi de la articolul 27, un stat membru
care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, introduce EES fără funcţionalităţi biometrice la
frontierele sale terestre interne cu un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES.
Dacă, la respectivele frontiere interne, un resortisant al ţării terţe nu este încă înregistrat în EES, dosarul individual al
respectivului resortisant al ţării terţe este creat fără a se înregistra date biometrice. Datele biometrice se adaugă la
următorul punct de trecere a frontierei la care se operează EES cu funcţionalităţi biometrice.
Art. 5: Structura EES
eu-LISA dezvoltă EES şi asigură gestionarea operaţională a acestuia, inclusiv funcţionalităţile de prelucrare a datelor
biometrice menţionate la articolul 16 alineatul (1) litera (d) şi la articolul 17 alineatul (1) literele (b) şi (c), precum şi
securitatea adecvată a EES.
Art. 6: Obiectivele EES
(1) Prin înregistrarea şi stocarea datelor în EES, precum şi prin furnizarea accesului statelor membre la aceste date,
obiectivele EES sunt următoarele:
a) să sporească eficienţa verificărilor la frontiere prin calcularea şi monitorizarea duratei de şedere autorizată la intrarea
şi la ieşirea resortisanţilor ţărilor terţe care sunt admişi pentru o şedere pe termen scurt;
b) să sprijine identificarea resortisanţilor ţărilor terţe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile de intrare sau
de şedere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;
c) să permită identificarea şi depistarea persoanelor care au depăşit durata de şedere autorizată şi să permită
autorităţilor naţionale competente din statele membre să ia măsurile corespunzătoare;
d) să permită verificarea electronică în EES a refuzurilor intrării;
e) să permită automatizarea verificărilor la frontiere efectuate asupra resortisanţilor ţărilor terţe;
f) să permită autorităţilor responsabile în domeniul vizelor să aibă acces la informaţiile privind utilizarea legală a vizelor
anterioare;
g) să îi informeze pe resortisanţii ţărilor terţe cu privire la durata de şedere autorizată a acestora;
h) să culeagă date statistice privind intrările şi ieşirile, refuzurile intrării şi situaţiile de depăşire a duratei de şedere
autorizată în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe în scopul de a îmbunătăţi evaluarea riscului de depăşire a
duratei de şedere autorizată şi de a sprijini elaborarea, la nivelul Uniunii, de politici în materie de migraţie bazate pe date
concrete;
i) să combată fraudarea identităţii şi utilizarea abuzivă a documentelor de călătorie.
j) a asigura identificarea corectă a persoanelor.
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(la data 11-iun-2019 Art. 6, alin. (1), litera I. din capitolul I completat de Art. 60, punctul 3. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

k) să sprijine obiectivele Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) instituit prin
Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European şi al Consiliului (*8).
(*8)Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a
Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.
1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 şi (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).

(la data 03-aug-2021 Art. 6, alin. (1), litera J. din capitolul I completat de Art. 3 din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )

(2) Acordând acces autorităţilor desemnate în conformitate cu condiţiile stabilite în prezentul regulament, obiectivele
EES sunt următoarele:
a) să contribuie la prevenirea, depistarea şi investigarea infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave;
b) să permită generarea de informaţii pentru anchetele legate de infracţiunile de terorism sau alte infracţiuni grave,
inclusiv identificarea autorilor, a suspecţilor şi a victimelor infracţiunilor respective care au trecut frontierele externe.
(3) Acolo unde este cazul, EES susţine statele membre în executarea programelor lor naţionale de facilitare instituite în
conformitate cu articolul 8d din Regulamentul (UE) 2016/399, în scopul de a facilita trecerea frontierei pentru
resortisanţii ţărilor terţe:
a) permiţând accesul autorităţilor naţionale competente menţionate la articolul 8d din Regulamentul (UE) 2016/399 la
informaţiile privind şederile pe termen scurt anterioare sau refuzurile anterioare ale intrării, în scopul analizării cererilor
de acces la programele naţionale de facilitare şi al adoptării deciziilor menţionate la articolul 25 din prezentul
regulament;
b) notificând autorităţile de frontieră cu privire la faptul că este acordat accesul la un program naţional de facilitare.
Art. 7: Arhitectura tehnică a EES
(1) EES este compus din următoarele elemente:
a) un sistem central (sistemul central al EES);
a18) infrastructura centrală a CIR, astfel cum este menţionată la articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul
(UE) 2019/817;

(la data 11-iun-2019 Art. 7, alin. (1), litera A. din capitolul I completat de Art. 60, punctul 4. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

b) o interfaţă uniformă naţională (National Uniform Interface - NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificaţii
tehnice comune şi identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central al EES la
infrastructurile naţionale de frontieră din statele membre în mod securizat;
c) un canal securizat de comunicaţii între sistemul central al EES şi sistemul central al VIS;
d) o infrastructură de comunicaţii, care trebuie să fie securizată şi criptată, între sistemul central al EES şi NUI;
e) serviciul web menţionat la articolul 13;
f) o infrastructură de comunicaţii securizată între sistemul central al EES şi infrastructurile centrale ale ESP şi ale CIR.

(la data 11-iun-2019 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. 60, punctul 4., litera A. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-
mai-2019 )

(11) CIR conţine datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) literele (a)-(d), la articolul 17 alineatul (1) literele (a),
(b) şi (c) şi la articolul 18 alineatele (1) şi (2). Celelalte date din EES sunt stocate în sistemul central al EES.

(la data 11-iun-2019 Art. 7, alin. (1) din capitolul I completat de Art. 60, punctul 4., litera B. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

(2) Sistemul central al EES este găzduit de eu-LISA în site-urile tehnice ale agenţiei. Acesta asigură funcţionalităţile
prevăzute în prezentul regulament în condiţiile de disponibilitate, calitate şi viteză menţionate la articolul 37 alineatul
(3).
(3) Fără a aduce atingere Deciziei 2008/602/CE a Comisiei (1), anumite componente hardware şi software ale
infrastructurii de comunicaţii a EES sunt partajate cu infrastructura de comunicaţii a VIS menţionată la articolul 1
alineatul (2) din Decizia 2004/512/CE. Se asigură separarea logică a datelor din VIS de datele din EES.
(1)Decizia 2008/602/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a arhitecturii fizice şi a cerinţelor privind interfeţele
naţionale şi infrastructura de comunicaţii dintre Sistemul central de informaţii privind vizele (VIS) şi interfeţele naţionale
pentru etapa de dezvoltare (JO L 194, 23.7.2008, p. 3).
Art. 8: Interoperabilitatea cu VIS
(1) eu-LISA instituie un canal securizat de comunicaţii între sistemul central al EES şi sistemul central al VIS pentru a
permite interoperabilitatea dintre EES şi VIS. Consultarea directă între EES şi VIS este posibilă numai dacă atât
prezentul regulament, cât şi Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevăd acest lucru. Recuperarea datelor privind vizele din
VIS, importul acestora în EES şi actualizarea datelor din VIS în EES constituie un proces automatizat odată ce
operaţiunea în cauză este lansată de către autoritatea relevantă.
(2) Interoperabilitatea permite autorităţilor de frontieră care utilizează EES să consulte VIS direct din EES în scopul:
a) de a recupera datele privind vizele direct din VIS şi a le importa în EES, în vederea creării sau actualizării fişei de
intrare/ieşire sau a fişei privind refuzul intrării aparţinând unui titular de viză, în conformitate cu articolele 14, 16 şi 18
din prezentul regulament şi cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
b) de a recupera datele privind vizele direct din VIS şi a le importa în EES, pentru a actualiza fişa de intrare/ieşire în
cazul anulării, revocării sau prelungirii unei vize în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament şi cu articolele
13, 14 şi 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
c) de a verifica, în temeiul articolului 23 din prezentul regulament şi al articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 767/2008, autenticitatea şi valabilitatea vizei relevante sau îndeplinirea condiţiilor de intrare pe teritoriul statelor
membre în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399;
d) de a verifica, la frontierele la care se operează EES, dacă un resortisant al unei ţări terţe exonerat de obligaţia de a
deţine viză a fost înregistrat anterior în VIS în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament şi cu articolul 19a
din Regulamentul (CE) nr. 767/2008; şi
e) în cazul în care identitatea unui titular de viză se verifică prin utilizarea amprentelor digitale sau a imaginii faciale, în
scopul de a verifica, la frontierele la care se operează EES, identitatea unui titular de viză comparând amprentele
digitale sau imaginea facială a titularului de viză cu amprentele digitale sau imaginea facială prelevată în timp real care
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sunt înregistrate în VIS în conformitate cu articolul 23 alineatele (2) şi (4) din prezentul regulament şi cu articolul 18
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. Numai imaginile faciale înregistrate în VIS cu indicarea faptului că
imaginea facială a fost prelevată în timp real la depunerea cererii de viză se utilizează în scopul comparării respective.

(la data 02-aug-2021 Art. 8, alin. (2), litera E. din capitolul I modificat de Art. 4, punctul 1., alin. (A) din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

(3) Interoperabilitatea permite autorităţilor responsabile în domeniul vizelor care utilizează VIS să consulte EES din VIS
în scopul de a:
a) examina cererile de viză şi de a adopta decizii privind cererile respective în conformitate cu articolul 24 din prezentul
regulament şi cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
b) examina, în cazul statelor membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, cererile de
acordare a unor vize naţionale de scurtă şedere şi de a adopta decizii privind cererile respective;
c) actualiza datele privind vizele din fişa de intrare/ieşire în cazul anulării, revocării sau prelungirii unei vize în
conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament şi cu articolele 13 şi 14 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(31) Interoperabilitatea permite ştergerea imaginii faciale menţionate la articolul 16 alineatul (1) litera (d) din dosarul
individual în cazul în care o imagine facială este înregistrată în VIS cu indicarea faptului că aceasta a fost prelevată în
timp real la depunerea cererii de viză.
(32) Interoperabilitatea permite EES să transmită către VIS în mod automat o notificare în conformitate cu articolul 23
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 atunci când ieşirea unui copil cu vârsta sub 12 ani este consemnată
în fişa de intrare/ieşire în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din prezentul regulament.

(la data 02-aug-2021 Art. 8, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 4, punctul 1., alin. (B) din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

(4) În ceea ce priveşte operarea serviciului web al EES menţionat la articolul 13, baza de date separată, care poate fi
doar citită, menţionată la articolul 13 alineatul (5) se actualizează zilnic prin intermediul VIS, prin extragerea
unidirecţională a subsetului minim necesar de date din VIS.
(5) De la data începerii operaţiunilor VIS în temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE) 2021/1134 al Parlamentului
European şi al Consiliului (*), EES este conectat la ESP pentru a permite prelucrarea automată în temeiul articolelor 9a
şi 22b din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(*)Regulamentul (UE) 2021/1134 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 iulie 2021 de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE)
2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 şi (UE) 2019/1896 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de
abrogare a Deciziilor 2004/512/CE şi 2008/633/JAI ale Consiliului, în scopul reformării Sistemului de informaţii privind
vizele (JO L 248, 13.7.2021, p. 11).

(la data 02-aug-2021 Art. 8, alin. (4) din capitolul I completat de Art. 4, punctul 1., alin. (C) din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

Art. 8a: Procesul automat cu ETIAS
(1) Un proces automat, care utilizează canalul de comunicaţii securizat menţionat la articolul 6 alineatul (2) litera (da)
din Regulamentul (UE) 2018/1240, permite EES să creeze sau să actualizeze fişa de intrare/ieşire sau fişa de refuz al
intrării din EES pentru un resortisant al unei ţări terţe care este exonerat de obligaţia de a deţine viză, în conformitate
cu articolele 14, 17 şi 18 din prezentul regulament.
Atunci când se creează o fişă de intrare/ieşire sau o fişă de refuz al intrării unui resortisant al unei ţări terţe care este
exonerat de obligaţia de a deţine viză, procesul automat menţionat la primul paragraf permite sistemului central al EES
următoarele:
a) să efectueze interogări în sistemul central al ETIAS şi să importe din acest sistem informaţiile menţionate la articolul
47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240, numărul cererii şi data la care expiră autorizaţia de călătorie ETIAS;
b) să actualizeze fişa de intrare/ieşire din EES, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din prezentul regulament; şi
c) să actualizeze fişa de refuz al intrării din EES, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din prezentul
regulament.
(2) Un proces automat, care utilizează canalul de comunicaţii securizat menţionat la articolul 6 alineatul (2) litera (da)
din Regulamentul (UE) 2018/1240, permite EES să prelucreze interogările primite din sistemul central al ETIAS şi să
trimită răspunsurile corespunzătoare în conformitate cu articolul 11c şi cu articolul 41 alineatul (8) din regulamentul
respectiv. În cazul în care este necesar, sistemul central al EES înregistrează faptul că o notificare trebuie să fie trimisă
sistemului central al ETIAS de îndată ce a fost creată o fişă de intrare/ieşire care indică faptul că solicitantul care a
solicitat revocarea autorizaţiei de călătorie a părăsit teritoriul statelor membre.
Art. 8b: Interoperabilitatea cu ETIAS
(1) De la începerea funcţionării ETIAS, astfel cum este prevăzută la articolul 88 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
2018/1240, sistemul central al EES este conectat la ESP pentru a permite verificările automate efectuate în temeiul
articolului 20, al articolului 24 alineatul (6) litera (c) punctul (ii), al articolului 41 şi al articolului 54 alineatul (1) litera (b)
din regulamentul respectiv.
(2) Fără a aduce atingere articolului 24 din Regulamentul (UE) 2018/1240, verificările automate efectuate în temeiul
articolului 20, al articolului 24 alineatul (6) litera (c) punctul (ii), al articolului 41 şi al articolului 54 alineatul (1) litera (b)
din regulamentul respectiv permit efectuarea verificărilor prevăzute la articolul 20 din regulamentul respectiv şi a
verificărilor ulterioare prevăzute la articolele 22 şi 26 din regulamentul respectiv.
În scopul efectuării verificărilor menţionate la articolul 20 alineatul (2) literele (g) şi (h) din Regulamentul (UE)
2018/1240, sistemul central al ETIAS utilizează ESP pentru a compara datele stocate în ETIAS cu datele din EES, în
conformitate cu articolul 11 alineatul (8) din regulamentul respectiv, utilizând datele enumerate în tabelul de
corespondenţă prevăzut în anexa III la prezentul regulament.
Verificările menţionate la articolul 20 alineatul (2) literele (g) şi (h) din Regulamentul (UE) 2018/1240 nu aduc atingere
normelor specifice prevăzute la articolul 24 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(la data 03-aug-2021 Art. 8 din capitolul I completat de Art. 3, punctul 2. din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )

Art. 9: Accesul la EES în scopul introducerii, modificării, ştergerii şi consultării de date
(1) Accesul la EES în scopul introducerii, modificării, ştergerii şi consultării datelor menţionate la articolul 14 şi la
articolele 16-20 este rezervat exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător în acest scop din cadrul
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autorităţilor naţionale din fiecare stat membru care au competenţe în ceea ce priveşte scopurile prevăzute la articolele
23-35. Accesul este limitat în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor autorităţilor naţionale respective în
conformitate cu respectivele scopuri şi este proporţional cu obiectivele urmărite.
(2) Fiecare stat membru desemnează autorităţile naţionale competente care sunt autorităţile de frontieră, autorităţile
responsabile în domeniul vizelor şi autorităţile responsabile în domeniul imigraţiei în sensul prezentului regulament.
Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităţilor naţionale competente are acces la EES pentru
introducerea, modificarea, ştergerea sau consultarea de date. Fiecare stat membru comunică fără întârziere eu-LISA o
listă a respectivelor autorităţi naţionale. În lista respectivă se specifică scopul în care fiecare autoritate poate avea
acces la datele înregistrate în EES.
EES oferă funcţionalitatea de gestionare centralizată a respectivei liste. Normele detaliate privind administrarea
respectivei funcţionalităţi se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă
în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 68 alineatul (2).

(la data 02-aug-2021 Art. 9, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 4, punctul 2. din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

(21) Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul unităţilor naţionale ale ETIAS, desemnat în temeiul articolului
8 din Regulamentul (UE) 2018/1240, are acces la EES pentru a consulta datele din EES într-un format care permite
numai citirea.

(la data 03-aug-2021 Art. 9, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 3, punctul 3. din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )

(3) Autorităţile care au dreptul să consulte sau să acceseze datele din EES în scopul prevenirii, depistării şi investigării
infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave sunt desemnate în conformitate cu capitolul IV.
(4) Accesul la datele din EES stocate în CIR este rezervat exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din
cadrul autorităţilor competente ale fiecărui stat membru şi personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul
agenţiilor Uniunii cu competenţe în ceea ce priveşte scopurile prevăzute la articolele 20 şi 21 din Regulamentul (UE)
2019/817. Acest acces este limitat la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin, în scopurile
menţionate şi este proporţional cu obiectivele urmărite.

(la data 11-iun-2019 Art. 9, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 60, punctul 5. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

Art. 10: Principii generale
(1) Fiecare autoritate competentă autorizată să acceseze EES se asigură că utilizarea EES este necesară, adecvată şi
proporţională.
(2) Fiecare autoritate competentă se asigură că utilizarea EES, inclusiv prelevarea de date biometrice, este conformă
cu garanţiile stipulate în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului. În
special, la prelevarea datelor unui copil, interesele superioare ale copilului sunt considerate primordiale.
Art. 11: Calculatorul automat şi obligaţia de a-i informa pe resortisanţii ţărilor terţe cu privire la durata
rămasă de şedere autorizată
(1) EES cuprinde un calculator automat care indică durata maximă de şedere autorizată, pentru resortisanţii ţărilor
terţe înregistraţi în EES.
Calculatorul automat nu se aplică resortisanţilor ţărilor terţe:
a) care sunt membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant al
unei ţări terţe care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii în temeiul unui acord
încheiat între Uniune şi statele sale membre, pe de o parte, şi o ţară terţă, pe de altă parte; şi

(la data 15-oct-2018 Art. 11, alin. (1), litera A. din capitolul I rectificat de punctul 2. din Rectificare din 15-oct-2018 )

b) care nu deţin un permis de şedere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de şedere în temeiul
Regulamentului (Ce) nr. 1030/2002.
(2) Calculatorul automat furnizează autorităţilor competente informaţii:
a) la intrare, privind durata maximă de şedere autorizată a resortisanţilor ţărilor terţe şi precizează dacă a fost epuizat
numărul de intrări autorizate ale unei vize de scurtă şedere eliberate pentru una sau două intrări;
b) în cursul verificărilor sau al controalelor efectuate pe teritoriul statelor membre, privind durata rămasă de şedere
autorizată sau durata de depăşire a şederii autorizate a resortisanţilor ţărilor terţe;
c) la ieşire, privind orice depăşire de către resortisanţii ţărilor terţe a duratei de şedere autorizată;
d) atunci când examinează cererile de viză de scurtă şedere şi adoptă decizii asupra acestora, privind durata maximă
rămasă de şedere autorizată, pe baza datelor de intrare preconizate.
(3) Autorităţile de frontieră îl informează pe resortisantul ţării terţe cu privire la durata maximă de şedere autorizată,
care ia în calcul numărul de intrări şi durata şederii autorizate de viză, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din
Regulamentul (UE) 2016/399. Informaţiile respective sunt furnizate fie de către poliţistul de frontieră la momentul
verificărilor la frontiere, fie prin intermediul echipamentului instalat la punctul de trecere a frontierei care permite
resortisantului ţării terţe să consulte serviciul web menţionat la articolul 13 alineatele (1) şi (2) din prezentul
regulament.
(4) Pentru resortisanţii ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză care rămân, pe baza unei vize de scurtă şedere
sau a unei vize naţionale de scurtă şedere, într-un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar
operează EES, calculatorul automat nu indică şederea autorizată în temeiul vizei de scurtă şedere sau al vizei naţionale
de scurtă şedere.
În cazul menţionat la primul paragraf, calculatorul automat verifică numai:
a) respectarea limitei totale de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile; şi
b) pentru vizele de scurtă şedere, respectarea perioadei de valabilitate a acestor vize.
(5) În scopul de a verifica dacă resortisanţii ţărilor terţe titulari ai unei vize de scurtă şedere eliberată pentru una sau
două intrări au utilizat deja numărul de intrări autorizate de viza de scurtă şedere, calculatorul automat ia în
considerare numai intrările pe teritoriul statelor membre care aplică integral acquis-ul Schengen. Verificarea respectivă
nu se efectuează însă la intrarea pe teritoriul statelor membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar
operează EES.
(6) Calculatorul automat se aplică şi în cazul şederilor pe termen scurt pe baza unei vize de scurtă şedere cu
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valabilitate teritorială limitată eliberate în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr.
810/2009. În astfel de cazuri, calculatorul automat ia în considerare şederea autorizată printr-o astfel de viză,
indiferent dacă şederea cumulată a resortisantului ţării terţe în cauză depăşeşte 90 de zile în orice perioadă de 180 de
zile.
Art. 12: Mecanismul de informare
(1) EES cuprinde un mecanism care identifică în mod automat fişele de intrare/ieşire care nu conţin date privind ieşirea
imediat după data de expirare a unei şederi autorizate şi identifică automat fişele în cazul cărora s-a depăşit durata
maximă de şedere autorizată.
(2) Pentru resortisanţii ţărilor terţe care trec o frontieră pe baza unui document de facilitare a tranzitului (Facilitated
Transit Document) valabil, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 693/2003 al Consiliului (1) (FTD), EES
cuprinde un mecanism care identifică în mod automat fişele de intrare/ieşire care nu conţin date privind ieşirea imediat
după expirarea şederii autorizate şi identifică automat fişele în cazul cărora s-a depăşit durata maximă de şedere
autorizată.
(1)Regulamentul (CE) nr. 693/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 de stabilire a unui document de facilitare a
tranzitului (FTD), a unui document de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) şi de modificare a Instrucţiunilor consulare
comune şi a Manualului comun (JO L 99, 17.4.2003, p. 8).
(3) O listă, generată de EES, cuprinzând datele menţionate la articolele 16 şi 17 ale tuturor persoanelor identificate ca
fiind persoane care au depăşit durata de şedere autorizată, este pusă la dispoziţia autorităţilor naţionale competente
desemnate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), pentru a permite respectivelor autorităţi să adopte măsuri
adecvate.
Art. 13: Serviciul web

(la data 17-aug-2021 Art. 13 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Regulamentul 1224/27-iul-2021 )
(1) Pentru ca resortisanţii ţărilor terţe să poată verifica în orice moment durata rămasă de şedere autorizată, accesul
securizat pe internet la un serviciu web găzduit de eu-LISA în site-urile tehnice ale acesteia permite resortisanţilor ţărilor
terţe să furnizeze datele cerute în temeiul articolului 16 alineatul (1) litera (b), împreună cu data de intrare sau de ieşire
preconizată a acestora, sau ambele. Pe baza datelor respective, serviciul web oferă resortisanţilor ţărilor terţe un
răspuns "OK/NOT OK", precum şi informaţii cu privire la durata rămasă de şedere autorizată.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), pentru o şedere preconizată într-un stat membru care nu aplică încă integral
acquis-ul Schengen dar care operează EES, serviciul web nu furnizează nicio informaţie referitoare la şederea
autorizată pe baza unei vize de scurtă şedere sau a unei vize naţionale de scurtă şedere.
În cazul menţionat la primul paragraf, serviciul web permite resortisanţilor ţărilor terţe să verifice respectarea limitei
totale de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile şi să primească informaţii cu privire la durata rămasă de şedere
autorizată din limita respectivă. Informaţiile în cauză se furnizează pentru şederile în perioada de 180 de zile care
precedă consultarea serviciului web sau pentru data de intrare sau de ieşire preconizată a acestora, sau pentru ambele.
(3) În vederea îndeplinirii obligaţiei care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenţia de punere
în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport utilizează serviciul web pentru a verifica dacă un resortisant al
unei ţări terţe care deţine o viză de scurtă şedere eliberată pentru una sau două intrări a utilizat deja numărul de intrări
autorizate sau dacă titularul unei vize de scurtă şedere a atins durata maximă de şedere autorizată.
Operatorii de transport furnizează datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) din prezentul
regulament. Pe baza datelor respective, serviciul web furnizează operatorilor de transport un răspuns de tip «OK/NOT
OK». Operatorii de transport pot stoca informaţiile trimise şi răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil.
Operatorii de transport stabilesc un sistem de autentificare pentru a se asigura că doar personalul autorizat poate
accesa serviciul web. Nu este posibil ca răspunsul de tip «OK/NOT OK» să fie considerat o decizie de autorizare sau de
refuz al intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399.
În cazul în care resortisanţilor ţărilor terţe li se refuză îmbarcarea ca urmare a răspunsului serviciului web, operatorii de
transport îi informează că acest refuz se datorează informaţiilor stocate în EES şi le furnizează informaţii cu privire la
drepturile lor în ceea ce priveşte accesul la datele cu caracter personal înregistrate în EES, precum şi rectificarea sau
ştergerea acestora.

(la data 02-aug-2021 Art. 13, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. 4, punctul 3. din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

(4) În scopul punerii în aplicare a articolului 26 alineatul (2) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen
sau pentru a soluţiona orice eventual litigiu care rezultă din aplicarea articolului 26 din Convenţia de punere în aplicare a
Acordului Schengen, eu-LISA ţine evidenţe ale tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul serviciului
web de către operatorii de transport. Aceste evidenţe indică data şi ora fiecărei operaţiuni, datele utilizate pentru
căutare, datele transmise de serviciul web şi numele transportatorului în cauză.
Evidenţele sunt păstrate pentru o perioadă de doi ani. Evidenţele sunt protejate prin măsuri adecvate împotriva
accesului neautorizat.
(5) Serviciul web utilizează o bază de date separată, care poate fi doar citită, actualizată zilnic prin extragerea
unidirecţională a subsetului minim necesar de date din EES şi din VIS. eu-LISA este responsabilă de securitatea
serviciului web, de securitatea datelor cu caracter personal pe care le conţine şi de procesul de extragere a datelor
personale către baza de date separată, care poate fi doar citită.
(6) Serviciul web nu permite operatorilor de transport să verifice dacă resortisanţii ţărilor terţe care deţin o viză
naţională de scurtă şedere eliberată pentru una sau două intrări au utilizat deja numărul de intrări autorizate de viza
respectivă.
(7) Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind norme detaliate referitoare la condiţiile pentru operarea serviciului
web şi protecţia datelor, precum şi norme de securitate aplicabile serviciului disponibil online. Respectivele acte de
punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 68 alineatul (2).
Art. 13a: Procedurile de rezervă în cazul imposibilităţii tehnice de accesare a datelor de către operatorii de
transport
(1) În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze verificarea menţionată la articolul 13
alineatul (3) din cauza unei defecţiuni a oricărei componente a EES, operatorii de transport sunt scutiţi de obligaţia de a
verifica dacă resortisanţii ţărilor terţe titulari ai unei vize de scurtă şedere eliberată pentru una sau două intrări au
utilizat deja numărul de intrări autorizate de viza lor. În cazul în care o astfel de defecţiune este detectată de eu-LISA,
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unitatea centrală a ETIAS o notifică operatorilor de transport şi statelor membre. Aceasta notifică, de asemenea,
operatorilor de transport şi statelor membre remedierea defecţiunii. În cazul în care o astfel de defecţiune este
detectată de operatorii de transport, aceştia o pot notifica unităţii centrale a ETIAS. Unitatea centrală a ETIAS
informează fără întârziere statele membre cu privire la notificarea primită de la operatorii de transport.
(2) În cazul în care, din alte motive decât o defecţiune a oricărei componente a EES, este imposibil din punct de vedere
tehnic pentru o perioadă de timp mai îndelungată ca un operator de transport să efectueze verificarea menţionată la
articolul 13 alineatul (3), operatorul de transport respectiv notifică unitatea centrală a ETIAS. Unitatea centrală a ETIAS
informează fără întârziere statele membre cu privire la notificarea primită de la operatorul de transport respectiv.
(3) Comisia stabileşte, prin intermediul unui act de punere în aplicare, detalii procedurilor de rezervă menţionate la
prezentul articol. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare
menţionată la articolul 68 alineatul (2).
(4) Unitatea centrală a ETIAS acordă sprijin operaţional operatorilor de transport în raport cu alineatele (1) şi (2).
Unitatea centrală a ETIAS instituie proceduri operaţionale standard care stabilesc modul în care se acordă acest sprijin.
Comisia este împuternicită să adopte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme detaliate suplimentare
referitoare la sprijinul care urmează să fie acordat şi la mijloacele pentru acordarea acestui sprijin. Respectivele acte de
punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 68 alineatul (2).

(la data 03-aug-2021 Art. 13 din capitolul I completat de Art. 3, punctul 4. din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )

CAPITOLUL II: INTRODUCEREA ŞI UTILIZAREA DATELOR DE CĂTRE AUTORITĂŢILE COMPETENTE
Art. 14: Proceduri de introducere a datelor în EES
(1) Autorităţile de frontieră verifică, în conformitate cu articolul 23, dacă pentru resortisantul unei ţări terţe a fost creat
în EES un dosar individual anterior, precum şi identitatea acestuia. În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe
utilizează un sistem de self-service pentru preînregistrarea datelor sau pentru efectuarea verificărilor la frontiere,
verificarea se efectuează prin intermediul sistemului de self-service.
(2) În cazul în care a fost creat un dosar individual anterior pentru resortisantul unei ţări terţe, autoritatea de frontieră,
dacă este necesar:
a) actualizează datele din respectivul dosar individual şi anume datele menţionate la articolele 16, 17 şi 18, după caz,
şi
b) introduce o fişă de intrare pentru fiecare intrare şi o fişă de ieşire pentru fiecare ieşire, în conformitate cu articolele
16 şi 17 sau, după caz, o fişă privind refuzul intrării, în conformitate cu articolul 18.
Fişele menţionate la litera (b) de la primul paragraf al prezentului alineat sunt asociate dosarului individual al
resortisantului unei ţări terţe în cauză.
După caz, la fişa de intrare/ieşire a resortisantului unei ţări terţe în cauză sunt adăugate datele menţionate la articolul
19 alineatele (1), (2), (4) şi (5). Documentele de călătorie şi identităţile utilizate în mod legitim de către un resortisant
al unei ţări terţe sunt adăugate la dosarul individual al acestuia.
În cazul în care este înregistrat un dosar individual anterior şi resortisantul unei ţări terţe prezintă un document de
călătorie valabil care diferă de cel care a fost înregistrat anterior, datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) litera (d)
şi la articolul 17 alineatul (1) litera (b) sunt, de asemenea, actualizate în conformitate cu articolul 15.
(3) În cazul în care este necesar să se introducă sau să se actualizeze datele din fişa de intrare/ieşire a unui titular de
viză, autorităţile de frontieră pot recupera din VIS şi importa în EES datele prevăzute la articolul 16 alineatul (2) literele
(c)-(f) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament şi cu articolul 18a din
Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(4) În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe nu a fost înregistrat în prealabil în EES, autoritatea de frontieră
creează un dosar individual al respectivului resortisant al unei ţări terţe prin introducerea datelor menţionate la articolul
16 alineatele (1) şi (6), la articolul 17 alineatul (1) şi la articolul 18 alineatul (1), după caz.
(5) În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe utilizează un sistem de self-service pentru preînregistrarea datelor,
se aplică articolul 8a din Regulamentul (UE) 2016/399. În acest caz, resortisantul unei ţări terţe poate preînregistra
datele dosarului individual sau, după caz, datele în fişa de intrare/ieşire care trebuie actualizată. Datele sunt confirmate
de către autorităţile de frontieră atunci când se adoptă decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea, în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/399. Datele menţionate la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din prezentul regulament
pot fi recuperate din VIS şi importate în EES.
(6) În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe utilizează un sistem de self-service pentru efectuarea verificărilor la
frontiere, se aplică articolul 8b din Regulamentul (UE) 2016/399. În acest caz, verificarea menţionată la alineatul (1)
din prezentul articol se efectuează prin intermediul sistemului de self-service.
(7) În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe utilizează o poartă electronică pentru a trece frontierele externe sau
frontierele interne la care controalele nu au fost încă eliminate, se aplică articolul 8b din Regulamentul (UE) 2016/399.
În acest caz, înregistrarea corespunzătoare a fişei de intrare/ieşire, precum şi asocierea fişei respective la dosarul
individual în cauză se efectuează prin intermediul porţii electronice.
(8) Fără a aduce atingere articolului 20 din prezentul regulament şi articolului 12 alineatul (3) din Regulamentul (UE)
2016/399, în cazul în care şederea pe termen scurt a unui resortisant al unei ţări terţe care este prezent pe teritoriul
unui stat membru începe imediat după o şedere bazată pe un permis de şedere sau pe o viză de lungă şedere şi nu a
fost creat niciun dosar individual anterior, respectivul resortisant al ţării terţe poate solicita autorităţilor competente
menţionate la articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament să creeze un dosar individual şi o fişă de intrare/ieşire
prin introducerea datelor menţionate la articolul 16 alineatele (1), (2) şi (6) şi la articolul 17 alineatul (1) din prezentul
regulament. În locul datelor menţionate la articolul 16 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament, autorităţile
competente respective introduc data de începere a şederii pe termen scurt, iar în locul datelor menţionate la articolul
16 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament, acestea indică numele autorităţii care a introdus respectivele date.
Art. 15: Imaginea facială a resortisanţilor ţărilor terţe
(1) În cazul în care este necesar să se creeze un dosar individual sau să se actualizeze imaginea facială menţionată la
articolul 16 alineatul (1) litera (d) şi la articolul 17 alineatul (1) litera (b), imaginea facială este prelevată în timp real.
Această dispoziţie nu se aplică resortisanţilor ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză în cazul în care în VIS este
înregistrată o imagine facială cu indicarea faptului că aceasta a fost prelevată în timp real la depunerea cererii.

(la data 02-aug-2021 Art. 15, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. 4, punctul 4., alin. (A) din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )
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(2) Prin derogare de la alineatul (1), în situaţii excepţionale, atunci când nu pot fi respectate specificaţiile în ceea ce
priveşte calitatea şi rezoluţia stabilite pentru înregistrarea în EES a imaginii faciale prelevate în timp real, imaginea facială
poate fi extrasă pe cale electronică de pe cipul documentului de călătorie electronic cu citire optică (electronic Machine
Readable Travel Document - eMRTD). În astfel de cazuri, imaginea facială este introdusă în dosarul individual numai
după verificarea electronică a corespondenţei dintre imaginea facială înregistrată pe cipul eMRTD şi imaginea facială
prelevată în timp real a resortisantului ţării terţe în cauză.
(3) Fiecare stat membru transmite Comisiei o dată pe an un raport cu privire la aplicarea alineatului (2). Raportul
respectiv cuprinde numărul resortisanţilor ţărilor terţe vizaţi precum şi o explicaţie referitoare la situaţiile excepţionale
întâmpinate.
(4) Imaginea facială a resortisanţilor ţărilor terţe trebuie să aibă o rezoluţie şi o calitate a imaginii suficiente pentru a fi
utilizată în stabilirea automatizată de corespondenţe biometrice.
(5) [textul din Art. 15, alin. (5) din capitolul II a fost abrogat la 02-aug-2021 de Art. 4, punctul 4., alin. (B) din
Regulamentul 1134/07-iul-2021]
Art. 16: Datele cu caracter personal ale resortisanţilor ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză

(la data 18-mar-2019 Art. 16 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Decizia 326/25-feb-2019 )
(1) La frontierele la care se operează EES, autoritatea de frontieră creează dosarul individual al unui resortisant al unei
ţări terţe supus obligaţiei de a deţine viză prin introducerea următoarelor date:
a) numele (numele de familie); prenumele; data naşterii; cetăţenia sau cetăţeniile; sexul;
b) tipul şi numărul documentului sau documentelor de călătorie şi codul din trei litere al ţării emitente a documentului
sau a documentelor de călătorie;
c) data de expirare a valabilităţii documentului sau a documentelor de călătorie;
d) imaginea facială, astfel cum este menţionată la articolul 15, cu excepţia cazului în care în VIS este înregistrată o
imagine facială cu indicarea faptului că aceasta a fost prelevată în timp real la depunerea cererii

(la data 02-aug-2021 Art. 16, alin. (1), litera D. din capitolul II modificat de Art. 4, punctul 5., alin. (A) din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

(11) În cazul în care, pentru un resortisant al unei ţări terţe al cărui dosar individual conţine o imagine facială, astfel
cum este menţionată la alineatul (1) litera (d), o imagine facială este înregistrată ulterior în VIS cu indicarea faptului că
aceasta a fost prelevată în timp real la depunerea cererii, EES şterge imaginea facială din dosarul individual.

(la data 02-aug-2021 Art. 16, alin. (1) din capitolul II completat de Art. 4, punctul 5., alin. (B) din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

(2) La fiecare intrare a unui resortisant al unei ţări terţe supus obligaţiei de a deţine viză pe la o frontieră la care se
operează EES, în fişa de intrare/ieşire se introduc datele enumerate mai jos:
a) data şi ora intrării;
b) punctul de trecere a frontierei la intrare şi autoritatea care a autorizat intrarea;
c) dacă este cazul, statutul respectivului resortisant al unei ţări terţe, care indică faptul că acesta este un resortisant al
unei ţări terţe care:
(i)este un membru al familiei unui cetăţean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant al
unei ţări terţe care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii în temeiul unui acord
încheiat între Uniune şi statele sale membre, pe de o parte, şi o ţară terţă, pe de altă parte; şi
(ii)nu deţine un permis de şedere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de şedere în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002;
d) dacă este cazul, numărul autocolantului de viză de scurtă şedere, inclusiv codul din trei litere al statului membru
emitent, tipul vizei de scurtă şedere, data de expirare a duratei maxime de şedere autorizată de viza de scurtă şedere,
care trebuie actualizată la fiecare intrare, precum şi data de expirare a valabilităţii vizei de scurtă şedere;

(la data 15-oct-2018 Art. 16, alin. (2), litera D. din capitolul II rectificat de punctul 4. din Rectificare din 15-oct-2018 )

e) la prima intrare pe baza unei vize de scurtă şedere, numărul de intrări şi durata de şedere autorizată de viza de
scurtă şedere, astfel cum sunt înscrise pe autocolantul de viză;
f) dacă este cazul, informaţii prin care se indică faptul că viza de scurtă şedere a fost eliberată cu valabilitate teritorială
limitată, în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;
g) pentru statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, după caz, o notificare
care să indice că resortisantul ţării terţe a utilizat pentru intrare o viză naţională de scurtă şedere.
Fişa de intrare/ieşire menţionată la primul paragraf este asociată dosarului individual al respectivului resortisant al unei
ţări terţe pe baza numărului de referinţă individual generat de EES în momentul creării dosarului individual respectiv.
(3) La fiecare ieşire a unui resortisant al unei ţări terţe supus obligaţiei de a deţine viză, pe la o frontieră la care se
operează EES, se introduc următoarele date în fişa de intrare/ieşire:
a) data şi ora ieşirii;
b) punctul de trecere a frontierei la ieşire.
Atunci când respectivul resortisant al unei ţări terţe foloseşte o altă viză decât cea înregistrată în ultima fişă de intrare,
datele din fişa de intrare/ieşire menţionate la alineatul (2) literele (d)-(g) se actualizează în consecinţă.
Fişa de intrare/ieşire menţionată la primul paragraf este asociată dosarului individual al respectivului resortisant al unei
ţări terţe.
(4) În cazul în care nu există date privind ieşirea imediat după data de expirare a şederii autorizate, EES marchează
fişa de intrare/ieşire cu un steguleţ, iar datele resortisantului unei ţări terţe supus obligaţiei de a deţine viză, care a fost
identificat ca fiind o persoană care a depăşit durata de şedere autorizată, sunt introduse în lista menţionată la articolul
12.
(5) Pentru a introduce sau actualiza fişa de intrare/ieşire a unui resortisant al unei ţări terţe supus obligaţiei de a deţine
viză, autoritatea de frontieră poate recupera din VIS şi importa în EES datele menţionate la alineatul (2) literele (c)-(f)
de la prezentul articol, în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(6) În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe beneficiază de programul naţional de facilitare al unui stat membru,
în conformitate cu articolul 8d din Regulamentul (UE) 2016/399, statul membru în cauză introduce o notificare în
dosarul individual al respectivului resortisant al unei ţări terţe cu specificarea respectivului program naţional de facilitare
al statului membru.
(7) Dispoziţiile specifice prevăzute în anexa II se aplică resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontiera pe baza unui FTD
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valabil.
Art. 17: Datele cu caracter personal ale resortisanţilor ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză
(1) Autoritatea de frontieră creează dosarul individual al resortisanţilor ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine
viză prin introducerea următoarelor:
a) datele prevăzute la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c);
b) imaginea facială, astfel cum se menţionează la articolul 15;
c) date dactiloscopice de la mâna dreaptă, în cazul în care acestea sunt disponibile, şi, în caz contrar, date
dactiloscopice corespunzătoare de la mâna stângă; datele dactiloscopice au o rezoluţie şi o calitate suficiente pentru a
fi utilizate în stabilirea automatizată de corespondenţe biometrice; şi
d) în cazul în care acest lucru este relevant, datele prevăzute la articolul 16 alineatul (6).
(2) Pentru resortisanţii ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză se aplică mutatis mutandis articolul 16
alineatul (2) literele (a), (b) şi (c), articolul 16 alineatul (3) literele (a) şi (b) şi articolul 16 alineatul (4).
În fişa de intrare/ieşire se introduc, de asemenea, următoarele date:
a) numărul cererii ETIAS;
b) data la care expiră autorizaţia de călătorie ETIAS;
c) în cazul unei autorizaţii de călătorie ETIAS cu valabilitate teritorială limitată, statul membru sau statele membre
pentru care aceasta este valabilă.

(la data 03-aug-2021 Art. 17, alin. (2) din capitolul II completat de Art. 3, punctul 5. din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )

(3) Copiii sub 12 ani sunt exoneraţi de obligaţia de a se supune amprentării digitale.
(4) Persoanele în cazul cărora prelevarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exonerate de obligaţia de a se supune
amprentării digitale.
Cu toate acestea, dacă imposibilitatea fizică este de natură temporară, acest fapt este înregistrat în EES şi persoana
are obligaţia de a se supune amprentării digitale la ieşire sau la următoarea intrare. Aceste informaţii sunt şterse din
EES după prelevarea amprentelor digitale. Autorităţile de frontieră au dreptul să solicite clarificări suplimentare cu privire
la motivele imposibilităţii temporare de a se supune amprentării digitale. Statele membre se asigură că există proceduri
corespunzătoare prin care se garantează demnitatea persoanei în cazul unor dificultăţi apărute în legătură cu
amprentarea digitală.
(5) În cazul în care persoana în cauză este exonerată de obligaţia de a se supune amprentării digitale, în temeiul
alineatelor (3) sau (4), rubricile aferente se completează cu textul "nu se aplică"
Art. 18: Datele cu caracter personal ale resortisanţilor ţărilor terţe cărora li s-a refuzat intrarea
(1) În cazul în care autoritatea de frontieră a adoptat, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399
şi cu anexa V la acesta, o decizie de a refuza intrarea pentru o şedere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre a
unui resortisant al unei ţări terţe şi în cazul în care nu este înregistrat în EES un dosar anterior pentru respectivul
resortisant, autoritatea de frontieră creează un dosar individual în care introduce:
a) pentru resortisanţii ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză, datele alfanumerice necesare în temeiul articolului
16 alineatul (1) din prezentul regulament şi, după caz, datele menţionate la articolul 16 alineatul (6) din prezentul
regulament;
b) pentru resortisanţii ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză, datele alfanumerice necesare în temeiul
articolului 17 alineatele (1) şi (2) din prezentul regulament.

(la data 03-aug-2021 Art. 18, alin. (1), litera B. din capitolul II modificat de Art. 3, punctul 6. din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )

(2) În cazul în care unui resortisant al unei ţări terţe i se refuză intrarea pe baza unui motiv care corespunde literelor B,
D sau H din partea B a anexei V la Regulamentul (UE) 2016/399 şi în cazul în care nu este înregistrat în EES un dosar
anterior cu date biometrice pentru respectivul resortisant al unei ţări terţe, autoritatea de frontieră creează un dosar
individual în care introduce datele alfanumerice solicitate în temeiul articolului 16 alineatul (1) sau al articolului 17
alineatul (1) din prezentul regulament, după caz, precum şi următoarele date:
a) pentru resortisanţii ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză, imaginea facială menţionată la articolul 16 alineatul
(1) litera (d) din prezentul regulament;
b) pentru resortisanţii ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză, datele biometrice necesare în temeiul
articolului 17 alineatul (1) literele (b) şi (c) din prezentul regulament;
c) pentru resortisanţii ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză care nu sunt înregistraţi în VIS, imaginea facială
menţionată la articolul 16 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament şi datele dactiloscopice astfel cum sunt
menţionate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament.
Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) şi de la articolul 16 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament, în cazul
în care resortisantului unei ţări terţe i se refuză intrarea pe baza unui motiv care corespunde punctului (B) sau (D) din
partea B a anexei V la Regulamentul (UE) 2016/399 şi în cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea imaginii
faciale înregistrate în VIS, imaginea facială menţionată la litera (a) de la prezentul alineat se prelevă în timp real şi se
introduce în dosarul individual, indiferent de orice imagine facială înregistrată în VIS.

(la data 02-aug-2021 Art. 18, alin. (2) din capitolul II completat de Art. 4, punctul 6. din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

(3) Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, atunci când se aplică un motiv care corespunde literei H din
partea B a anexei V la Regulamentul (UE) 2016/399, iar datele biometrice ale resortisantului ţării terţe sunt înregistrate
în semnalarea SIS, în urma căreia rezultă refuzul intrării, datele biometrice ale resortisantului ţării terţe nu se introduc în
EES.
(4) În cazul în care unui resortisant al unei ţări terţe i se refuză intrarea pe baza unui motiv care corespunde literei I din
partea B a anexei V la Regulamentul (UE) 2016/399 şi în cazul în care nu este înregistrat în EES un dosar anterior cu
date biometrice pentru respectivul resortisant al ţării terţe, datele biometrice se introduc în EES numai atunci când
intrarea este refuzată din cauză că resortisantul ţării terţe este considerat ca reprezentând un pericol pentru siguranţa
internă, inclusiv, după caz, pentru elemente ale ordinii publice.
(5) În cazul în care unui resortisant al unei ţări terţe i se refuză intrarea pe baza unui motiv care corespunde literei J din
partea B a anexei V la Regulamentul (UE) 2016/399, autoritatea de frontieră creează dosarul individual al respectivului
resortisant al unei ţări terţe fără a adăuga date biometrice. În cazul în care resortisantul unei ţări terţe deţine un
eMRTD, imaginea facială este extrasă din respectivul eMRTD.
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(6) În cazul în care autoritatea de frontieră a adoptat, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399
şi cu anexa V la acesta, o decizie de a refuza intrarea pentru o şedere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre a
unui resortisant al unei ţări terţe, într-o fişă separată privind refuzul intrării se introduc următoarele date:
a) data şi ora refuzului intrării;
b) punctul de trecere a frontierei;
c) autoritatea care a refuzat intrarea;
d) litera sau literele corespunzătoare motivelor de refuz al intrării, în conformitate cu partea B din anexa V la
Regulamentul (UE) 2016/399.
În plus, pentru resortisanţii ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză, datele menţionate la articolul 16 alineatul (2)
literele (d)-(g) din prezentul regulament se introduc în fişa privind refuzul intrării.
Pentru a crea sau actualiza fişa privind refuzul intrării a resortisanţilor ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză,
autoritatea de frontieră competentă poate recupera din VIS şi importa în EES datele menţionate la articolul 16 alineatul
(2) literele (d), (e) şi (f) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr.
767/2008.
(7) Fişa privind refuzul intrării prevăzută la alineatul (6) este asociată dosarului individual al resortisantului ţării terţe în
cauză.
Art. 19: Datele care trebuie adăugate în cazul revocării, anulării sau prelungirii unei autorizaţii de şedere pe
termen scurt
(1) În cazul unei decizii de revocare sau de anulare a unei autorizaţii de şedere pe termen scurt ori a unei vize sau al
unei decizii de prelungire a duratei de şedere autorizată ori a vizei, autoritatea competentă care a adoptat o astfel de
decizie adaugă următoarele date la cea mai recentă fişă de intrare/ieşire relevantă:
a) informaţii referitoare la stadiul procedurii din care să reiasă că a fost revocată ori anulată autorizaţia de şedere pe
termen scurt sau viza sau că a fost prelungită durata de şedere autorizată ori viza;
b) identitatea autorităţii care a revocat sau a anulat autorizaţia de şedere pe termen scurt ori viza sau a prelungit
durata de şedere autorizată ori viza;
c) locul şi data deciziei de revocare sau de anulare a autorizaţiei de şedere pe termen scurt ori a vizei sau a deciziei de
prelungire a duratei de şedere autorizată ori a vizei;
d) dacă este cazul, numărul noului autocolant de viză, inclusiv codul din trei litere al ţării emitente;
e) dacă este cazul, perioada de prelungire a duratei de şedere autorizată;
f) dacă este cazul, noua dată de expirare a şederii autorizate sau a vizei.
(2) În cazul în care durata de şedere autorizată a fost prelungită în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din
Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen, autoritatea competentă care a prelungit şederea autorizată
adaugă datele referitoare la perioada de prelungire a şederii autorizate la cea mai recentă fişă de intrare/ieşire
relevantă, precum şi, dacă este cazul, precizarea că şederea autorizată a fost prelungită în conformitate cu articolul 20
alineatul (2) litera (b) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen.
(3) În cazul în care s-a luat o decizie de a anula, de a revoca sau de a prelungi o viză, autoritatea responsabilă în
domeniul vizelor care a luat această decizie recuperează imediat din VIS datele prevăzute la alineatul (1) din prezentul
articol şi le importă direct în EES în conformitate cu articolele 13 şi 14 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(4) În fişa de intrare/ieşire se indică motivele revocării sau anulării şederii pe termen scurt, şi anume:
a) o decizie de returnare adoptată în temeiul Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (1);
(1)Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi
procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere
ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).
b) orice altă decizie a autorităţilor competente ale statului membru, adoptată în conformitate cu dreptul intern, al cărei
rezultat este returnarea, îndepărtarea sau plecarea voluntară a unui resortisant al unei ţări terţe atunci când acesta nu
îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare sau de şedere pe teritoriul statelor membre.
(5) În fişa de intrare/ieşire se precizează motivele de prelungire a duratei de şedere autorizată.
(6) În cazul plecării sau îndepărtării unei persoane de pe teritoriul statelor membre, survenită în temeiul unei decizii
menţionate la alineatul (4) din prezentul articol, autoritatea competentă introduce datele în fişa de intrare/ieşire
aferentă respectivei intrări, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2).
Art. 20: Datele care trebuie adăugate în cazul răsturnării prezumţiei că un resortisant al unei ţări terţe nu
îndeplineşte condiţiile privind durata de şedere autorizată
Fără a aduce atingere articolului 22, în cazul în care niciun dosar individual nu a fost creat în EES pentru un resortisant
al unei ţări terţe prezent pe teritoriul unui stat membru sau dacă nu există nicio ultimă fişă de intrare/ieşire relevantă
pentru un astfel de resortisant al unei ţări terţe, autorităţile competente pot prezuma că resortisantul ţării terţe nu
îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile privind durata de şedere autorizată pe teritoriul statelor membre.
În cazul menţionat la primul paragraf din prezentul articol, se aplică articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/399, iar în
cazul în care prezumţia este răsturnată în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din regulamentul respectiv,
autorităţile competente:
(a) creează în EES, dacă este necesar, un dosar individual pentru resortisantul ţării terţe în cauză;
(b) actualizează cea mai recentă fişă de intrare/ieşire introducând datele care lipsesc, în conformitate cu articolele 16
şi 17 din prezentul regulament; sau
(c) şterg un dosar existent în cazul în care articolul 35 din prezentul regulament prevede o astfel de ştergere.
Art. 21: Proceduri de rezervă în cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se introducă date
sau în cazul unei defecţiuni a EES
(1) În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se introducă date în sistemul central al EES sau în CIR
sau în cazul unei defecţiuni a sistemului central al EES sau a CIR, datele menţionate la articolele 1620 sunt stocate
temporar în NUI. În cazul în care acest lucru nu este posibil, datele sunt stocate local, cu titlu temporar, în format
electronic. În ambele cazuri, datele sunt introduse în sistemul central al EES sau în CIR de îndată ce imposibilitatea
tehnică încetează sau defecţiunea este remediată. Statele membre iau măsurile adecvate şi pun la dispoziţie
infrastructura, echipamentele şi resursele necesare pentru a se asigura că o astfel de stocare locală temporară poate fi
efectuată în orice moment şi în oricare dintre punctele de trecere a frontierei.

(la data 11-iun-2019 Art. 21, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. 60, punctul 6., litera A. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019
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)

(2)  Fără a aduce atingere obligaţiei de a efectua verificări la frontiere în temeiul Regulamentului (UE) 2016/399, în
situaţia excepţională în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se introducă date fie în sistemul central al EES
şi în CIR, fie în NUI, iar stocarea locală temporară în format electronic a datelor este imposibilă din punct de vedere
tehnic, autoritatea de frontieră stochează manual datele menţionate la articolele 16-20 din prezentul regulament, cu
excepţia datelor biometrice, şi aplică o ştampilă de intrare sau de ieşire în documentul de călătorie al resortisantului ţării
terţe. Datele respective sunt introduse în sistemul central al EES şi în CIR de îndată ce acest lucru este posibil din punct
de vedere tehnic.

(la data 11-iun-2019 Art. 21, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. 60, punctul 6., litera B. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019
)

Statele membre informează Comisia cu privire la ştampilarea documentelor de călătorie în cazul producerii situaţiilor
excepţionale menţionate la primul paragraf din prezentul alineat. Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind
norme detaliate referitoare la informaţiile care urmează să fie furnizate Comisiei. Respectivele acte de punere în
aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 68 alineatul (2).
(3) EES indică faptul că datele menţionate la articolele 16-20 au fost introduse în urma unei proceduri de rezervă şi că
din dosarul individual creat în temeiul alineatului (2) din prezentul articol lipsesc date biometrice. Datele biometrice se
introduc în EES la următoarea trecere a frontierei.
Art. 22: Perioada tranzitorie şi măsurile tranzitorii
(1) Pentru o perioadă de 180 de zile de la data punerii în funcţiune a EES, pentru a verifica, la intrare şi la ieşire, dacă
resortisanţii unor ţări terţe care sunt admişi pentru o şedere pe termen scurt nu au depăşit durata maximă de şedere
autorizată, şi, după caz, pentru a verifica la intrare dacă resortisanţii ţărilor terţe nu au depăşit numărul de intrări
autorizate de viza de scurtă şedere eliberată pentru una sau două intrări, autorităţile de frontieră competente iau în
considerare şederile pe teritoriul statelor membre în decursul celor 180 de zile care preced intrarea sau ieşirea, prin
verificarea ştampilelor din documentele de călătorie, în plus faţă de datele de intrare/ieşire înregistrate în EES.
(2) În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe a intrat pe teritoriul statelor membre înainte de punerea în funcţiune
a EES şi iese de pe teritoriul acestora după punerea în funcţiune a EES, la ieşirea sa se creează un dosar individual, iar în
fişa de intrare/ieşire se introduce data intrării, astfel cum figurează pe ştampila aplicată în paşaport, în conformitate cu
articolul 16 alineatul (2). Această regulă nu se limitează la perioada de 180 de zile de la data punerii în funcţiune a EES
menţionată la alineatul (1) din prezentul articol. În cazul unei discrepanţe între ştampila de intrare şi datele din EES,
ştampila prevalează.
Art. 23: Utilizarea datelor în scopul verificării la frontierele la care se operează EES
(1) Autorităţile de frontieră au acces la EES pentru a verifica identitatea şi înregistrarea anterioară a resortisantului unei
ţări terţe, pentru a actualiza, după caz, datele din EES şi pentru a consulta datele în măsura necesară pentru efectuarea
verificărilor la frontiere.
(2) În cursul îndeplinirii atribuţiilor menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, autorităţile de frontieră au acces
pentru a efectua căutări cu ajutorul datelor menţionate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) şi la articolul 17
alineatul (1) litera (a).

(la data 18-mar-2019 Art. 23, alin. (2) din capitolul II a fost in legatura cu Decizia 327/25-feb-2019 )
În plus, în scopul consultării VIS în vederea efectuării verificării în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr.
767/2008, pentru resortisanţii ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză, autorităţile de frontieră lansează o căutare
în VIS direct din EES utilizând aceleaşi date alfanumerice sau, dacă este cazul, consultă VIS în conformitate cu articolul
18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

(la data 15-oct-2018 Art. 23, alin. (2) din capitolul II rectificat de punctul 5. din Rectificare din 15-oct-2018 )

În cazul în care, în urma căutării în EES după datele prevăzute la primul paragraf de la prezentul alineat reiese că datele
privind resortisantul unei ţări terţe sunt înregistrate în EES, autorităţile de frontieră:
(a)pentru resortisanţii ţărilor terţe care nu sunt supuşi obligaţiei de a deţine viză, compară imaginea facială prelevată în
timp real cu imaginea facială menţionată la articolul 17 alineatul (1) litera (b) sau efectuează o verificare a amprentelor
digitale prin consultarea EES; şi
(b)pentru resortisanţii ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză:
(i)compară imaginea facială prelevată în timp real cu imaginea facială înregistrată în EES menţionată la articolul 16
alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament sau cu imaginea facială prelevată în timp real înregistrată în VIS în
conformitate cu articolul 9 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008; sau
(ii)efectuează o verificare a amprentelor digitale direct în VIS, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr.
767/2008.
Pentru verificarea amprentelor digitale sau a imaginii faciale prelevate în timp real prin consultarea VIS în cazul titularilor
de viză, autorităţile de frontieră pot lansa căutări în VIS direct din EES, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (6)
din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

(la data 02-aug-2021 Art. 23, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. 4, punctul 7., alin. (A) din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

În cazul în care verificarea imaginii faciale nu dă niciun rezultat, verificarea se efectuează cu ajutorul amprentelor
digitale şi viceversa.
(21) În scopul efectuării verificărilor în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, autoritatea de frontieră
lansează o interogare utilizând ESP pentru a compara datele privind resortisantul ţării terţe cu datele relevante din EES
şi din VIS.

(la data 11-iun-2019 Art. 23, alin. (2) din capitolul II completat de Art. 60, punctul 7., litera A. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-
2019 )

(3) În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menţionate la alineatul (2), reiese că datele referitoare la
resortisantul unei ţări terţe sunt înregistrate în EES, autorităţilor de frontieră li se permite accesul pentru consultarea
datelor din dosarul individual al persoanei respective şi a fişei sau a fişelor de intrare/ieşire sau a fişei sau a fişelor
privind refuzul intrării, asociate acestui dosar.
(4)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor alfanumerice prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol,
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reiese că datele referitoare la resortisantul unei ţări terţe nu sunt înregistrate în EES, iar o verificare a resortisantului
ţării terţe în temeiul alineatului (2) din prezentul articol nu dă rezultate sau când există îndoieli cu privire la identitatea
resortisantului ţării terţe, autorităţile de frontieră au acces la date în scopul identificării, în conformitate cu articolul 27,
pentru a crea sau a actualiza un dosar individual în conformitate cu articolul 14.

(la data 11-iun-2019 Art. 23, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. 60, punctul 7., litera B. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019
)

În plus faţă de identificarea menţionată la primul paragraf din prezentul alineat, se aplică următoarele dispoziţii:
a) pentru resortisanţii ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză, dacă în urma căutării în VIS după datele menţionate
la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 reiese că în VIS sunt înregistrate date privind
resortisantul ţării terţe, se efectuează o verificare a amprentelor digitale sau a imaginii faciale prelevate în timp real prin
consultarea VIS în conformitate cu articolul 18 alineatul (6) din regulamentul menţionat. În acest scop, autoritatea de
frontieră poate lansa o căutare în VIS direct din EES, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (7) din Regulamentul
(CE) nr. 767/2008. În cazul în care o verificare a unui resortisant al unei ţări terţe în temeiul alineatului (2) de la
prezentul articol nu dă niciun rezultat, autorităţile de frontieră accesează datele din VIS în scopul identificării, în
conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

(la data 02-aug-2021 Art. 23, alin. (4), litera A. din capitolul II modificat de Art. 4, punctul 7., alin. (B) din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

b) pentru resortisanţii ţărilor terţe care nu sunt supuşi obligaţiei de a deţine viză şi pentru care nu sunt găsite date în
EES în urma procedurii de identificare efectuate în conformitate cu articolul 27 din prezentul regulament, se consultă
VIS în conformitate cu articolul 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. Autoritatea de frontieră poate lansa o
căutare din EES în VIS, astfel cum se prevede la articolul 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(5) Pentru resortisanţii ţărilor terţe ale căror date sunt înregistrate deja în EES, dar ale căror dosare individuale au fost
create în EES de către un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, şi ale căror
date au fost introduse în EES pe baza unei vize naţionale de scurtă şedere, autorităţile de frontieră consultă VIS în
conformitate cu alineatul (4) al doilea paragraf litera (a) atunci când, pentru prima oară de la crearea dosarului
individual, resortisantul ţării terţe intenţionează să treacă frontiera unui stat membru care aplică integral acquis-ul
Schengen şi operează EES.
CAPITOLUL III: UTILIZAREA EES DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI
Art. 24: Utilizarea EES pentru examinarea vizelor şi luarea unei decizii cu privire la acestea
(1) Autorităţile responsabile în domeniul vizelor consultă EES pentru examinarea cererilor de viză şi luarea unei decizii
cu privire la acestea, inclusiv a unei decizii de anulare, de revocare sau de prelungire a perioadei de valabilitate a unei
vize eliberate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 810/2009.
În plus, autorităţile responsabile în domeniul vizelor ale unui stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul
Schengen, dar operează EES consultă EES la examinarea cererilor de viză naţională de scurtă şedere şi la luarea unei
decizii cu privire la acestea, inclusiv decizii de anulare, de revocare sau de prelungire a perioadei de valabilitate a unei
vize naţionale de scurtă şedere eliberate.
(2) Autorităţilor responsabile în domeniul vizelor li se permite accesul pentru a efectua căutări în EES direct din VIS
după una sau mai multe din datele următoare:
a) datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c);
b) numărul autocolantului de viză de scurtă şedere, inclusiv codul din trei litere al statului membru emitent, astfel cum
se menţionează la articolul 16 alineatul (2) litera (d);
c) datele dactiloscopice sau datele dactiloscopice combinate cu imaginea facială.
(3) În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menţionate la alineatul (2), reiese că datele referitoare la
resortisantul unei ţări terţe sunt înregistrate în EES, autorităţilor responsabile în domeniul vizelor li se permite accesul
pentru consultarea datelor din dosarul individual al persoanei respective şi a fişelor de intrare/ieşire, precum şi a fişelor
privind refuzul intrării, asociate acestui dosar individual. Autorităţilor responsabile în domeniul vizelor li se permite
accesul pentru consultarea calculatorului automat în scopul de a verifica durata maximă rămasă a unei şederi
autorizate. De asemenea, autorităţilor responsabile în domeniul vizelor li se permite accesul pentru a consulta EES şi
calculatorul automat atunci când examinează o nouă cerere de viză şi adoptă o decizie în privinţa acesteia, în vederea
stabilirii în mod automat a duratei maxime de şedere autorizată.
(4) Autorităţilor responsabile în domeniul vizelor ale unui stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen,
dar operează EES, li se permite accesul pentru a efectua căutări în EES după una sau mai multe din datele prevăzute la
alineatul (2). În cazul în care în urma căutării reiese că datele referitoare la resortisantul unei ţări terţe sunt înregistrate
în EES, autorităţilor responsabile în domeniul vizelor li se permite accesul pentru consultarea datelor din dosarul
individual al persoanei respective şi a fişelor de intrare/ieşire, precum şi a oricăror fişe privind refuzul intrării, asociate
respectivului dosar individual. Autorităţilor responsabile în domeniul vizelor ale unui stat membru care nu aplică încă
integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, li se permite accesul pentru consultarea calculatorului automat în scopul
de a stabili durata maximă rămasă a unei şederi autorizate. De asemenea, autorităţilor responsabile în domeniul vizelor
li se permite accesul pentru a consulta EES şi calculatorul automat atunci când examinează o nouă cerere de viză şi
adoptă o decizie în privinţa acesteia, în vederea stabilirii duratei maxime de şedere autorizată.
(5) Autorităţile competente în domeniul vizelor şi autorităţile competente să decidă cu privire la o cerere de viză de
lungă şedere sau de permis de şedere au acces la datele relevante din EES în scopul verificării manuale a răspunsurilor
pozitive generate de interogările efectuate în EES în conformitate cu articolele 9c şi 22b din Regulamentul (CE) nr.
767/2008, precum şi în scopul examinării cererilor şi al luării unei decizii cu privire la respectivele cereri.

(la data 02-aug-2021 Art. 24, alin. (4) din capitolul III completat de Art. 4, punctul 8. din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

Art. 25: Utilizarea EES în scopul examinării cererilor de acces la programele naţionale de facilitare a trecerii
frontierei
(1) Autorităţile competente menţionate la articolul 8d din Regulamentul (UE) 2016/399 consultă EES în scopul
examinării cererilor de acces la programele naţionale de facilitare a trecerii frontierei menţionate la articolul respectiv şi
în scopul adoptării de decizii privind aceste cereri, inclusiv decizii de refuzare, de revocare sau de prelungire a perioadei
de valabilitate a accesului la programele naţionale de facilitare în conformitate cu articolul respectiv.
(2) Autorităţilor competente li se permite accesul pentru a efectua căutări cu ajutorul uneia sau al mai multora dintre
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datele următoare:
a) datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) sau datele menţionate la articolul 17 alineatul (1)
litera (a);
b) datele dactiloscopice sau datele dactiloscopice combinate cu imaginea facială.
(3) În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menţionate la alineatul (2), reiese că datele referitoare la
resortisantul unei ţări terţe sunt înregistrate în EES, autorităţii competente i se permite accesul pentru consultarea
datelor din dosarul individual al persoanei respective şi a fişelor de intrare/ieşire, precum şi a oricăror fişe privind refuzul
intrării, asociate acestui dosar individual.
Art. 25a: Accesarea datelor din EES de către unitatea centrală a ETIAS
(1) În scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) 2018/1240, unitatea centrală a ETIAS
are dreptul de a accesa şi de a căuta date din EES în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) din regulamentul
respectiv.
(2) În cazul în care o verificare efectuată de unitatea centrală a ETIAS în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul
(UE) 2018/1240 confirmă o corespondenţă între datele înregistrate în dosarul de cerere ETIAS şi datele din EES sau în
cazul în care, după o astfel de verificare, persistă îndoieli, se aplică procedura prevăzută la articolul 26 din regulamentul
respectiv.
Art. 25b: Utilizarea EES pentru prelucrarea manuală a cererilor de către unităţile naţionale ale ETIAS
(1) Unităţile naţionale ale ETIAS, astfel cum sunt menţionate la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
2018/1240, consultă EES utilizând aceleaşi date alfanumerice ca cele utilizate pentru verificările automate efectuate în
temeiul articolului 20, al articolului 24 alineatul (6) litera (c) punctul (ii), al articolului 41 şi al articolului 54 alineatul (1)
litera (b) din regulamentul respectiv.
(2) Unităţile naţionale ale ETIAS au acces la EES şi pot consulta acest sistem, într-un format care permite numai
citirea, în scopul examinării cererilor de autorizaţii de călătorie în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2018/1240. Unităţile naţionale ale ETIAS pot consulta datele menţionate la articolele 16-18 din prezentul regulament,
fără a aduce atingere articolului 24 din Regulamentul (UE) 2018/1240.
(3) În urma consultării EES de către unităţile naţionale ale ETIAS, astfel cum sunt menţionate la articolul 8 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) 2018/1240, personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul unităţilor naţionale ale ETIAS
înregistrează rezultatul consultării numai în dosarele de cerere ale ETIAS.

(la data 03-aug-2021 Art. 25 din capitolul III completat de Art. 3, punctul 7. din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )

Art. 26: Accesul la date în scopul verificării pe teritoriul statelor membre
(1) În scopul de a verifica identitatea resortisantului unei ţări terţe sau de a verifica sau confirma îndeplinirea condiţiilor
de intrare sau de şedere pe teritoriul statelor membre, sau în ambele scopuri, autorităţilor responsabile în domeniul
imigraţiei din statele membre li se permite accesul pentru efectuarea de căutări cu ajutorul datelor menţionate la
articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) şi la articolul 17 alineatul (1) litera (a).
În cazul în care, în urma căutării reiese că datele privind resortisantul unei ţări terţe sunt înregistrate în EES, autorităţile
responsabile în domeniul imigraţiei pot:
a) compara imaginea facială prelevată în timp real a resortisantului unei ţări terţe cu imaginea facială menţionată la
articolul 16 alineatul (1) litera (d) şi la articolul 17 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament; sau
b) verifica amprentele digitale ale resortisanţilor ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză în EES şi ale
resortisanţilor ţărilor terţe supuşi obligaţiei de a deţine viză în VIS, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE)
nr. 767/2008.
(2) În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menţionate la alineatul (1), reiese că datele referitoare la
resortisantul unei ţări terţe sunt înregistrate în EES, autorităţilor responsabile în domeniul imigraţiei li se permite accesul
pentru consultarea calculatorului automat, a datelor din dosarul individual al respectivului resortisant al unei ţări terţe, a
fişei sau a fişelor de intrare/ieşire şi a oricărei fişe privind refuzul intrării, asociate acestui dosar individual.
(3) Autorităţile responsabile în domeniul imigraţiei au acces la date în scopul identificării, în conformitate cu articolul 27,
în cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, reiese că datele
referitoare la resortisantul ţării terţe nu sunt înregistrate în EES, în cazul în care o verificare a resortisantului ţării terţe
nu dă rezultate sau în cazul în care există îndoieli cu privire la identitatea resortisantului ţării terţe.
Art. 27: Accesul la date în scopul identificării
(1) Autorităţile de frontieră sau autorităţile responsabile în domeniul imigraţiei au acces pentru a efectua căutări cu
ajutorul datelor dactiloscopice sau al datelor dactiloscopice combinate cu imaginea facială în scopul unic de a identifica
orice resortisant al unei ţări terţe care este posibil să fi fost înregistrat anterior în EES sub o identitate diferită sau care
nu îndeplineşte ori nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare sau de şedere pe teritoriul statelor membre.
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor dactiloscopice sau al datelor dactiloscopice combinate cu imaginea
facială reiese că datele referitoare la resortisantul unei ţări terţe în cauză nu sunt înregistrate în EES, accesul la date în
scopul identificării este obţinut prin intermediul VIS, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
La frontierele la care se operează EES, înainte de identificarea prin consultarea VIS, autorităţile competente accesează
mai întâi VIS, în conformitate cu articolele 18 sau 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
În cazul în care amprentele digitale ale respectivului resortisant al unei ţări terţe nu pot fi utilizate sau în cazul în care
căutarea cu ajutorul datelor dactiloscopice sau al datelor dactiloscopice combinate cu imaginea facială rămâne fără
niciun rezultat, căutarea se efectuează cu ajutorul tuturor datelor prevăzute la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b)
şi (c) şi la articolul 17 alineatul (1) litera (a) sau cu ajutorul unora dintre aceste date.
(2) În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menţionate la alineatul (1), reiese că datele referitoare la
resortisantul ţării terţe sunt înregistrate în EES, autorităţii competente i se permite accesul pentru consultarea datelor
din dosarul individual, a fişelor de intrare/ieşire şi a fişelor privind refuzul intrării asociate acestui dosar.
Art. 28: Păstrarea datelor recuperate din EES
Datele extrase din EES în temeiul articolelor 24, 25, 26 şi 27 pot fi păstrate în dosarele naţionale, iar datele extrase din
EES în temeiul articolelor 25a şi 25b pot fi păstrate în dosarul de cerere ETIAS, numai dacă acest lucru este necesar
într-un caz individual, în conformitate cu scopul pentru care au fost extrase şi în conformitate cu dreptul relevant al
Uniunii, în special cu dispoziţiile referitoare la protecţia datelor, pentru o perioadă care să nu depăşească strictul
necesar în cazul individual respectiv.
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(la data 03-aug-2021 Art. 28 din capitolul III modificat de Art. 3, punctul 8. din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )

CAPITOLUL IV: PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE DE ACCES LA EES ÎN SCOPUL APLICĂRII LEGII
Art. 29: Autorităţile desemnate ale statelor membre
(1) Statele membre desemnează autorităţile care au dreptul de a consulta datele din EES în scopul prevenirii, depistării
şi investigării infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave.
(2) Fiecare stat membru întocmeşte o listă a autorităţilor desemnate. Fiecare stat membru notifică eu-LISA şi Comisiei
autorităţile pe care le-a desemnat şi poate în orice moment să îşi modifice sau să îşi înlocuiască notificarea.
(3) Fiecare stat membru desemnează un punct central de acces care are acces la EES. Punctul central de acces
verifică îndeplinirea condiţiilor de solicitare a accesului la EES prevăzute la articolul 32.
Autoritatea desemnată şi punctul central de acces pot face parte din aceeaşi organizaţie, dacă legislaţia naţională
permite acest lucru, însă punctul central de acces acţionează în mod deplin independent de autoritatea desemnată
atunci când îşi îndeplineşte atribuţiile în temeiul prezentului regulament. Punctul central de acces este separat de
autorităţile desemnate şi nu primeşte instrucţiuni din partea acestora în ceea ce priveşte rezultatul verificării pe care o
efectuează în mod independent.
Statele membre pot desemna mai multe puncte centrale de acces pentru a reflecta structura lor organizaţională şi
administrativă în îndeplinirea obligaţiilor lor constituţionale sau legale.
(4) Statele membre notifică eu-LISA şi Comisiei punctele lor centrale de acces şi pot în orice moment să îşi modifice
sau să îşi înlocuiască notificările.
(5) La nivel naţional, fiecare stat membru întocmeşte o listă a unităţilor operaţionale din cadrul autorităţilor desemnate
care sunt autorizate să solicite acces la datele din EES prin intermediul punctelor centrale de acces.
(6) Numai personalul împuternicit în mod corespunzător din cadrul punctelor centrale de acces este autorizat să
acceseze EES în conformitate cu articolele 31 şi 32.
Art. 30: Europol
(1) Europol desemnează una dintre unităţile sale operaţionale drept "autoritatea desemnată de Europol" şi o
autorizează să solicite accesul la EES, prin intermediul punctului central de acces al Europol menţionat la alineatul (2), în
scopul de a sprijini şi a consolida acţiunea statelor membre în vederea prevenirii, depistării şi investigării infracţiunilor de
terorism sau a altor infracţiuni grave.
(2) Europol desemnează în calitate de punct central de acces al Europol o unitate specializată, formată din funcţionari
ai Europol împuterniciţi în mod corespunzător. Punctul central de acces al Europol verifică îndeplinirea condiţiilor de
solicitare a accesului la EES prevăzute la articolul 33.
Punctul central de acces al Europol acţionează independent atunci când îşi îndeplineşte atribuţiile în temeiul prezentului
regulament şi nu primeşte instrucţiuni din partea autorităţii desemnate de Europol în ceea ce priveşte rezultatul
verificării.
Art. 31: Procedura de acces la EES în scopul aplicării legii
(1) O unitate operaţională astfel cum este menţionată la articolul 29 alineatul (5) transmite o solicitare motivată, în
format electronic sau pe suport de hârtie, unui punct central de acces astfel cum este menţionat la articolul 29 alineatul
(3) pentru a obţine accesul la datele din EES. La primirea unei solicitări de acces, un astfel de punct central de acces
verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de acces menţionate la articolul 32. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de
acces, un astfel de punct central de acces prelucrează solicitarea. Datele din EES accesate sunt transmise unei unităţi
operaţionale astfel cum este menţionat la articolul 29 alineatul (5) astfel încât să nu fie compromisă securitatea
datelor.
(2) În caz de urgenţă, care implică necesitatea prevenirii unui pericol iminent pentru viaţa unei persoane asociat unei
infracţiuni de terorism sau unei alte infracţiuni grave, un punct central de acces astfel cum este menţionat la articolul 29
alineatul (3) prelucrează solicitarea imediat şi verifică doar ex post dacă sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la
articolul 32, inclusiv dacă a existat cu adevărat un caz de urgenţă. Verificarea ex post este efectuată fără întârzieri
nejustificate şi, în orice caz, în termen de cel mult şapte zile lucrătoare după prelucrarea solicitării.
(3) În cazul în care, în urma unei verificări ex post se constată că accesul la datele din EES nu a fost justificat, toate
autorităţile care au accesat datele respective şterg informaţiile accesate din EES şi informează punctul central de acces
relevant din statul membru în care a fost depusă solicitarea cu privire la ştergere.
Art. 32: Condiţiile de accesare a datelor din EES de către autorităţile desemnate
(1) Autorităţile desemnate pot accesa EES în vederea consultării în cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile
următoare:
a) accesarea în vederea consultării este necesară în scopul prevenirii, depistării sau investigării unei infracţiuni de
terorism ori a altei infracţiuni grave;

(la data 15-oct-2018 Art. 32, alin. (1), litera A. din capitolul IV rectificat de punctul 6. din Rectificare din 15-oct-2018 )

b) accesarea în vederea consultării este necesară şi proporţională într-un anumit caz;
c) există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor din EES, se va contribui la
prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracţiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni justificate
potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracţiuni de terorism sau a unei alte infracţiuni grave se încadrează
într-o categorie aflată sub incidenţa prezentului regulament.
(11) În cazurile în care autorităţile desemnate au lansat o interogare în CIR în conformitate cu articolul 22 din
Regulamentul (UE) 2019/817, acestea pot accesa EES pentru consultare dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
prezentul articol şi dacă din răspunsul primit, astfel cum se menţionează la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) 2019/817, rezultă că datele sunt stocate în EES.

(la data 11-iun-2019 Art. 32, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. 60, punctul 8. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

(2) Accesul la EES ca instrument de identificare a unui suspect necunoscut, a unui autor necunoscut sau a unei
presupuse victime necunoscute a unei infracţiuni de terorism sau a unei alte infracţiuni grave este permis în situaţiile în
care, în plus faţă de condiţiile enumerate la alineatul (1), şi următoarele condiţii sunt îndeplinite:
a) s-a efectuat o căutare anterioară în bazele de date naţionale; şi
b) în cazul căutărilor după amprentele digitale, a fost lansată o căutare anterioară în sistemul automatizat de
identificare a amprentelor digitale al celorlalte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, în cazul în care
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compararea amprentelor este posibilă din punct de vedere tehnic, iar căutarea respectivă fie a fost efectuată integral,
fie nu a fost efectuată integral în termen de două zile de la lansarea sa.
Cu toate acestea, condiţiile suplimentare enumerate la primul paragraf literele (a) şi (b) nu se aplică în cazul în care
există motive întemeiate de a crede că o comparare cu sistemele celorlalte state membre nu ar conduce la verificarea
identităţii persoanei vizate sau într-un caz de urgenţă care implică necesitatea prevenirii unui pericol iminent pentru
viaţa unei persoane asociat unei infracţiuni de terorism sau unei alte infracţiuni grave. Aceste motive întemeiate se
includ în solicitarea electronică sau pe suport de hârtie transmisă punctului central de acces de unitatea operaţională a
autorităţii desemnate.
O cerere de consultare a VIS pentru aceeaşi persoană vizată poate fi prezentată în paralel cu o cerere de consultare a
EES, în conformitate cu condiţiile stabilite în Decizia 2008/633/JAI a Consiliului (1).
(1)Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) în
vederea consultării de către autorităţile desemnate ale statelor membre şi de către Europol în scopul prevenirii,
depistării şi cercetării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).
(3) Accesul la EES ca instrument de consultare a istoricului călătoriilor sau a duratelor de şedere pe teritoriul statelor
membre ale unui suspect cunoscut, ale unui autor cunoscut sau ale unei presupuse victime cunoscute a unei infracţiuni
de terorism sau a unei alte infracţiuni grave este permis dacă sunt îndeplinite condiţiile enumerate la alineatul (1).
(4) Consultarea EES în vederea identificării, astfel cum este menţionată la alineatul (2), este limitată la căutarea în
dosarul individual, cu ajutorul oricăreia dintre următoarele date din EES:
a) amprentele digitale ale resortisanţilor ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză sau ale titularilor unui FTD.
Pentru a iniţia această consultare a EES, pot fi utilizate amprente digitale latente şi, prin urmare, acestea pot fi
comparate cu amprentele digitale stocate în EES;
b) imaginile faciale.
Consultarea EES, în cazul unui răspuns pozitiv, permite accesul la orice alt tip de date preluate din dosarul individual,
astfel cum sunt enumerate la articolul 16 alineatele (1) şi (6), la articolul 17 alineatul (1) şi la articolul 18 alineatul (1).
(5) Consultarea EES pentru verificarea istoricului călătoriilor efectuate de resortisantul ţării terţe în cauză este limitată
la căutarea în dosarul individual, în fişele de intrare/ieşire sau în fişele privind refuzul intrării cu ajutorul uneia sau al mai
multor dintre următoarele date din EES:
a) numele (numele de familie); prenumele; data naşterii; cetăţenia sau cetăţeniile; sexul;
b) tipul şi numărul documentului sau documentelor de călătorie, codul din trei litere al ţării emitente şi data de expirare
a valabilităţii documentului de călătorie;
c) numărul autocolantului de viză şi data de expirare a valabilităţii vizei;
d) amprentele digitale, inclusiv amprentele digitale latente;
e) imaginea facială;
f) data şi ora intrării, autoritatea care a autorizat intrarea şi punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat
intrarea;
g) data şi ora ieşirii şi punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieşirea.
În cazul unui răspuns pozitiv, consultarea EES permite accesul la datele enumerate la primul paragraf, precum şi la
orice alt tip de date preluate din dosarul individual, din fişele de intrare/ieşire şi din fişele privind refuzul intrării, inclusiv la
datele referitoare la revocarea sau prelungirea unei autorizaţii de şedere pe termen scurt în conformitate cu articolul
19.
Art. 33: Procedura şi condiţiile de accesare a datelor din EES de către Europol
(1) Europol are acces la datele din EES pentru a le consulta, atunci când sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:
a) consultarea este necesară pentru a sprijini şi a consolida măsurile adoptate de statele membre pentru prevenirea,
depistarea sau investigarea infracţiunilor de terorism ori a altor infracţiuni grave care intră sub incidenţa mandatului
Europol;
b) consultarea este necesară şi proporţională într-un caz specific;
c) există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor din EES, se va contribui la
prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracţiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni justificate
potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracţiuni de terorism sau a unei alte infracţiuni grave se încadrează
într-o categorie aflată sub incidenţa prezentului regulament.
(11) În cazurile în care Europol a lansat o interogare în CIR în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE)
2019/817, acesta poate accesa EES pentru consultare dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la prezentul articol şi
dacă din răspunsul primit, astfel cum se menţionează la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/817,
rezultă că datele sunt stocate în EES.

(la data 11-iun-2019 Art. 33, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. 60, punctul 9. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

(2) Accesul la EES ca instrument de identificare a unui suspect necunoscut, a unui autor necunoscut sau a unei
presupuse victime necunoscute a unei infracţiuni de terorism sau a unei alte infracţiuni grave este permis în situaţiile în
care sunt îndeplinite condiţiile enumerate la alineatul (1), iar consultarea prioritară a datelor stocate în bazele de date
accesibile din punct de vedere tehnic şi legal de către Europol nu a permis identificarea persoanei în cauză.
O cerere de consultare a VIS pentru aceeaşi persoană vizată, poate fi prezentată în paralel cu o cerere de consultare a
EES, în conformitate cu condiţiile stabilite în Decizia 2008/633/JAI.
(3) Condiţiile prevăzute la articolul 32 alineatele (3), (4) şi (5) se aplică în consecinţă.
(4) Autoritatea desemnată de Europol poate transmite punctului central de acces al Europol menţionat la articolul 30
alineatul (2) o solicitare motivată, în format electronic, pentru consultarea tuturor datelor din EES sau a unui set
specific de date din EES. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al Europol verifică dacă sunt
îndeplinite condiţiile de acces prevăzute la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol. În cazul în care sunt îndeplinite toate
condiţiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului central de acces al Europol prelucrează
solicitările. Datele din EES accesate sunt transmise autorităţii desemnate de Europol astfel încât să nu fie compromisă
securitatea datelor.
(5) Europol prelucrează numai informaţiile obţinute în urma consultării datelor din EES sub rezerva autorizării din
partea statului membru de origine. Respectiva autorizare se obţine prin intermediul unităţii naţionale a Europol din acel
stat membru.
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CAPITOLUL V: PĂSTRAREA ŞI MODIFICAREA DATELOR
Art. 34: Perioada de păstrare a datelor
(1) Fiecare fişă de intrare/ieşire sau privind refuzul intrării asociată unui dosar individual se păstrează în CIR şi în
sistemul central al EES pentru o perioadă de trei ani de la data fişei de ieşire sau a fişei privind refuzul intrării, după caz.
(2) Fiecare dosar individual împreună cu fişa sau fişele asociate de intrare/ieşire sau cu fişele privind refuzul intrării se
păstrează în CIR şi în sistemul central al EES pentru o perioadă de trei ani şi o zi de la data ultimei fişe de ieşire sau a
fişei privind refuzul intrării, dacă în termen de trei ani de la data ultimei fişe de ieşire sau a fişei privind refuzul intrării nu
se înregistrează nicio nouă fişă de intrare.
(3) În cazul în care, după data de expirare a duratei de şedere autorizată, nu se înregistrează nicio fişă de ieşire, datele
sunt stocate pentru o perioadă de cinci ani, care începe să curgă din ziua următoare datei de expirare a duratei de
şedere autorizată. EES informează în mod automat statele membre cu trei luni înainte de ştergerea programată a
datelor privind persoanele care au depăşit durata de şedere autorizată, pentru a le da posibilitatea să adopte măsurile
corespunzătoare.
(4) Prin derogare de la alineatul (1), se păstrează în EES pentru o perioadă de cel mult un an de la ieşirea unor astfel
de resortisanţi ai unei ţări terţe fiecare fişă de intrare/ieşire înregistrată pentru resortisanţi ai ţărilor terţe care au
statutul menţionat la articolul 2 alineatul (1) litera (b). În cazul în care nu există o fişă de ieşire, datele se stochează
pentru o perioadă de cinci ani de la data ultimei fişe de intrare.
(5) La expirarea perioadei de păstrare menţionate la alineatele (1)-(4), datele în cauză sunt şterse în mod automat din
sistemul central al EES şi din CIR.

(la data 11-iun-2019 Art. 34 din capitolul V modificat de Art. 60, punctul 10. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

Art. 35: Modificarea datelor şi ştergerea anticipată a datelor
(1) Statul membru responsabil are dreptul de a modifica datele pe care le-a introdus în EES, prin rectificarea,
completarea sau ştergerea datelor.
(2) În cazul în care statul membru responsabil are dovezi care sugerează că anumite date înregistrate în EES conţin
erori de fapt sau sunt incomplete sau au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament,
acesta verifică datele respective şi, dacă este necesar, le rectifică sau le completează în EES sau le şterge din EES fără
întârziere şi, după caz, din lista persoanelor identificate menţionată la articolul 12 alineatul (3). Datele pot fi verificate şi
rectificate, completate sau şterse şi la cererea persoanei în cauză, în conformitate cu articolul 52.
(3) Prin derogare de la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol, în cazul în care un alt stat membru decât statul
membru responsabil are dovezi care sugerează că anumite date înregistrate în EES conţin erori de fapt sau sunt
incomplete sau au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta verifică datele
respective, dacă acest lucru este posibil fără consultarea statului membru responsabil, şi, dacă este necesar, le rectifică
sau le completează în EES sau le şterge din EES fără întârziere şi, după caz, din lista persoanelor identificate
menţionată la articolul 12 alineatul (3). În cazul în care nu este posibilă verificarea datelor fără consultarea statului
membru responsabil, statul membru contactează autorităţile statului membru responsabil în termen de şapte zile, după
care statul membru responsabil verifică exactitatea datelor şi legalitatea prelucrării acestora în termen de o lună. Datele
pot fi verificate şi rectificate, completate sau şterse şi la cererea resortisantului unei ţări terţe în cauză, în conformitate
cu articolul 52.
(4) În cazul în care un stat membru are dovezi care sugerează că datele privind vizele înregistrate în EES conţin erori
de fapt sau sunt incomplete sau că aceste date au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului
regulament, acesta verifică mai întâi exactitatea respectivelor date în VIS şi, dacă este necesar, le rectifică sau le
completează în EES sau le şterge din EES. În cazul în care datele înregistrate în VIS sunt aceleaşi ca cele înregistrate în
EES, acesta informează fără întârziere statul membru responsabil de introducerea respectivelor date în VIS în
conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. Statul membru responsabil de
introducerea datelor în VIS verifică respectivele date şi, dacă este necesar, le rectifică sau le completează în VIS sau le
şterge din VIS fără întârziere şi informează statul membru vizat, care, dacă este necesar, le rectifică sau le
completează în EES sau le şterge din EES fără întârziere şi, după caz, din lista persoanelor identificate menţionată la
articolul 12 alineatul (3).

(la data 02-aug-2021 Art. 35, alin. (4) din capitolul V modificat de Art. 4, punctul 9. din Regulamentul 1134/07-iul-2021 )

(5) Datele persoanelor identificate menţionate la articolul 12 sunt şterse fără întârziere din lista menţionată la articolul
respectiv şi sunt rectificate sau completate în EES în cazul în care resortisantul ţării terţe în cauză prezintă dovezi, în
conformitate cu legislaţia naţională a statului membru responsabil sau a statului membru căruia i s-a adresat
solicitarea, din care să rezulte că a fost obligat să depăşească durata de şedere autorizată ca urmare a unui eveniment
imprevizibil şi grav, că a dobândit un drept legal de şedere sau că s-au produs erori. Fără a aduce atingere oricărei căi
de atac administrative sau nejudiciare de care dispune, respectivul resortisant al unei ţări terţe are acces la o cale de
atac eficientă pentru a se asigura că datele sunt rectificate, completate sau şterse.
(6) În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe a dobândit cetăţenia unui stat membru sau a intrat sub incidenţa
articolului 2 alineatul (3) înainte de expirarea perioadei aplicabile menţionate la articolul 34, dosarul individual şi fişele de
intrare/ieşire asociate respectivului dosar individual în conformitate cu articolele 16 şi 17, precum şi fişele privind refuzul
intrării asociate respectivului dosar individual în conformitate cu articolul 18 sunt şterse din EES, precum şi, după caz,
din lista persoanelor identificate menţionată la articolul 12 alineatul (3), fără întârziere şi, în orice caz, nu mai târziu de
cinci zile lucrătoare de la data la care resortisantul respectiv al unei ţări terţe a dobândit cetăţenia unui stat membru
sau a intrat sub incidenţa articolului 2 alineatul (3) înainte de expirarea perioadei menţionate la articolul 34:
a) de către statul membru a cărui cetăţenie a dobândit-o; sau
b) de către statul membru care a eliberat permisul de şedere sau permisul de şedere de membru al familiei unui
cetăţean al UE ori viza de lungă şedere.
În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe a dobândit cetăţenia statelor Andorra, Monaco ori San Marino sau dacă
un resortisant al unei ţări terţe este titularul unui paşaport eliberat de Statul Cetăţii Vaticanului sau de Sfântul Scaun,
acesta informează autorităţile competente ale statului membru pe teritoriul căruia intră de producerea acestei
schimbări. Statul membru în cauză şterge fără întârziere din EES datele persoanei respective. Resortisantul ţării terţe în
cauză dispune de o cale de atac eficientă pentru a se asigura că datele sunt şterse.

(la data 15-oct-2018 Art. 35, alin. (6), litera B. din capitolul V rectificat de punctul 7. din Rectificare din 15-oct-2018 )
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(7) Sistemul central al EES şi CIR informează de îndată toate statele membre cu privire la ştergerea datelor din EES
sau CIR şi, după caz, le elimină din lista persoanelor identificate menţionată la articolul 12 alineatul (3).

(la data 11-iun-2019 Art. 35, alin. (7) din capitolul V modificat de Art. 60, punctul 11. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

(8) În cazul în care un stat membru, altul decât statul membru responsabil, rectifică, completează sau şterge date în
conformitate cu prezentul regulament, respectivul stat membru devine statul membru responsabil pentru rectificări,
completări sau ştergeri. EES înregistrează toate rectificările, completările şi ştergerile datelor.
CAPITOLUL VI: DEZVOLTARE, OPERARE ŞI RESPONSABILITĂŢI
Art. 36: Adoptarea actelor de punere în aplicare de către Comisie înainte de dezvoltarea sistemului
Comisia adoptă actele de punere în aplicare necesare pentru dezvoltarea şi implementarea tehnică a sistemului central
al EES şi a CIR, a NUI, a infrastructurii de comunicaţii, a serviciului web menţionat la articolul 13 şi a registrului de date
menţionat la articolul 63 alineatul (2), în special măsuri referitoare la:

(la data 11-iun-2019 Art. 36 din capitolul VI modificat de Art. 60, punctul 12. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-2019 )

(a) specificaţiile în ceea ce priveşte calitatea, rezoluţia şi utilizarea amprentelor digitale pentru verificarea biometrică şi
identificarea în EES;
(b) specificaţiile în ceea ce priveşte calitatea, rezoluţia şi utilizarea imaginii faciale pentru verificarea biometrică şi
identificarea în EES, inclusiv în cazurile în care aceasta a fost prelevată în timp real sau a fost extrasă pe cale
electronică din eMRTD;
(c) introducerea datelor în conformitate cu articolele 16-20;
(d) accesarea datelor în conformitate cu articolele 23-33;
(e) modificarea, ştergerea şi ştergerea anticipată a datelor în conformitate cu articolul 35;
(f) păstrarea şi accesarea evidenţelor în conformitate cu articolul 46;
(g) cerinţele în materie de funcţionare, inclusiv specificaţiile minime pentru echipamentele tehnice şi cerinţele minime
privind performanţele EES sub aspect biometric, vizând mai ales cerinţele privind rata rezultatelor de identificare fals
pozitive, rata rezultatelor de identificare fals negative şi rata de eşec în ceea ce priveşte înregistrarea;
(h) specificaţiile şi condiţiile pentru serviciul web menţionat la articolul 13, inclusiv dispoziţii specifice privind protecţia
datelor atunci când acestea sunt furnizate de către operatorii de transport sau sunt furnizate către aceştia;
(i) instituirea şi proiectarea de înalt nivel a interoperabilităţii menţionate la articolul 8;
(j) specificaţiile şi condiţiile pentru registrul de date menţionat la articolul 63 alineatul (2);
(k) întocmirea listei persoanelor identificate menţionată la articolul 12 alineatul (3) şi procedura de punere la dispoziţia
statelor membre a listei respective;
(l) specificaţiile vizând soluţiile tehnice de conectare a punctelor centrale de acces în conformitate cu articolele 31, 32
şi 33 şi vizând o soluţie tehnică pentru colectarea datelor statistice necesare în temeiul articolului 72 alineatul (8).
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul
68 alineatul (2).
Pentru adoptarea actelor de punere în aplicare prevăzute la litera (i) de la primul paragraf al prezentului articol,
comitetul instituit prin articolul 68 din prezentul regulament consultă Comitetul VIS instituit prin articolul 49 din
Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
Art. 37: Dezvoltarea şi gestionarea operaţională
(1)  eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea sistemului central al EES şi a CIR, a NUI, a infrastructurii de
comunicaţii şi a canalului securizat de comunicaţii dintre sistemul central al EES şi sistemul central al VIS. eu-LISA este,
de asemenea, responsabilă pentru dezvoltarea serviciului web menţionat la articolul 13 în conformitate cu normele
detaliate menţionate la articolul 13 alineatul (7) şi cu specificaţiile şi condiţiile adoptate în temeiul articolului 36 primul
paragraf litera (h) şi pentru dezvoltarea registrului de date menţionat la articolul 63 alineatul (2).

(la data 11-iun-2019 Art. 37, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 60, punctul 13., litera A. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-
2019 )

(la data 18-mar-2019 Art. 37, alin. (1) din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din punctul 1., subpunctul 1.1.1.., litera A. din anexa 1 din
Decizia 329/25-feb-2019 )
eu-LISA defineşte proiectarea arhitecturii fizice a EES, inclusiv a infrastructurii sale de comunicaţii, precum şi
specificaţiile tehnice şi evoluţia ulterioară a acestora în ceea ce priveşte sistemul central al EES, NUI, infrastructura de
comunicaţii, canalul securizat de comunicaţii dintre sistemul central al EES şi sistemul central al VIS, serviciul web
menţionat la articolul 13 din prezentul regulament şi registrul de date menţionat la articolul 63 alineatul (2) din
prezentul regulament. Respectivele specificaţii tehnice sunt adoptate de către consiliul de administraţie al eu-LISA după
obţinerea unui aviz favorabil din partea Comisiei. De asemenea, eu-LISA efectuează adaptările necesare ale VIS care
decurg din instituirea interoperabilităţii cu EES, precum şi din punerea în aplicare a modificărilor Regulamentului (CE) nr.
767/2008 prevăzute la articolul 61 din prezentul regulament.
eu-LISA dezvoltă şi implementează sistemul central al EES, NUI, infrastructura de comunicaţii, canalul securizat de
comunicaţii dintre sistemul central al EES şi sistemul central al VIS, serviciul web menţionat la articolul 13 şi registrul de
date menţionat la articolul 63 alineatul (2), cât mai curând posibil după adoptarea de către Comisie a măsurilor
menţionate la articolul 36.
Dezvoltarea constă în elaborarea şi implementarea specificaţiilor tehnice, efectuarea de teste şi coordonarea generală
a proiectului.
La dezvoltarea şi la implementarea sistemului central al EES, a NUI, a infrastructurii de comunicaţii, a canalului
securizat de comunicaţii dintre sistemul central al EES şi sistemul central al VIS, a serviciului web menţionat la articolul
13 şi a registrului de date menţionat la articolul 63 alineatul (2), atribuţiile eu-LISA sunt şi:
a) realizează o evaluare a riscurilor în materie de securitate;
b) respectă principiile protecţiei vieţii private începând cu momentul conceperii şi protecţiei vieţii private în mod implicit
pe parcursul întregului ciclu de viaţă al dezvoltării EES;
c) efectuează o evaluare a riscurilor în materie de securitate în ceea ce priveşte interoperabilitatea cu VIS menţionată
la articolul 8 şi evaluează măsurile de securitate necesare pentru punerea în aplicare a interoperabilităţii cu VIS.
(2) În cursul fazei de proiectare şi dezvoltare se instituie un consiliu de administraţie al programului, cu maximum zece
membri. Acesta este compus din şapte membri numiţi de consiliul de administraţie al eu-LISA din rândul propriilor
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membri sau al membrilor supleanţi, din preşedintele grupului consultativ al EES menţionat la articolul 69, dintr-un
membru care reprezintă eu-LISA şi care este numit de directorul executiv al acesteia şi dintr-un membru numit de
Comisie. Membrii numiţi de către consiliul de administraţie al eu-LISA sunt aleşi numai din acele state membre pentru
care instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea şi utilizarea tuturor sistemelor IT la
scară largă gestionate de eu-LISA au caracter pe deplin obligatoriu, în temeiul dreptului Uniunii, şi care respectă
condiţiile stabilite la articolul 66 alineatul (2).
Consiliul de administraţie al programului se întruneşte periodic şi cel puţin de trei ori pe trimestru. Acesta asigură
gestionarea adecvată a fazei de proiectare şi dezvoltare a EES şi asigură consecvenţa dintre proiectele EES de la nivel
central şi cele de la nivel naţional.
Consiliul de administraţie al programului prezintă lunar rapoarte scrise consiliului de administraţie al eu-LISA cu privire la
progresele înregistrate în realizarea proiectului. Consiliul de administraţie al programului nu are competenţe decizionale
şi nu dispune de un mandat pentru a-i reprezenta pe membrii consiliului de administraţie al eu-LISA.
Consiliul de administraţie al eu-LISA stabileşte regulamentul de procedură al consiliului de administraţie al programului,
care include în special norme privind:
a) preşedinţia sa;
b) locul reuniunilor;
c) pregătirea reuniunilor;
d) accesul experţilor la reuniuni;
e) planurile privind comunicarea vizând informarea completă a membrilor neparticipanţi din cadrul consiliului de
administraţie al eu-LISA.
Preşedinţia consiliului de administraţie al programului este asigurată de unul dintre statele membre pentru care
instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea şi utilizarea tuturor sistemelor IT la
scară largă gestionate de eu-LISA au caracter pe deplin obligatoriu, în temeiul dreptului Uniunii.
Toate cheltuielile de deplasare şi de şedere suportate de membrii consiliului de administraţie al programului sunt plătite
de eu-LISA, iar articolul 10 din regulamentul de procedură al eu-LISA se aplică mutatis mutandis. eu-LISA asigură
secretariatul consiliului de administraţie al programului.
În cursul fazei de proiectare şi dezvoltare, grupul consultativ al EES menţionat la articolul 69 este alcătuit din managerii
de proiect ai EES de la nivel naţional şi este prezidat de către eu-LISA. Acesta se reuneşte periodic şi cel puţin de trei ori
pe trimestru până la punerea în funcţiune a EES. După fiecare reuniune, acesta prezintă un raport consiliului de
administraţie al programului. Grupul consultativ al EES asigură expertiza tehnică pentru sprijinirea atribuţiilor consiliului
de administraţie al programului şi monitorizează stadiul de pregătire al statelor membre.
(3)  eu-LISA este responsabilă de gestionarea operaţională a sistemului central al EES şi a CIR, a NUI, precum şi a
canalului securizat de comunicaţii dintre sistemul central al EES şi sistemul central al VIS. Aceasta se asigură, în
cooperare cu statele membre, că se utilizează în permanenţă cele mai bune tehnologii disponibile, sub rezerva unei
analize costuri-beneficii, pentru sistemul central al EES şi CIR, NUI, infrastructura de comunicaţii, canalul securizat de
comunicaţii dintre sistemul central al EES şi sistemul central al VIS, serviciul web menţionat la articolul 13 şi registrul de
date menţionat la articolul 63 alineatul (2). eu-LISA este, de asemenea, responsabilă de gestionarea operaţională a
infrastructurii de comunicaţii dintre sistemul central al EES şi NUI, de serviciul web menţionat la articolul 13 şi de
registrul de date menţionat la articolul 63 alineatul (2).

(la data 11-iun-2019 Art. 37, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. 60, punctul 13., litera B. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-
2019 )

Gestionarea operaţională a EES cuprinde toate atribuţiile necesare pentru a menţine EES în stare de funcţionare 24 de
ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreţinere şi dezvoltările
tehnice necesare pentru a asigura funcţionarea EES la un nivel satisfăcător de calitate operaţională, mai ales în ceea ce
priveşte timpul de răspuns pentru efectuarea de căutări în sistemul central al EES de către autorităţile de frontieră, în
conformitate cu specificaţiile tehnice.
(4) Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene şi Regimului aplicabil celorlalţi agenţi
ai Uniunii, stabilite în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1), eu-LISA se asigură că acei
membri ai personalului său care trebuie să lucreze cu date din EES sau cu date stocate în EES sunt obligaţi să respecte
norme corespunzătoare privind secretul profesional sau alte obligaţii echivalente de confidenţialitate. Respectiva
obligaţie se aplică, de asemenea, după încetarea mandatului sau a contractului de muncă al unui astfel de personal sau
după încetarea activităţii acestuia.
(1)JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
Art. 38: Responsabilităţile ce revin statelor membre şi Europol
(1) Fiecare stat membru este responsabil de:
a) integrarea infrastructurii naţionale de frontieră existente şi conectarea acesteia la NUI;
b) organizarea, gestionarea, operarea şi întreţinerea infrastructurii naţionale de frontieră existente şi a conectării
acesteia la EES în sensul articolului 6, cu excepţia articolului 6 alineatului (2);
c) organizarea punctelor centrale de acces şi conectarea acestora la NUI în scopul aplicării legii;
d) gestionarea şi reglementarea accesului la EES al personalului autorizat în mod corespunzător şi al personalului
împuternicit în mod corespunzător din cadrul autorităţilor naţionale competente, în conformitate cu prezentul
regulament, precum şi crearea şi actualizarea periodică a unei liste cu membrii personalului respectivi şi cu profilurile lor.
(2) Fiecare stat membru desemnează o autoritate naţională care permite autorităţilor competente menţionate la
articolul 9 alineatul (2) accesul la EES. Fiecare stat membru conectează respectiva autoritate naţională la NUI. Fiecare
stat membru îşi conectează propriile puncte centrale de acces menţionate la articolul 29 la NUI.
(3) Fiecare stat membru utilizează proceduri automatizate de prelucrare a datelor EES.
(4) Statele membre se asigură că sunt monitorizate îndeaproape performanţa tehnică a infrastructurii de control la
frontiere, disponibilitatea acesteia, durata verificărilor la frontiere şi calitatea datelor, astfel încât să îndeplinească
cerinţele generale pentru buna funcţionare a EES şi pentru eficienţa procedurii de verificare la frontiere.
(5) Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele stocate în EES, personalul autorităţilor cu drept de acces la EES
beneficiază de o formare corespunzătoare cu privire, în special, la normele în materie de securitate şi protecţie a
datelor, precum şi la drepturile fundamentale relevante.
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(6) Statele membre nu prelucrează datele în sau din EES în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul regulament.
(7) Europol îşi asumă responsabilităţile prevăzute la alineatul (1) litera (d) sau la alineatele (3), (5) şi (6). Acesta
conectează punctul central de acces al Europol la EES şi este responsabil pentru conectarea acestuia.
Art. 39: Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor
(1) În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în EES, fiecare stat membru desemnează autoritatea
care trebuie considerată operator, în conformitate cu articolul 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679, şi care are
principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru comunică
Comisiei datele de contact ale respectivei autorităţi.
Fiecare stat membru se asigură că datele colectate şi înregistrate în EES sunt prelucrate legal şi, în special, că numai
personalul autorizat în mod corespunzător are acces la date în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin. Statul membru
responsabil se asigură, în special, că datele sunt:
a) colectate în mod legal şi cu respectarea deplină a demnităţii resortisantului ţării terţe în cauză;
b) înregistrate în mod legal în EES;
c) corecte şi actualizate atunci când sunt transmise către EES.
(2) eu-LISA se asigură că EES este operat în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament şi cu actele de punere
în aplicare menţionate la articolul 36. În special, eu-LISA:
a) ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului central al EES şi a infrastructurii de comunicaţii dintre
sistemul central al EES şi NUI, fără a aduce atingere responsabilităţilor statelor membre;
b) se asigură că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la datele prelucrate în EES.
(3) eu-LISA informează Parlamentul European, Consiliul, Comisia şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor cu
privire la măsurile pe care le ia în temeiul alineatului (2) pentru punerea în funcţiune a EES.
Art. 40: Păstrarea datelor în dosarele naţionale şi în sistemele naţionale de intrare/ieşire
(1) Un stat membru poate să păstreze datele alfanumerice pe care le-a introdus în EES, în conformitate cu scopurile
EES, în sistemul său naţional de intrare/ieşire sau în dosarele naţionale echivalente, cu respectarea deplină a dreptului
Uniunii.
(2) Datele nu sunt păstrate în sistemele naţionale de intrare/ieşire sau în dosarele naţionale echivalente pentru un timp
mai îndelungat decât sunt păstrate în EES.
(3) Orice utilizare a datelor care nu este conformă cu dispoziţiile prevăzute la alineatul (1) este considerată drept o
utilizare abuzivă în temeiul dreptului intern al fiecărui stat membru, precum şi în temeiul dreptului Uniunii.
(4) Prezentul articol nu poate fi interpretat ca impunând vreo adaptare tehnică a EES. Statele membre pot păstra
datele în conformitate cu prezentul articol pe propria cheltuială şi pe propriul risc şi utilizând propriile mijloace tehnice.
Art. 41: Comunicarea datelor către ţări terţe, organizaţii internaţionale şi entităţi private
(1) Datele stocate în EES nu sunt transferate sau puse la dispoziţia niciunei ţări terţe, organizaţii internaţionale sau
entităţi private.
(2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) şi la articolul 17
alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) din prezentul regulament pot fi transferate ţărilor terţe sau organizaţiilor
internaţionale enumerate în anexa I la prezentul regulament, în cazuri individuale, de către autorităţile de frontieră sau
autorităţile responsabile în domeniul imigraţiei, dacă acest lucru este necesar în scopul dovedirii identităţii resortisantului
unei ţări terţe cu scopul unic al returnării, numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
a) Comisia a adoptat, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, o decizie în care
constată că ţara terţă respectivă asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal;
b) au fost prezentate garanţii adecvate, astfel cum se prevede la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2016/679, de
exemplu prin intermediul unui acord de readmisie care este în vigoare între Uniune sau un stat membru şi ţara terţă în
cauză; sau
c) se aplică articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679.
(3) Datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) şi la articolul 17 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) din prezentul
regulament pot fi transferate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol numai dacă toate condiţiile următoare
sunt îndeplinite:
a) transferul datelor este realizat în conformitate cu dispoziţiile relevante ale dreptului Uniunii, în special dispoziţiile
privind protecţia datelor, inclusiv capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, şi cu acordurile de readmisie, precum şi
cu dreptul intern al statului membru care transferă datele;
b) ţara terţă sau organizaţia internaţională a fost de acord să prelucreze datele exclusiv în scopurile pentru care
acestea au fost furnizate; şi
c) a fost emisă o decizie de returnare adoptată în temeiul Directivei 2008/115/CE cu privire la resortisantul ţării terţe în
cauză, cu condiţia ca aplicarea unei astfel de decizii de returnare să nu fie suspendată şi să nu fi fost introdusă nicio cale
de atac care poate conduce la suspendarea aplicării acesteia.
(4) Transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale în temeiul alineatului (2) nu
aduc atingere drepturilor solicitanţilor şi ale beneficiarilor de protecţie internaţională, în special în ceea ce priveşte
principiul nereturnării.
(5) Datele cu caracter personal obţinute din sistemul central al EES de un stat membru sau de Europol în scopul
aplicării legii nu se transferă şi nu se pun la dispoziţia niciunei ţări terţe, organizaţii internaţionale sau entităţi private
stabilite în Uniune sau în afara acesteia. Interdicţia se aplică şi atunci când aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel
naţional sau între statele membre în temeiul Directivei (UE) 2016/680.
(6) Prin derogare de la alineatul (5) din prezentul articol, datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b)
şi (c), la articolul 16 alineatul (2) literele (a) şi (b) şi la articolul 16 alineatul (3) literele (a) şi (b), precum şi la articolul
17 alineatul (1) litera (a) pot fi transferate unei ţări terţe de către autoritatea desemnată, în cazuri individuale, numai
dacă sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:
a) survine un caz excepţional de urgenţă, care implică:
(i)un pericol iminent asociat cu o infracţiune de terorism, sau
(ii)un pericol iminent pentru viaţa unei persoane, pericolul respectiv fiind asociat cu o infracţiune gravă;
b) transferul de date este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea, pe teritoriul statelor membre sau în
ţara terţă în cauză, a unei astfel de infracţiuni de terorism sau a unei infracţiuni grave;
c) autoritatea desemnată are acces la aceste date în conformitate cu procedura şi condiţiile prevăzute la articolele 31
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şi 32;
d) transferul este efectuat în conformitate cu condiţiile aplicabile prevăzute de Directiva (UE) 2016/680, în special la
capitolul V din aceasta;
e) a fost înaintată, din ţara terţă, o cerere motivată în mod corespunzător, în formă scrisă sau pe cale electronică; sau
f) furnizarea oricărui tip de informaţii privind fişele de intrare/ieşire deţinute de ţara terţă solicitantă către statul
membru care operează EES este asigurată în mod reciproc.
Atunci când se efectuează un transfer în temeiul primului paragraf al prezentului alineat, acesta se documentează şi
documentaţia se pune, la cerere, la dispoziţia autorităţii de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41
alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, incluzând data şi ora transferului, informaţii cu privire la autoritatea
competentă destinatară, justificarea transferului şi datele cu caracter personal transferate.
Art. 42: Condiţiile pentru comunicarea de date către un stat membru care nu operează încă EES şi către un
stat membru căruia nu i se aplică prezentul regulament
(1) Datele menţionate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c), la articolul 16 alineatul (2) literele (a) şi (b), la
articolul 16 alineatul (3) literele (a) şi (b), precum şi la articolul 17 alineatul (1) litera (a) pot fi transferate de către o
autoritate desemnată unui stat membru care nu operează încă EES şi unui stat membru căruia nu i se aplică prezentul
regulament, în cazuri individuale, numai dacă sunt îndeplinite toate condiţiile:
a) survine un caz excepţional de urgenţă, care implică:
(i)un pericol iminent asociat cu o infracţiune de terorism, sau
(ii)o infracţiune gravă;
b) transferul de date este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea unei astfel de infracţiuni de terorism
sau a unei infracţiuni grave;
c) autoritatea desemnată are acces la aceste date în conformitate cu procedura şi condiţiile prevăzute la articolele 31
şi 32;
d) se aplică dispoziţiile Directivei (UE) 2016/680;
e) a fost înaintată o cerere motivată în mod corespunzător, în formă scrisă sau pe cale electronică; şi
f) furnizarea oricărui tip de informaţii privind fişele de intrare/ieşire deţinute de statul membru solicitant către statul
membru care operează EES este asigurată în mod reciproc.
Atunci când se efectuează un transfer în temeiul primului paragraf din prezentul alineat, acesta se documentează şi
documentaţia se pune, la cerere, la dispoziţia autorităţii de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41
alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, incluzând data şi ora transferului, informaţii cu privire la autoritatea
competentă destinatară, justificarea transferului şi datele cu caracter personal transferate.
(2) În cazurile în care sunt furnizate date în temeiul prezentului articol, se aplică, mutatis mutandis, aceleaşi condiţii ca
cele prevăzute la articolul 43 alineatul (1), la articolul 45 alineatele (1) şi (3), la articolul 48 şi la articolul 58 alineatul
(4).
Art. 43: Securitatea datelor
(1) Statul membru responsabil asigură securitatea datelor înainte şi în cursul transmiterii lor către NUI. Fiecare stat
membru asigură securitatea datelor pe care le primeşte din EES.
(2) Fiecare stat membru adoptă, în raport cu infrastructura sa naţională de frontieră, măsurile necesare, inclusiv un
plan de securitate şi un plan de asigurare a continuităţii activităţii şi de recuperare în caz de dezastru, pentru:
a) a proteja fizic datele, inclusiv prin elaborarea de planuri pentru situaţii neprevăzute în scopul protecţiei infrastructurii
critice;
b) a refuza accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor şi în incintele naţionale în care
statul membru efectuează operaţiuni în conformitate cu scopurile EES;
c) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de date;
d) a împiedica introducerea neautorizată de date, precum şi orice inspectare, modificare sau ştergere neautorizată a
datelor cu caracter personal stocate;
e) a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate, cu ajutorul
echipamentelor de comunicare a datelor;
f) a împiedica prelucrarea neautorizată a datelor în EES şi orice modificare sau ştergere neautorizată a datelor
prelucrate în EES;
g) a se asigura că persoanele autorizate să acceseze EES au acces numai la datele care fac obiectul autorizaţiei lor de
acces, prin utilizarea unor nume de utilizator individuale şi unice şi a unor moduri de acces confidenţiale;
h) a se asigura faptul că toate autorităţile cu drept de acces la EES creează profiluri care descriu funcţiile şi
responsabilităţile persoanelor autorizate să introducă, să modifice, să şteargă, să consulte datele şi să efectueze
căutări în acestea şi că respectivele autorităţi pun profilurile lor la dispoziţia autorităţilor de supraveghere;
i) a asigura posibilitatea de a verifica şi de a stabili care sunt organismele cărora le pot fi transmise datele cu caracter
personal prin utilizarea echipamentelor de comunicare a datelor;
j) a asigura că se poate verifica şi stabili ce date au fost prelucrate în EES, precum şi în ce moment, de către cine şi cu
ce scop au fost ele prelucrate;
k) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul
transmiterii datelor cu caracter personal către sau din EES sau în timpul transportului suporturilor de date, în special prin
intermediul unor tehnici de criptare corespunzătoare;
l) a se asigura că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la operarea normală;
m) a asigura fiabilitatea prin garantarea faptului că este raportată în mod adecvat orice deficienţă în funcţionarea EES;
n) a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la prezentul alineat şi a lua măsurile de organizare
necesare referitoare la supravegherea internă, astfel încât să se asigure respectarea dispoziţiilor prezentului
regulament.
(3) În ceea ce priveşte operarea EES, eu-LISA ia măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor stabilite la alineatul
(2), inclusiv adoptarea unui plan de securitate şi a unui plan de asigurare a continuităţii activităţii şi de recuperare în caz
de dezastru. De asemenea, eu-LISA asigură fiabilitatea prin verificarea instituirii măsurilor tehnice necesare pentru a
garanta că datele cu caracter personal pot fi recuperate în cazul coruperii acestora din cauza funcţionării defectuoase a
EES.
(4) eu-LISA şi statele membre cooperează pentru a asigura o abordare armonizată a securităţii datelor, pe baza unui
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proces de gestionare a riscurilor în materie de securitate, care să cuprindă întregul EES.
Art. 44: Incidente de securitate
(1) Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securităţii EES şi poate cauza daune sau pierderi
datelor stocate în EES este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi
accesat datele în mod neautorizat sau în cazul în care au fost compromise sau este posibil să fi fost compromise
disponibilitatea, integritatea şi confidenţialitatea datelor.
(2) Incidentele de securitate se gestionează astfel încât să se asigure un răspuns rapid, eficace şi corespunzător.
(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor privind notificarea şi comunicarea în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter
personal, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) 2016/679, cu articolul 30 din Directiva (UE) 2016/680
sau cu ambele, statele membre informează Comisia, eu-LISA şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor cu
privire la incidentele de securitate. În cazul unui incident de securitate survenit în cadrul sistemului central al EES, eu-
LISA informează Comisia şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.
(4) Informaţiile privind un incident de securitate care are sau ar putea avea un impact asupra operării EES sau asupra
disponibilităţii, integrităţii şi confidenţialităţii datelor sunt puse la dispoziţia statelor membre şi raportate în conformitate
cu planul de gestionare a incidentelor care trebuie furnizat de eu-LISA.
(5) Statele membre în cauză şi eu-LISA cooperează în cazul unui incident de securitate.
Art. 45: Răspundere
(1) Orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operaţiuni ilegale
de prelucrare sau a oricărei acţiuni neconforme cu dispoziţiile prezentului regulament are dreptul să obţină despăgubiri
de la statul membru răspunzător pentru prejudiciul produs. Respectivul stat membru este exonerat de răspundere,
integral sau parţial, dacă dovedeşte că fapta care a cauzat prejudiciul nu îi este imputabilă în niciun fel.
(2) În cazul prejudiciilor produse EES ca urmare a nerespectării de către un stat membru a oricăreia dintre obligaţiile
care îi revin în temeiul prezentului regulament, răspunderea aparţine statului membru respectiv, cu excepţia cazului în
care eu-LISA sau un alt stat membru participant la EES nu a luat măsurile rezonabile necesare pentru a preveni
producerea prejudiciului sau pentru a reduce la minimum impactul acestuia.
(3) Acţiunile în despăgubiri împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menţionate la alineatele (1) şi (2) sunt
reglementate de dispoziţiile de drept intern al statului membru pârât.
Art. 46: Ţinerea evidenţelor de către eu-LISA şi de către statele membre

(la data 18-mar-2019 Art. 46 din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Decizia 328/25-feb-2019 )
(1) eu-LISA ţine evidenţe ale tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul EES. Aceste evidenţe
includ următoarele elemente:
a) scopul accesului menţionat la articolul 9 alineatul (2);
b) data şi ora;
c) datele transmise, astfel cum sunt menţionate la articolele 16-19;
d) datele utilizate pentru căutare, astfel cum sunt menţionate la articolele 23-27; şi
e) numele autorităţii care a introdus sau a recuperat datele.
f) o menţiune privind utilizarea ESP pentru a efectua interogări în EES, astfel cum se menţionează la articolul 7 alineatul
(2) din Regulamentul (UE) 2019/817.

(la data 11-iun-2019 Art. 46, alin. (1), litera E. din capitolul VI completat de Art. 60, punctul 14. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-
2019 )

(2) În vederea consultărilor menţionate la articolul 8, se ţine o evidenţă a tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor
efectuate în cadrul EES şi VIS, în conformitate cu prezentul articol şi cu articolul 34 din Regulamentul (CE) nr.
767/2008. eu-LISA se asigură, în special, că se ţine evidenţa relevantă a operaţiunilor de prelucrare a datelor în cauză
atunci când autorităţile competente lansează o operaţiune de prelucrare a datelor direct dintr-un sistem în celălalt.
Se ţine evidenţa, în conformitate cu prezentul articol şi cu articolul 69 din Regulamentul (UE) 2018/1240, a fiecărei
operaţiuni de prelucrare a datelor efectuate în EES şi în ETIAS în temeiul articolelor 8a, 8b şi 25a din prezentul
regulament.

(la data 03-aug-2021 Art. 46, alin. (2) din capitolul VI completat de Art. 3, punctul 9. din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )

(3) În plus faţă de prevederile de la alineatele (1) şi (2), fiecare stat membru ţine evidenţe ale personalului autorizat în
mod corespunzător pentru prelucrarea datelor din EES.
(4) Aceste evidenţe pot fi utilizate numai pentru monitorizarea protecţiei datelor, inclusiv verificarea admisibilităţii unei
solicitări şi legalitatea prelucrării datelor, precum şi pentru a garanta securitatea datelor în temeiul articolului 43. Aceste
evidenţe sunt protejate, prin măsuri adecvate, împotriva accesului neautorizat şi sunt şterse după un an de la expirarea
perioadei de păstrare prevăzute la articolul 34, cu excepţia cazului în care sunt necesare pentru proceduri de
monitorizare deja iniţiate.
Art. 47: Monitorizarea proprie
Statele membre se asigură că fiecare autoritate care are drept de acces la datele din EES ia măsurile necesare pentru
asigurarea conformităţii cu prezentul regulament şi cooperează, atunci când este necesar, cu autorităţile de
supraveghere.
Art. 48: Sancţiuni
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare a datelor introduse în EES într-un mod
care contravine prezentului regulament se pedepseşte prin sancţiuni eficace, proporţionale şi disuasive în conformitate
cu dreptul intern, cu articolul 84 din Regulamentul (UE) 2016/679 şi cu articolul 57 din Directiva (UE) 2016/680.
Art. 49: Protecţia datelor
(1) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către eu-LISA pe baza
prezentului regulament.
(2) Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către autorităţile
naţionale pe baza prezentului regulament, cu excepţia prelucrării în scopurile menţionate la articolul 1 alineatul (2) din
prezentul regulament.
(3) Directiva (UE) 2016/680 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către autorităţile desemnate
ale statelor membre pe baza prezentului regulament, în scopurile menţionate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul
regulament.
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(4) Regulamentul (UE) 2016/794 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol pe baza
prezentului regulament.
CAPITOLUL VII: DREPTURI ŞI SUPRAVEGHERE ÎN MATERIE DE PROTECŢIE A DATELOR
Art. 50: Dreptul la informare
(1) Fără a aduce atingere dreptului la informare menţionat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679,
resortisanţii ţărilor terţe ale căror date urmează a fi înregistrate în EES sunt informaţi de către statul membru
responsabil cu privire la următoarele:
a) faptul că EES poate fi accesat de statele membre şi de Europol în scopul aplicării legii;
b) obligaţia ce revine resortisanţilor ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză, precum şi titularilor unui FTD de
a permite prelevarea amprentelor lor digitale;
c) obligaţia ce revine tuturor resortisanţilor ţărilor terţe care sunt supuşi înregistrării în EES de a permite înregistrarea
imaginii lor faciale;
d) caracterul obligatoriu al colectării datelor pentru examinarea condiţiilor de intrare;
e) faptul că intrarea va fi refuzată în cazul în care un resortisant al unei ţări terţe nu consimte să furnizeze datele
biometrice solicitate în vederea înregistrării, a verificării sau a identificării în EES;
f) dreptul de a primi informaţii în legătură cu durata maximă rămasă de şedere autorizată a acestora, în conformitate
cu articolul 11 alineatul (3);
g) faptul că datele cu caracter personal stocate în EES pot fi transferate ţărilor terţe sau organizaţiilor internaţionale
enumerate în anexa I, în scopul returnării, ţărilor terţe în conformitate cu articolul 41 alineatul (6) şi statelor membre în
conformitate cu articolul 42;
h) existenţa dreptului de a solicita operatorului acces la datele care îi privesc, a dreptului de a cere rectificarea datelor
care îi privesc şi care sunt eronate, completarea datelor cu caracter personal care îi privesc şi care sunt incomplete,
ştergerea datelor cu caracter personal care îi privesc şi care au fost prelucrate în mod ilegal sau restricţionarea
prelucrării acestora, precum şi a dreptului de a primi informaţii despre procedurile de exercitare a acestor drepturi,
inclusiv datele de contact ale operatorului şi ale autorităţilor de supraveghere, sau ale Autorităţii Europene pentru
Protecţia Datelor dacă este cazul, care audiază plângerile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal;
i) faptul că datele din EES vor fi accesate în scopuri de gestionare a frontierelor şi de facilitare şi faptul că situaţiile de
depăşire a duratei de şedere autorizată vor conduce automat la adăugarea datelor lor pe lista persoanelor identificate
menţionată la articolul 12 alineatul (3), precum şi eventualele consecinţe ale depăşirii acestei durate;
j) perioada de păstrare a datelor stabilită pentru fişele de intrare şi ieşire, pentru fişele privind refuzul intrării şi pentru
dosarele individuale, în conformitate cu articolul 34;
k) dreptul persoanelor care au depăşit durata de şedere autorizată la ştergerea datelor cu caracter personal din lista
persoanelor identificate menţionată la articolul 12 alineatul (3) şi la rectificarea acestora în EES, atunci când furnizează
dovezi că au depăşit durata autorizată de şedere ca urmare a unor evenimente imprevizibile şi grave;
l) dreptul de a depune o plângere la autorităţile de supraveghere.
(2) Informaţiile prevăzute la prezentul articol alineatul (1) sunt comunicate în scris, prin orice mijloace adecvate, într-o
formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă şi trebuie puse la dispoziţie, utilizând un limbaj clar şi simplu,
într-o versiune lingvistică pe care persoana în cauză o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o
înţelege, pentru a se asigura că resortisanţii ţărilor terţe sunt informaţi cu privire la drepturile lor, în momentul creării
dosarului individual al persoanei în cauză, în conformitate cu articolul 16, 17 sau 18.
(3) De asemenea, Comisia înfiinţează un site web care conţine informaţiile menţionate la alineatul (1).
(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind elaborarea informaţiilor menţionate la alineatul (1) din prezentul
articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la
articolul 68 alineatul (2).
(5) Comisia pune la dispoziţie informaţiile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol într-un format-tip. Formatul-
tip este conceput astfel încât să permită statelor membre să îl completeze cu informaţii suplimentare specifice statelor
membre. Aceste informaţii specifice statelor membre includ cel puţin drepturile persoanelor vizate şi posibilitatea unei
asistenţe din partea autorităţilor de supraveghere, precum şi datele de contact ale biroului operatorului, ale
responsabilului cu protecţia datelor şi ale autorităţilor de supraveghere. Comisia adoptă acte de punere în aplicare
privind specificaţiile şi condiţiile pentru site-ul web menţionat la alineatul (3) din prezentul articol. Respectivele acte de
punere în aplicare se adoptă înainte de punerea în funcţiune a EES în conformitate cu procedura de examinare
menţionată la articolul 68 alineatul (2).
Art. 51: Campania de informare
Comisia, în cooperare cu autorităţile de supraveghere şi cu Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor,
organizează la punerea în funcţiune a EES o campanie de informare care informează publicul şi, în special, resortisanţii
ţărilor terţe, cu privire la obiectivele EES, tipul de date stocate în EES, autorităţile care au acces şi drepturile persoanelor
în cauză. Se organizează periodic campanii de informare de acest tip.
Art. 52: Dreptul de acces, dreptul la rectificarea, la completarea şi la ştergerea datelor cu caracter personal
şi dreptul la restricţionarea prelucrării acestora
(1) Cererile resortisanţilor ţărilor terţe legate de drepturile prevăzute la articolele 15-18 din Regulamentul (UE)
2016/679 pot fi adresate autorităţii competente a oricărui stat membru.
Statul membru responsabil sau statul membru căruia i s-a adresat cererea are obligaţia de a răspunde în termen de 45
de zile de la primirea acesteia.
(2) În cazul în care se adresează o cerere de rectificare, de completare sau de ştergere a datelor cu caracter personal
sau de restricţionare a prelucrării acestor date unui alt stat membru decât statul membru responsabil, autorităţile
statului membru căruia i s-a adresat cererea verifică exactitatea datelor şi legalitatea prelucrării datelor în EES în
termen de 30 de zile de la primirea cererii, în cazul în care verificarea respectivă poate fi realizată fără consultarea
statului membru responsabil. În caz contrar, statul membru căruia i s-a adresat cererea contactează autorităţile
statului membru responsabil în termen de şapte zile, iar statul membru responsabil verifică exactitatea datelor şi
legalitatea prelucrării acestora în termen de 30 de zile de la acest contact.
(3) În cazul în care datele înregistrate în EES conţin erori de fapt, sunt incomplete sau au fost înregistrate în mod ilegal,
statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea rectifică, completează sau şterge
datele cu caracter personal sau restricţionează prelucrarea acestora în conformitate cu articolul 35. Statul membru
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responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea îi confirmă în scris şi fără întârziere persoanei
vizate că a luat măsuri pentru rectificarea, completarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ale persoanei
respective sau pentru restricţionarea prelucrării unor astfel de date.
În cazul în care datele privind vizele înregistrate în EES conţin erori de fapt, sunt incomplete sau au fost înregistrate în
mod ilegal, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea verifică mai întâi
exactitatea datelor respective în VIS şi, dacă este necesar, le modifică în EES. În cazul în care datele înregistrate în VIS
sunt identice cu cele din EES, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea
contactează autorităţile statului membru responsabil de introducerea datelor respective în VIS în termen de şapte zile.
Statul membru responsabil de introducerea datelor în VIS verifică exactitatea datelor privind vizele în cauză şi
legalitatea prelucrării acestora în EES în termen de 30 de zile de la acest contact şi informează statul membru
responsabil sau statul membru căruia i s-a adresat cererea care, dacă este necesar şi fără întârziere, rectifică sau
completează datele cu caracter personal ale persoanei vizate sau restricţionează prelucrarea unor astfel de date în EES
sau şterge astfel de date din EES şi, după caz, din lista persoanelor identificate menţionată la articolul 12 alineatul (3).
(4) În cazul în care statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea nu este de
acord că datele înregistrate în EES conţin erori de fapt, sunt incomplete sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul
membru respectiv adoptă o decizie administrativă prin care resortisantului unei ţări terţe în cauză i se explică în scris şi
fără întârziere motivele pentru care statul nu este dispus să rectifice, să completeze sau să şteargă datele cu caracter
personal care o privesc sau să restricţioneze prelucrarea unor astfel de date.
(5) De asemenea, statul membru care a adoptat decizia administrativă în temeiul alineatului (4) din prezentul articol
furnizează resortisantului unei ţări terţe interesat informaţii care detaliază măsurile pe care aceasta le poate lua în cazul
în care nu acceptă explicaţia. Informarea respectivă cuprinde precizări referitoare la modalitatea de a introduce o
acţiune sau de a depune o plângere la autorităţile sau instanţele judecătoreşti competente din respectivul stat membru
şi referitoare la orice formă de asistenţă care este disponibilă în conformitate cu actele cu putere de lege, normele
administrative şi procedurile respectivului stat membru, inclusiv din partea autorităţii de supraveghere instituite în
conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.
(6) Orice cerere formulată în temeiul alineatelor (1) şi (2) conţine informaţiile minime necesare pentru a identifica
resortisantul unei ţări terţe interesat. În acest scop, amprentele digitale pot fi solicitate doar în cazuri justificate în mod
corespunzător şi dacă există îndoieli semnificative cu privire la identitatea solicitantului. Aceste informaţii sunt folosite
exclusiv pentru a permite resortisantului unei ţări terţe să îşi exercite drepturile menţionate la alineatul (1) şi sunt apoi
şterse imediat.
(7) Ori de câte ori o persoană depune o cerere în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, autoritatea
competentă a statului membru responsabil sau a statului membru căruia i s-a adresat cererea consemnează acest fapt
sub forma unui document scris care să ateste depunerea unei astfel de cereri. Respectivul document conţine informaţii
privind modul în care cererea a fost prelucrată şi de către ce autoritate. Autoritatea competentă pune acest document
la dispoziţia autorităţii de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
2016/679, în termen de şapte zile.
Art. 53: Cooperarea în vederea asigurării respectării drepturilor privind protecţia datelor
(1) Autorităţile competente ale statelor membre cooperează activ pentru a asigura respectarea drepturilor prevăzute
la articolul 52.
(2) În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 2016/679 asistă şi consiliază, la cerere, persoana vizată în exercitarea dreptului său la rectificarea,
la completarea sau la ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc sau la restricţionarea procesării unor astfel
de date, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.
Pentru realizarea obiectivelor menţionate la primul paragraf, autoritatea de supraveghere a statului membru
responsabil care a transmis datele cooperează cu autoritatea de supraveghere a statului membru căruia i s-a adresat
cererea.
Art. 54: Căi de atac
(1) Fără a aduce atingere articolelor 77 şi 79 din Regulamentul (UE) 2016/679, în fiecare stat membru, orice
persoană are dreptul de a introduce o acţiune sau de a depune o plângere la autorităţile sau instanţele judecătoreşti
competente din statul membru care i-a refuzat dreptul de acces la date sau dreptul la rectificarea, completarea sau
ştergerea acestor date, astfel cum se prevede la articolul 52 şi articolul 53 alineatul (2) din prezentul regulament.
Dreptul de a introduce o astfel de acţiune sau de a depune o astfel de plângere se aplică, de asemenea, în cazurile în
care cererile de acces, de rectificare, de completare sau de ştergere nu au primit răspuns în termenele prevăzute la
articolul 52 sau nu au fost deloc prelucrate de către operatorul de date.
(2) Se menţine disponibilitatea, pe întreaga durată a procedurii, a asistenţei din partea autorităţii de supraveghere
instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Art. 55: Supravegherea de către autoritatea de supraveghere
(1) Fiecare stat membru se asigură că autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul
(1) din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal
menţionate la capitolele II, III, V şi VI din prezentul regulament de către statul membru în cauză, inclusiv a transmiterii
acestora către şi din EES.
(2) Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679
se asigură că, după punerea în funcţiune a EES, se realizează cel puţin o dată la trei ani un audit al operaţiunilor de
prelucrare a datelor în infrastructura naţională de frontieră, în conformitate cu standardele internaţionale de audit
relevante. Rezultatele auditului pot fi luate în considerare în evaluările realizate în cadrul mecanismului instituit prin
Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului (1). Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul
51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 publică anual numărul solicitărilor de rectificare, completare sau
ştergere a datelor, sau al restricţionărilor procesării datelor, acţiunile întreprinse ulterior, precum şi numărul rectificărilor,
completărilor, ştergerilor şi restricţionărilor procesării făcute în urma solicitărilor efectuate de persoanele în cauză.
(1)Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare şi
monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen şi de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16
septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea şi punerea în aplicare a Acordului Schengen
(JO L 295, 6.11.2013, p. 27).
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(3) Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) 2016/679 dispune de resurse suficiente pentru a îndeplini atribuţiile care i-au fost încredinţate în
temeiul prezentului regulament şi are acces la consiliere din partea unor persoane cu suficiente cunoştinţe în domeniul
datelor biometrice.
(4) Statele membre furnizează toate informaţiile solicitate de autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu
articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 şi, în special, îi furnizează informaţii privind activităţile
desfăşurate în conformitate cu articolul 38, cu articolul 39 alineatul (1) şi cu articolul 43. Statele membre acordă
autorităţii de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679
accesul la evidenţele ţinute în temeiul articolului 46 şi îi permite în orice moment accesul la toate incintele sale care au
legătură cu EES.
Art. 56: Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
(1) Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor este responsabilă de monitorizarea activităţilor de prelucrare a
datelor cu caracter personal ale eu-LISA ce privesc EES, precum şi de asigurarea conformităţii desfăşurării acestora cu
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi cu prezentul regulament.
(2) Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor garantează că, cel puţin o dată la trei ani, se realizează un audit al
activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfăşurate de eu-LISA, în conformitate cu standardele
internaţionale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, eu-
LISA şi autorităţilor de supraveghere. Înainte de adoptarea raportului se oferă eu-LISA posibilitatea de a formula
observaţii.
(3) eu-LISA pune la dispoziţia Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor informaţiile solicitate de aceasta,
asigurându-i accesul la toate documentele şi la evidenţele menţionate la articolul 46, precum şi în toate incintele sale, în
orice moment.
Art. 57: Cooperarea dintre autorităţile de supraveghere şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
(1) Autorităţile de supraveghere şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, fiecare acţionând în limitele
competenţelor sale respective, cooperează activ în cadrul responsabilităţilor lor şi asigură o supraveghere coordonată
a EES şi a infrastructurilor naţionale de frontieră.
(2) Autorităţile de supraveghere şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor fac schimb de informaţii relevante,
se asistă reciproc în efectuarea auditurilor şi a inspecţiilor, examinează orice dificultăţi legate de interpretarea sau
aplicarea prezentului regulament, evaluează problemele privind exercitarea supravegherii independente sau exercitarea
drepturilor persoanei vizate, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluţii comune la eventualele
probleme şi promovează sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte drepturile în materie de protecţie a datelor, după
caz.
(3) În scopul alineatului (2), autorităţile de supraveghere şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor se reunesc
cel puţin de două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecţia datelor instituit prin Regulamentul (UE)
2016/679 (denumit în continuare "Comitetul european pentru protecţia datelor"). Costurile aferente reuniunilor şi
organizarea acestora sunt în sarcina respectivului comitet. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei
reuniuni. Alte metode de lucru sunt elaborate în comun, dacă este necesar.
(4) Un raport comun al activităţilor este trimis de către Comitetul european pentru protecţia datelor Parlamentului
European, Consiliului, Comisiei şi eu-LISA o dată la doi ani. Acest raport include un capitol despre fiecare stat membru,
elaborat de autorităţile de supraveghere ale statului membru respectiv.
Art. 58: Protecţia datelor cu caracter personal accesate în conformitate cu capitolul IV
(1) Fiecare stat membru se asigură că actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale adoptate în temeiul
Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile şi accesului la EES de către autorităţile sale naţionale în conformitate cu
articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, inclusiv în ceea ce priveşte drepturile persoanelor ale căror date sunt
accesate în acest mod.
(2) Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680
monitorizează legalitatea accesului statelor membre la datele cu caracter personal în conformitate cu capitolul IV din
prezentul regulament, inclusiv a transmiterii acestora către şi din EES. Articolul 55 alineatele (3) şi (4) din prezentul
regulament se aplică în mod corespunzător.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul prezentului regulament se realizează în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 şi este supravegheată de Autoritatea Europeană pentru Protecţia
Datelor.
(4) Datele cu caracter personal accesate în EES în conformitate cu capitolul IV sunt prelucrate doar în scopul prevenirii,
detectării sau investigării cazului specific pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.
(5) Sistemul central al EES, autorităţile desemnate, punctele centrale de acces şi Europol ţin evidenţe ale căutărilor
efectuate, cu scopul de a permite autorităţii de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din
Directiva (UE) 2016/680 şi Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor să monitorizeze conformitatea prelucrării
datelor cu normele Uniunii şi cu normele naţionale în domeniul protecţiei datelor. Cu excepţia scopului menţionat mai
sus, datele cu caracter personal, precum şi evidenţa căutărilor efectuate sunt şterse din toate dosarele naţionale şi ale
Europol după 30 de zile, dacă aceste date şi această evidenţă nu sunt necesare în scopurile unei anchete penale
specifice aflate în curs pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.
Art. 59: Luarea în evidenţă şi documentarea
(1) Fiecare stat membru şi Europol se asigură că toate operaţiunile de prelucrare a datelor care rezultă din solicitările
de acces la datele din EES în conformitate cu capitolul IV sunt luate în evidenţă sau documentate pentru a verifica
admisibilitatea solicitării, a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, integritatea şi securitatea acestora, precum şi în
scopuri de monitorizare proprie.
(2) Evidenţa sau documentaţia indică, în toate cazurile:
a) scopul exact al solicitării de acces la datele din EES, inclusiv infracţiunea de terorism sau altă infracţiune gravă care
este avută în vedere, iar, pentru Europol, scopul exact al solicitării de acces;
b) motivele întemeiate invocate pentru a nu efectua compararea cu alte state membre în temeiul Deciziei
2008/615/JAI, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament;
c) referinţa dosarului naţional;
d) data şi ora exactă a solicitării de acces adresate către sistemul central al EES de către punctul central de acces;
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e) denumirea autorităţii care a solicitat accesul în vederea consultării;
f) după caz, utilizarea procedurii de urgenţă menţionate la articolul 31 alineatul (2) din prezentul regulament şi decizia
luată în ceea ce priveşte verificarea ex post;
g) datele utilizate pentru consultare;
h) în conformitate cu normele naţionale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794, identitatea de utilizator unică a
funcţionarului care a efectuat căutarea şi a funcţionarului care a dispus căutarea datelor.
(3) Evidenţele şi documentaţia sunt utilizate numai pentru monitorizarea legalităţii prelucrării datelor, precum şi pentru
a garanta integritatea şi securitatea datelor. Doar evidenţele care nu conţin date cu caracter personal pot fi folosite în
vederea monitorizării şi evaluării menţionate la articolul 72 din prezentul regulament. Autoritatea de supraveghere
instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, care este responsabilă de verificarea
admisibilităţii solicitării şi de monitorizarea legalităţii prelucrării datelor, precum şi a integrităţii şi a securităţii datelor, are
acces la aceste evidenţe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuţiilor care îi revin.
CAPITOLUL VIII: MODIFICAREA ALTOR INSTRUMENTE ALE UNIUNII
Art. 60: Modificarea Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen
- Articolul 20 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Dispoziţiile alineatului (1) nu aduc atingere dreptului niciunei părţi contractante de a prelungi peste limita de 90 de
zile în orice perioadă de 180 de zile şederea unui străin pe teritoriul său:
a) dacă există circumstanţe excepţionale; sau
b) în conformitate cu un acord bilateral încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentei convenţii şi notificat Comisiei
în conformitate cu alineatul (2d)."
2. Se introduc următoarele alineate:
"(2a) Şederea unui străin pe teritoriul unei părţi contractante poate fi prelungită în temeiul unui acord bilateral în
conformitate cu alineatul (2) litera (b) dacă străinul în cauză face o cerere în acest sens şi o depune la autorităţile
competente ale părţii contractante respective în momentul intrării sau, în timpul şederii străinului, cel mai târziu în
ultima zi lucrătoare a şederii sale de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.
Dacă străinul nu a depus o cerere în timpul şederii sale de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, şederea sa poate
fi prelungită în temeiul unui acord bilateral încheiat de o parte contractantă, iar şederea sa peste limita de 90 de zile în
orice perioadă de 180 de zile care precedă prelungirea în cauză poate fi considerată legală de autorităţile competente
ale părţii contractante respective, cu condiţia ca străinul să prezinte dovezi credibile care să demonstreze că în cursul
acelei perioade nu a părăsit teritoriul părţii contractante respective.
(2b) În cazul în care şederea este prelungită în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, autorităţile competente ale
părţii contractante respective introduc datele referitoare la prelungire în cea mai recentă fişă de intrare/ieşire relevantă
asociată dosarului individual al străinului conţinut în Sistemul de intrare/ieşire instituit prin Regulamentul (UE)
2017/2226 al Parlamentului European şi al Consiliului (*). Astfel de date se introduc în conformitate cu articolul 19 din
respectivul regulament.
(*)Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a
Sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul
intrării ale resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condiţiilor de acces
la EES în scopul aplicării legii şi de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi a
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20).
(2c) Atunci când şederea este prelungită în temeiul alineatului (2), străinul în cauză este autorizat să rămână numai pe
teritoriul acelei părţi contractante şi să iasă pe la una dintre frontierele externe ale părţii contractante respective.
Autoritatea competentă care a prelungit şederea îl informează pe străinul vizat că prelungirea şederii autorizează
străinul în cauză să rămână numai pe teritoriul acelei părţi contractante şi că acesta urmează să iasă pe la frontierele
externe ale părţii contractante respective.
(2d) Până la 30 martie 2018, părţile contractante notifică Comisiei textul acordurilor lor bilaterale aplicabile relevante
astfel cum se menţionează la alineatul (2) litera (b). În cazul în care o parte contractantă încetează să aplice oricare
dintre acordurile bilaterale respective, ea informează Comisia în acest sens. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene informaţii cu privire la aceste acorduri bilaterale, care să includă, cel puţin, statele membre şi ţările terţe în
cauză, drepturile care decurg pentru străini din acordurile bilaterale respective, precum şi orice schimbare intervenită cu
privire la acestea."
Art. 61: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 767/2008
Regulamentul (CE) nr. 767/2008 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 10 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următoarea literă:
"(da) dacă este cazul, informaţii prin care se indică faptul că viza a fost eliberată cu valabilitate teritorială limitată, în
temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;"
(b) se adaugă următoarea literă:
"(l) dacă este cazul, statutul persoanei, care indică faptul că resortisantul ţării terţe este un membru al familiei unui
cetăţean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (*) sau a unui
resortisant al unei ţări terţe care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii în
temeiul unui acord încheiat între Uniune şi statele sale membre, pe de o parte, şi o ţară terţă, pe de altă parte.
(*)Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie
şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77)."
2. La articolul 13, se adaugă următorul alineat:
"(3) În cazul în care s-a luat decizia de a anula sau de a revoca o viză, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor
care a luat această decizie recuperează şi exportă, fără întârziere, din VIS în Sistemul de intrare/ieşire instituit prin
Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European şi al Consiliului (*) (EES), datele enumerate la articolul 19
alineatul (1) din respectivul regulament.
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(*)Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a
Sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul
intrării ale resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condiţiilor de acces
la EES în scopul aplicării legii şi de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi a
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20)."
3. La articolul 14, se adaugă următorul alineat:
"(3) Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a luat decizia de a prelungi perioada de valabilitate a unei vize,
durata şederii în cazul unei vize eliberate sau ambele recuperează şi exportă fără întârziere din VIS în EES datele
enumerate la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2226."
4. Articolul 15 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (2), literele (b) şi (c) se înlocuiesc cu următorul text:
"b) numele (numele de familie), prenumele; data naşterii; cetăţenia sau cetăţeniile; sexul;
c) tipul şi numărul documentului de călătorie; codul din trei litere al ţării care a eliberat documentul de călătorie şi data
de expirare a valabilităţii documentului de călătorie;"
(b) se adaugă următoarele alineate:
"(4) În scopul consultării EES pentru examinarea cererilor de viză şi luarea unei decizii cu privire la acestea în
conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/2226, autorităţii responsabile în domeniul vizelor i se permite
accesul pentru a efectua căutări în EES direct din VIS după una sau mai multe din datele menţionate la articolul
respectiv.
(5) În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menţionate la alineatul (2) din prezentul articol, reiese că
datele referitoare la resortisantul ţării terţe nu sunt înregistrate în VIS sau în care există îndoieli cu privire la identitatea
resortisantului ţării terţe, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor are acces la date în scopul identificării în
conformitate cu articolul 20."
5. În capitolul III, se introduce următorul articol:
"- Articolul 17a: Interoperabilitatea cu EES
(1) De la punerea în funcţiune a EES, astfel cum se prevede la articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
2017/2226, se instituie interoperabilitatea dintre EES şi VIS pentru a se asigura o mai mare eficienţă şi rapiditate a
verificărilor la frontiere. În acest scop, eu-LISA instituie un canal securizat de comunicaţii între sistemul central al EES şi
sistemul central al VIS. Consultarea directă între EES şi VIS este posibilă numai dacă atât prezentul regulament, cât şi
Regulamentul (UE) 2017/2226 prevăd acest lucru. Recuperarea datelor privind vizele din VIS, exportul acestora în EES
şi actualizarea datelor din VIS în EES trebuie să fie un proces automatizat odată ce operaţiunea vizată este lansată de
autoritatea în cauză.
(2) Interoperabilitatea permite autorităţilor responsabile în domeniul vizelor care utilizează VIS să consulte EES din
VIS:
a) atunci când examinează cererile de viză şi adoptă decizii cu privire la acestea în conformitate cu articolul 24 din
Regulamentul (UE) 2017/2226 şi cu articolul 15 alineatul (4) din prezentul regulament;
b) în scopul de a recupera şi a exporta datele privind vizele direct din VIS în EES în cazul anulării, revocării sau prelungirii
unei vize în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 2017/2226 şi cu articolele 13 şi 14 din prezentul
regulament.
(3) Interoperabilitatea permite autorităţilor de frontieră care utilizează EES să consulte VIS din EES în scopul:
a) de a recupera datele privind vizele direct din VIS şi de a le importa în EES, în vederea creării sau actualizării în EES, a
fişei de intrare/ieşire sau a fişei privind refuzul intrării a unui titular de viză, în conformitate cu articolele 14, 16 şi 18 din
Regulamentul (UE) 2017/2226 şi cu articolul 18a din prezentul regulament;
b) de a recupera datele privind vizele direct din VIS şi de a le importa în EES în cazul anulării, revocării sau prelungirii
unei vize în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 2017/2226 şi cu articolele 13 şi 14 din prezentul
regulament;
c) de a verifica autenticitatea şi valabilitatea vizei, dacă sunt respectate condiţiile de intrare pe teritoriul statelor
membre în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului (*),
sau cu ambele, astfel cum se menţionează la articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament;
(*)Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii
privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).
d) de a verifica dacă resortisanţii ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză şi pentru care nu există un dosar
individual înregistrat în EES au fost deja înregistraţi în VIS în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE)
2017/2226 şi cu articolul 19a din prezentul regulament;
e) de a verifica, în cazul în care identitatea unui titular de viză este verificată cu ajutorul amprentelor digitale,
identitatea unui titular de viză cu ajutorul amprentelor digitale prin consultarea VIS, în conformitate cu articolul 23
alineatele (2) şi (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226 şi cu articolul 18 alineatul (6) din prezentul regulament.
(4) În ceea ce priveşte operarea serviciului web al EES menţionat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/2226,
VIS actualizează zilnic baza de date separată, care poate fi doar citită, menţionată la articolul 13 alineatul (5) din
respectivul regulament, prin extragerea unidirecţională a unui subset minim necesar de date din VIS.
(5) În conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2017/2226, Comisia adoptă măsurile necesare pentru
instituirea şi proiectarea de înalt nivel a interoperabilităţii. Pentru a stabili interoperabilitatea cu EES, autoritatea de
administrare dezvoltă evoluţiile şi/sau adaptările necesare pentru Sistemul central VIS, interfaţa naţională din fiecare
stat membru şi infrastructura de comunicaţii dintre Sistemul central VIS şi interfeţele naţionale. Statele membre
adaptează şi dezvoltă infrastructurile naţionale."
6. Articolul 18 se înlocuieşte cu următorul text:
"- Articolul 18: Accesul la date în scopul verificării la frontierele la care se operează EES
(1) Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularilor de viză, autenticitatea, valabilitatea teritorială şi temporală şi
statutul vizelor sau îndeplinirea condiţiilor de intrare pe teritoriul statelor membre în conformitate cu articolul 6 din
Regulamentul (UE) 2016/399, sau în ambele scopuri, autorităţile competente să efectueze verificări la frontierele la
care se operează EES au acces la VIS pentru a efectua căutări după următoarele date:
a) numele (numele de familie), prenumele; data naşterii; cetăţenia sau cetăţeniile; sexul; tipul şi numărul documentului
de călătorie sau ale documentelor de călătorie; codul din trei litere al ţării care a eliberat documentul de călătorie sau
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documentele de călătorie; şi data de expirare a valabilităţii documentului de călătorie sau a documentelor de călătorie;
sau
b) numărul autocolantului de viză.
(2) Exclusiv în scopurile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, în cazul în care se lansează o căutare în EES în
temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritatea de frontieră competentă lansează o
căutare în VIS direct din EES utilizând datele menţionate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol.
(3) Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, în cazul în care se lansează o căutare în EES în temeiul
articolului 23 alineatul (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritatea de frontieră competentă poate să
efectueze căutări în VIS fără a face uz de interoperabilitatea cu EES în cazul în care acest lucru este impus de anumite
circumstanţe, în special în cazul în care, având în vedere situaţia specifică a unui resortisant al unei ţări terţe, este mai
adecvată o căutare cu ajutorul datelor menţionate la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol sau în cazul în care
este imposibil din punct de vedere tehnic, cu caracter temporar, de a consulta datele din EES sau în cazul unei
defecţiuni a EES.
(4) În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), reiese că în VIS sunt stocate date
referitoare la una sau mai multe vize eliberate sau prelungite, a căror perioadă de valabilitate nu a expirat şi a căror
valabilitate teritorială este respectată pentru trecerea frontierei, autorităţii competente să efectueze verificări la
frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a consulta următoarele date conţinute în dosarul de
cerere vizat şi în dosarele de cerere asociate în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopurile menţionate la
alineatul (1) din prezentul articol:
a)informaţii referitoare la stadiul procedurii şi datele preluate din formularul de cerere, menţionate la articolul 9
punctele 2 şi 4;

(la data 03-mai-2019 Art. 61, punctul 6. din capitolul VIII rectificat de Actul din Rectificare din 03-mai-2019 )

b) fotografii;
c) datele menţionate la articolele 10, 13 şi 14 şi introduse în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată
(anulate) sau revocată (revocate) sau cu viza sau vizele a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit.
În plus, în cazul titularilor de viză pentru care anumite date nu trebuie furnizate din motive de drept sau a căror
furnizare nu este posibilă din motive de fapt, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele la care se
operează EES primeşte o notificare cu privire la rubrica sau rubricile aferentă (aferente) care poartă menţiunea «nu se
aplică».
(5) În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, reiese că în VIS
sunt înregistrate date referitoare la persoana respectivă, dar nu este înregistrată o viză valabilă, autorităţii competente
să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a consulta următoarele date
conţinute în dosarul sau dosarele de cerere şi în dosarul sau dosarele de cerere asociate în temeiul articolului 8 alineatul
(4), exclusiv în scopurile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol:
a)informaţii referitoare la stadiul procedurii şi datele preluate din formularul de cerere, menţionate la articolul 9
punctele 2 şi 4;

(la data 03-mai-2019 Art. 61, punctul 6. din capitolul VIII rectificat de Actul din Rectificare din 03-mai-2019 )

b) fotografii;
c) datele menţionate la articolele 10, 13 şi 14 şi introduse în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată
(anulate) sau revocată (revocate) sau cu viza sau vizele a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit.
(6) În afara consultării desfăşurate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, autoritatea competentă să efectueze
verificări la frontierele la care se operează EES verifică identitatea unei persoane în VIS în cazul în care, în urma căutării
cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, reiese că datele referitoare la persoana respectivă
sunt înregistrate în VIS şi este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
a) identitatea persoanei nu poate fi verificată în EES în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2017/2226, deoarece:
(i)titularul de viză nu este încă înregistrat în EES;
(ii)identitatea este verificată, la punctul de trecere a frontierei în cauză, cu ajutorul amprentelor digitale în conformitate
cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226;
(iii)există îndoieli cu privire la identitatea titularului de viză;
(iv)din orice alt motiv;
b) identitatea persoanei poate fi verificată în EES, dar se aplică dispoziţiile articolului 23 alineatul (5) din Regulamentul
(UE) 2017/2226.
Autorităţile competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES verifică amprentele digitale ale
titularului de viză prin compararea cu amprentele digitale înregistrate în VIS. Pentru titularii de viză ale căror amprente
digitale nu pot fi utilizate, căutarea menţionată la alineatul (1) se efectuează doar după datele alfanumerice prevăzute
la alineatul (1).
(7) În scopul verificării amprentelor digitale în VIS, astfel cum se prevede la alineatul (6), autoritatea competentă
poate lansa o căutare în VIS din EES.
(8) În cazul în care verificarea deţinătorului de viză sau a vizei eşuează sau există îndoieli cu privire la identitatea
deţinătorului de viză sau la autenticitatea vizei sau a documentului de călătorie, personalul autorizat din cadrul
autorităţilor competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES are acces la date în conformitate
cu articolul 20 alineatele (1) şi (2)."
7. Se introduce următorul articol:
"- Articolul 18a: Recuperarea datelor din VIS pentru a crea sau a actualiza în EES o fişă de intrare/ieşire sau o fişă
privind refuzul intrării aparţinând unui titular de viză
Exclusiv în scopul creării sau al actualizării în EES a unei fişe de intrare/ieşire sau a unei fişe privind refuzul intrării
aparţinând unui titular de viză în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) şi cu articolele 16 şi 18 din Regulamentul (UE)
2017/2226, autorităţii competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul
pentru a recupera din VIS şi a importa în EES datele stocate în VIS şi menţionate la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-
(f) din respectivul regulament."
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8. Se introduce următorul articol:
"- Articolul 19a: Utilizarea VIS înainte de crearea în EES a dosarelor individuale ale resortisanţilor ţărilor terţe exoneraţi
de obligaţia de a deţine viză
(1) Pentru a verifica dacă o persoană a fost înregistrată anterior în VIS, autorităţile competente pentru efectuarea
verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399 consultă VIS
înainte de crearea în EES a dosarului individual al resortisanţilor ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză,
astfel cum se prevede la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/2226.
(2) În sensul alineatului (1) din prezentul articol, în cazul în care se aplică articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul
(UE) 2017/2226 şi, în urma căutării menţionate la articolul 27 din regulamentul respectiv, reiese că datele referitoare la
un resortisant al unei ţări terţe nu sunt înregistrate în EES, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele
la care se operează EES are acces pentru a efectua căutări în VIS după următoarele date: numele (numele de familie);
prenumele; data naşterii; cetăţenia sau cetăţeniile; sexul; tipul şi numărul documentului de călătorie; codul din trei
litere al ţării care a eliberat documentul de călătorie şi data de expirare a valabilităţii documentului de călătorie.
(3) Exclusiv în scopurile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, în urma unei căutări lansate în EES în temeiul
articolului 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritatea competentă să efectueze verificări la
frontierele la care se operează EES poate lansa o căutare în VIS direct din EES utilizând datele alfanumerice prevăzute
la alineatul (2) din prezentul articol.
(4) În plus, în cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menţionate la alineatul (2), reiese că în VIS sunt
înregistrate date referitoare la resortisantul unei ţări terţe, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele
la care se operează EES verifică amprentele digitale ale resortisantului unei ţări terţe prin compararea cu amprentele
digitale înregistrate în VIS. Autoritatea respectivă poate lansa verificarea din EES. Pentru resortisanţii ţărilor terţe ale
căror amprente digitale nu pot fi utilizate, căutarea se efectuează doar cu ajutorul datelor alfanumerice prevăzute la
alineatul (2).
(5) În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (2) din prezentul articol şi a verificării
efectuate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol, reiese că în VIS sunt înregistrate date referitoare la persoana
respectivă, autorităţii competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul
pentru a consulta următoarele date conţinute în dosarul de cerere vizat, precum şi în dosarul sau dosare de cerere
asociate în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopul menţionat la alineatul (1) din prezentul articol:
a)informaţii referitoare la stadiul procedurii şi datele preluate din formularul de cerere, menţionate la articolul 9
punctele 2 şi 4;

(la data 03-mai-2019 Art. 61, punctul 8. din capitolul VIII rectificat de Actul din Rectificare din 03-mai-2019 )

b) fotografii;
c) datele menţionate la articolele 10, 13 şi 14 şi introduse în legătură cu viza sau vizele eliberată (eliberate), anulată
(anulate), sau revocată (revocate) sau cu viza sau vizele a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit.
(6) Atunci când verificarea menţionată la alineatul (4) sau (5) din prezentul articol nu dă niciun rezultat sau există
îndoieli cu privire la identitatea persoanei sau a autenticităţii documentului de călătorie, personalul autorizat în mod
corespunzător din cadrul autorităţilor competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES are
acces la date în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) şi (2). Autoritatea competentă să efectueze verificări la
frontierele la care se operează EES poate lansa din EES identificarea menţionată la articolul 20."
9. La articolul 20 alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) Exclusiv în scopul identificării persoanelor care este posibil să fi fost înregistrate anterior în VIS ori care ar putea să
nu îndeplinească sau să nu mai îndeplinească condiţiile de intrare sau de şedere sau de rezidenţă pe teritoriul statelor
membre, autorităţile competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES sau în interiorul
teritoriului statelor membre pentru a constata dacă sunt îndeplinite condiţiile de intrare sau de şedere sau de rezidenţă
pe teritoriul statelor membre au acces pentru a efectua căutări în VIS după amprentele digitale ale persoanei
respective."
10. La articolul 26, se introduce următorul alineat:
"(3a) Din 30 iunie 2018, autoritatea de administrare este responsabilă pentru sarcinile menţionate la alineatul (3)."
11. Articolul 34 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) Statele membre şi autoritatea de administrare ţin evidenţa tuturor operaţiilor de prelucrare a datelor efectuate în
cadrul VIS. Respectivele evidenţe indică:
a) scopul accesului menţionat la articolul 6 alineatul (1) şi la articolele 15-22;
b) data şi ora;
c) tipul de date transmise, astfel cum sunt menţionate la articolele 9-14;
d) tipul de date utilizate pentru căutare, astfel cum sunt menţionate la articolul 15 alineatul (2), la articolul 17, la
articolul 18 alineatele (1) şi (6), la articolul 19 alineatul (1), la articolul 19a alineatele (2) şi (4), la articolul 20 alineatul
(1), la articolul 21 alineatul (1) şi la articolul 22 alineatul (1), precum şi
e) denumirea autorităţii care a introdus sau a recuperat datele.
În plus, fiecare stat membru ţine evidenţa personalului autorizat în mod corespunzător pentru introducerea sau
recuperarea datelor."
(b) se introduce următorul alineat:
"(1a) În vederea operaţiunilor menţionate la articolul 17a, se ţine evidenţa tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor
efectuate în cadrul VIS şi EES în conformitate cu prezentul articol şi cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2017/2226."
Art. 62: Modificări la Regulamentul (UE) nr. 1077/2011
Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Agenţia este responsabilă de gestionarea operaţională a Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie
(SIS II), a Sistemului de informaţii privind vizele (VIS), a Eurodac şi a Sistemului de intrare/ieşire (EES) instituit prin
Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European şi al Consiliului (*) (EES).
(*)Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a
Sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul
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intrării ale resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condiţiilor de acces
la EES în scopul aplicării legii şi de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi a
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (UE) nr. 1077/2011(JO L 327, 9.12.2017, p. 20)."
2. Se introduce următorul articol:
"- Articolul 5a: Atribuţii legate de EES
În ceea ce priveşte EES, agenţia îndeplineşte:
(a) atribuţiile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) 2017/2226;
(b) atribuţii legate de organizarea de cursuri de formare privind utilizarea tehnică a EES."
3. La articolul 7, alineatele (5) şi (6) se înlocuiesc cu următorul text:
"(5) Atribuţiile legate de gestionarea operaţională a infrastructurii de comunicaţii pot fi încredinţate entităţilor sau
organismelor externe din sectorul privat, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului (*). În acest caz, furnizorului de reţea i se aplică măsurile de securitate
menţionate la alineatul (4) din prezentul articol şi nu i se permite accesul, sub nicio formă, la datele operaţionale SIS II,
VIS, Eurodac sau EES ori la schimbul SIRENE aferent SIS II.
(*)Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002
al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
(6) Fără a aduce atingere contractelor existente privind reţeaua SIS II, VIS, Eurodac şi EES, gestionarea cheilor de
criptare rămâne în sfera de competenţă a agenţiei şi nu poate fi încredinţată niciunei entităţi externe din sectorul
privat."
4. La articolul 8, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) Agenţia monitorizează evoluţiile în domeniul cercetării relevante pentru gestionarea operaţională a SIS II, a VIS, a
Eurodac, a EES şi a altor sisteme IT la scară largă."
5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următoarea literă:
"(sa) adoptă rapoartele privind dezvoltarea EES în temeiul articolului 72 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2017/2226;"
(b) litera (t) se înlocuieşte cu următorul text:
"(t) adoptă rapoartele privind funcţionarea tehnică a SIS II în temeiul articolului 50 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 1987/2006 şi al articolului 66 alineatul (4) din Decizia 2007/533/JAI, privind funcţionarea tehnică a VIS în temeiul
articolului 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 şi al articolului 17 alineatul (3) din Decizia
2008/633/JAI, precum şi privind funcţionarea tehnică a EES în temeiul articolului 72 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
2017/2226;"
(c) litera (v) se înlocuieşte cu următorul text:
"(v) formulează observaţii privind rapoartele de audit ale Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, în temeiul
articolului 45 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, al articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
767/2008, al articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 şi al articolului 56 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) 2017/2226 şi asigură măsuri corespunzătoare în urma auditurilor respective;"
(d) se introduce următoarea literă:
"(xa) publică statistici referitoare la EES, în temeiul articolului 63 din Regulamentul (UE) 2017/2226;"
(e) se introduce următoarea literă:
"(za) asigură publicarea anuală a listei autorităţilor competente în temeiul articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) 2017/2226;"
6. La articolul 15, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:
"(4) Europol şi Eurojust pot participa la reuniunile consiliului de administraţie, în calitate de observatori, atunci când pe
ordinea de zi figurează chestiuni referitoare la SIS II, în legătură cu aplicarea Deciziei 2007/533/JAI. Europol poate, de
asemenea, participa la reuniunile consiliului de administraţie, în calitate de observator, atunci când pe ordinea de zi
figurează chestiuni referitoare la VIS, în legătură cu aplicarea Deciziei 2008/633/JAI, chestiuni referitoare la Eurodac, în
legătură cu aplicarea Regulamentului (UE) nr. 603/2013, sau chestiuni referitoare la EES, în legătură cu aplicarea
Regulamentului (UE) 2017/2226"
7. Articolul 17 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (5), litera (g) se înlocuieşte cu următorul text:
"(g) fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcţionarilor, stabileşte cerinţe de confidenţialitate pentru a se
conforma dispoziţiilor articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, ale articolului 17 din Decizia 2007/533/JAI,
ale articolului 26 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, ale articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 603/2013 şi ale articolului 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226;"
(b) la alineatul (6), se introduce următoarea literă:
"(k) rapoartele privind stadiul dezvoltării EES menţionate la articolul 72 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2017/2226"
8. Articolul 19 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), se introduce următoarea literă:
"(da) grupul consultativ EES."
(b) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:
"Europol şi Eurojust pot numi fiecare câte un reprezentat în cadrul grupului consultativ al SIS II. Europol poate, de
asemenea, să numească un reprezentant în cadrul grupurilor consultative ale VIS, Eurodac şi EES."
CAPITOLUL IX: DISPOZIŢII FINALE
Art. 63: Utilizarea datelor în scopul elaborării de rapoarte şi de statistici
(1) Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităţilor competente ale statelor membre, din cadrul
Comisiei şi al eu-LISA are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte şi statistici, datele de mai
jos, fără a se permite identificarea individuală şi în conformitate cu garanţiile privind nediscriminarea prevăzute la
articolul 10 alineatul (2):
a) informaţii referitoare la stadiul procedurii;
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b) cetăţenia, sexul şi anul naşterii resortisantului ţării terţe;
c) data şi punctul de trecere a frontierei de intrare într-un stat membru, precum şi data şi punctul de trecere a frontierei
de ieşire dintr-un stat membru;
d) tipul documentului de călătorie, inclusiv codul din trei litere al ţării emitente;
e) numărul de persoane identificate ca fiind persoane care depăşesc durata de şedere autorizată menţionate la articolul
12, cetăţenia persoanelor identificate ca fiind persoane care depăşesc durata de şedere autorizată şi punctul de trecere
a frontierei de intrare;
f) datele introduse în legătură cu un drept de şedere revocat sau cu un drept de şedere prelungit;
g) codul din trei litere al statului membru care a eliberat viza, după caz;
h) numărul de persoane exonerate de obligaţia de a se supune amprentării digitale în temeiul articolului 17 alineatele
(3) şi (4);
i) numărul de resortisanţi ai ţărilor terţe cărora le-a fost refuzată intrarea, cetăţenia acestora, tipul de frontieră
(terestră, aeriană sau maritimă) al punctului de trecere a frontierei la care a fost refuzată intrarea şi motivele pentru
care a fost refuzată intrarea, astfel cum se menţionează la articolul 18 alineatul (6) litera (d).
Personalul autorizat corespunzător al Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă instituită prin
Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European şi al Consiliului (1) are acces pentru a consulta datele
menţionate la primul paragraf din prezentul alineat în scopul realizării unor analize de risc şi evaluări ale vulnerabilităţii,
astfel cum se menţionează la articolele 11 şi 13 din respectivul regulament.
(1)Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliţia de
frontieră şi garda de coastă la nivel european şi de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului
European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului,
a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
(2) În sensul prezentului articol alineatul (1), eu-LISA stochează datele menţionate la alineatul respectiv în registrul
central de raportare şi statistici menţionat la articolul 39 din Regulamentul (UE) 2019/817.

(la data 11-iun-2019 Art. 63, alin. (2) din capitolul IX modificat de Art. 60, punctul 15., litera A. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-
2019 )

(3) Procedurile instituite de eu-LISA pentru a monitoriza dezvoltarea şi funcţionarea EES menţionate la articolul 72
alineatul (1) includ posibilitatea de a produce statistici periodice pentru asigurarea monitorizării respective.
(4) În fiecare trimestru, eu-LISA publică statistici privind EES, în care se indică, în special, numărul, cetăţenia, vârsta,
sexul, durata şederii şi punctul de trecere a frontierei de intrare în ceea ce priveşte persoanele care au depăşit durata
de şedere autorizată, resortisanţii ţărilor terţe cărora li s-a refuzat intrarea, inclusiv motivele de refuz, şi resortisanţii
ţărilor terţe a căror autorizaţie de şedere a fost revocată sau prelungită, precum şi numărul de resortisanţi ai ţărilor
terţe exoneraţi de obligaţia de a se supune amprentării digitale.
Statisticile zilnice sunt stocate în registrul central de raportare şi statistici.
(la data 11-iun-2019 Art. 63, alin. (4) din capitolul IX completat de Art. 60, punctul 15., litera B. din capitolul IX din Regulamentul 817/20-mai-

2019 )

(5) La sfârşitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate într-un raport anual pentru anul respectiv. Statisticile conţin
o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru. Raportul este publicat şi transmis Parlamentului European, Consiliului,
Comisiei, Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă, Autorităţii Europene pentru Protecţia
Datelor şi autorităţilor naţionale de supraveghere.
(6) La cererea Comisiei, eu-LISA furnizează acesteia statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a
prezentului regulament, precum şi statistici în temeiul alineatului (3).
Art. 64: Costuri

(la data 17-nov-2018 Art. 64 din capitolul IX a fost in legatura cu Regulamentul 1728/13-iul-2018 )
(1) Costurile aferente instituirii şi operării sistemului central al EES, ale infrastructurii de comunicaţii, ale NUI, ale
serviciului web şi ale registrului de date menţionat la articolul 63 alineatul (2)sunt suportate din bugetul general al
Uniunii.
(2) Cheltuielile aferente integrării infrastructurii naţionale de frontieră existente şi conectării acesteia la NUI, precum şi
costurile aferente găzduirii NUI sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.
Sunt excluse următoarele:
a) costurile legate de biroul de gestionare a proiectelor de către statele membre (reuniuni, misiuni, spaţii de lucru);
b) costurile legate de găzduirea sistemelor IT naţionale (spaţii, implementarea, electricitate, răcire);
c) operarea sistemelor IT naţionale (contracte încheiate cu operatorii şi contracte de sprijin);
d) adaptarea sistemelor existente de verificări la frontiere şi de poliţie de frontieră la sistemele naţionale de intrare-
ieşire;
e) gestionarea proiectelor aferente sistemelor naţionale de intrare-ieşire;
f) proiectarea, dezvoltarea, implementarea, operarea şi întreţinerea reţelelor naţionale de comunicaţii;
g) sistemele automatizate de control la frontiere, sistemele de self-service şi porţile electronice.
(3) Costurile aferente punctelor centrale de acces, menţionate la articolele 29 şi 30, sunt suportate de către fiecare
stat membru şi, respectiv, de către Europol. Costurile aferente conectării respectivelor puncte centrale de acces la NUI
şi la EES sunt suportate de către fiecare stat membru şi, respectiv, de către Europol.
(4) Fiecare stat membru şi Europol creează şi întreţin, pe cheltuiala lor, infrastructura tehnică necesară în vederea
punerii în aplicare a capitolului IV şi au responsabilitatea de a suporta costurile generate de accesul la EES în scopul
respectiv.
(5) Finanţarea care urmează să fie mobilizată din pachetul menţionat la articolul 5 alineatul (5) litera (b) din
Regulamentul (UE) nr. 515/2014 pentru a acoperi costurile menţionate la alineatele (1)-(4) din prezentul articol este
pusă în aplicare în cadrul gestiunii indirecte pentru costurile suportate de eu-LISA şi în cadrul gestiunii partajate pentru
cheltuielile suportate de statele membre.

(la data 09-oct-2018 Art. 64, alin. (4) din capitolul IX completat de Art. 82 din capitolul XV din Regulamentul 1240/12-sept-2018 )

Art. 65: Notificări
(1) Statele membre notifică Comisiei autoritatea care urmează să fie considerată operator, astfel cum se
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menţionează la articolul 39.
(2) Statele membre notifică Comisiei şi eu-LISA autorităţile competente menţionate la articolul 9 alineatul (2) care au
acces pentru a introduce, rectifica, completa, şterge, consulta datele sau a efectua căutări în acestea. În termen de trei
luni de la data la care EES începe să funcţioneze, în conformitate cu articolul 66, eu-LISA publică în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene o listă consolidată a acestor autorităţi. Statele membre notifică, de asemenea, fără întârziere orice
modificare a listei respective. În cazul în care intervin modificări ale acesteia, eu-LISA publică o dată pe an o versiune
consolidată actualizată a respectivelor informaţii.
(3) Statele membre notifică Comisiei şi eu-LISA autorităţile lor desemnate şi punctele lor centrale de acces menţionate
la articolul 29 şi notifică fără întârziere orice modificare a acestora.
(4) Europol notifică Comisiei şi eu-LISA autoritatea pe care o desemnează şi punctul său central de acces menţionate
la articolul 30 şi notifică fără întârziere orice modificare a acestora.
(5) eu-LISA notifică Comisiei finalizarea cu succes a testării menţionate la articolul 66 alineatul (1) litera (b).
(6) Comisia publică informaţiile menţionate la alineatele (1), (3) şi (4) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în
care intervin modificări ale acestora, Comisia publică o dată pe an o versiune consolidată actualizată a respectivelor
informaţii. Comisia menţine un site web public, actualizat în permanenţă, unde pot fi găsite respectivele informaţii.
Art. 66: Punerea în funcţiune
(1) Comisia decide data de la care EES este pus în funcţiune, după ce sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) măsurile menţionate la articolul 36 şi la articolul 50 alineatele (4) şi (5) au fost adoptate;
b) eu-LISA a constatat finalizarea cu succes a unei testări complete a EES, pe care eu-LISA urmează să o efectueze în
cooperare cu statele membre;
c) statele membre au validat măsurile de natură tehnică şi juridică necesare pentru colectarea şi transmiterea către
EES a datelor menţionate la articolele 16-20 şi au notificat aceste măsuri Comisiei;
d) statele membre au notificat Comisia astfel cum se menţionează la articolul 65 alineatele (1), (2) şi (3).
(2) EES este operat de către:
a) statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen; şi
b) statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile
următoare:
(i)verificarea în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile a fost finalizată cu succes;
(ii)dispoziţiile acquis-ului Schengen privind SIS au fost puse în aplicare în conformitate cu actul de aderare relevant; şi
(iii)dispoziţiile acquis-ului Schengen privind VIS care sunt necesare pentru operarea EES, astfel cum este aceasta
definită în prezentul regulament, au fost puse în aplicare în conformitate cu actul de aderare relevant.
(3) Un stat membru care nu intră sub incidenţa alineatului (2) este conectat la EES de îndată ce sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la alineatul (1) literele (b), (c) şi (d) şi la alineatul (2) litera (b). Comisia decide data de la care EES
urmează să fie pus în funcţiune în statele membre respective.
(4) Comisia informează Parlamentul European şi Consiliul cu privire la rezultatele testării realizate în temeiul alineatului
(1) litera (b).
(5) Decizia Comisiei menţionată la alineatele (1) şi (3) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(6) Statele membre şi Europol încep să utilizeze EES de la data stabilită de Comisie în conformitate cu alineatul (1)
sau, după caz, în conformitate cu alineatul (3).
Art. 67: Ceuta şi Melilla
Prezentul regulament nu aduc atingere normelor speciale aplicabile în oraşele Ceuta şi Melilla, astfel cum au fost
definite prin Declaraţia Regatului Spaniei privind oraşele Ceuta şi Melilla, care figurează în Actul final al Acordului privind
aderarea Regatului Spaniei la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985.
Art. 68: Procedura comitetelor
(1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înţelesul Regulamentului (UE) nr.
182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Art. 69: Grupul consultativ
eu-LISA instituie un grup consultativ care îi furnizează cunoştinţe de specialitate referitoare la EES, în special în
contextul pregătirii programului său anual de lucru şi a raportului său anual de activitate. În faza de proiectare şi
dezvoltare a EES, se aplică articolul 37 alineatul (2).
Art. 70: Formarea profesională
eu-LISA îndeplineşte atribuţii legate de furnizarea de formare privind utilizarea EES sub aspect tehnic, în conformitate
cu Regulamentul (UE) nr. 1077/2011.
Art. 71: Ghid practic
Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, cu eu-LISA şi cu alte agenţii relevante, pune la dispoziţie un ghid
practic pentru implementarea şi gestionarea EES. Ghidul practic asigură orientări de natură tehnică şi operaţională,
recomandări şi bune practici. Comisia adoptă ghidul practic sub forma unei recomandări.
Art. 72: Monitorizare şi evaluare
(1) eu-LISA se asigură că există proceduri pentru a monitoriza dezvoltarea EES din perspectiva obiectivelor legate de
planificare şi costuri şi pentru a monitoriza funcţionarea EES din perspectiva obiectivelor legate de rezultatele tehnice,
eficacitatea costurilor, securitate şi calitatea serviciilor.
(2) Până la 30 iunie 2018 şi, ulterior, la fiecare şase luni în etapa de dezvoltare a EES, eu-LISA transmite Parlamentului
European şi Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central al EES, a interfeţelor uniforme şi a
infrastructurii de comunicaţii dintre sistemul central al EES şi interfeţele uniforme. Respectivul raport conţine informaţii
detaliate despre costurile implicate, precum şi informaţii despre riscurile care ar putea avea un impact asupra costurilor
totale ale EES care urmează a fi suportate din bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) şi
alineatul (2) primul paragraf. După încheierea fazei de dezvoltare a EES, eu-LISA transmite Parlamentului European şi
Consiliului un raport în care explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special obiectivele legate de
planificare şi costuri, şi în care se justifică eventualele abateri.
(3) În vederea întreţinerii tehnice, eu-LISA are acces la informaţiile necesare legate de operaţiunile de prelucrare a
datelor efectuate în EES.
(4) După doi ani de la punerea în funcţiune a EES şi, ulterior, o dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului
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European, Consiliului şi Comisiei un raport privind funcţionarea tehnică a EES, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea
acestuia.
(5) După trei ani de la punerea în funcţiune a EES şi, ulterior, o dată la patru ani, Comisia realizează o evaluare
generală a EES. Această evaluare generală include:
a) o evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament;
b) o examinare a rezultatelor obţinute în raport cu obiectivele şi a impactului asupra drepturilor fundamentale;
c) o evaluare prin care se stabileşte dacă principiile de bază ale EES rămân valabile;
d) o evaluare a caracterului adecvat al datelor biometrice utilizate pentru buna funcţionare a EES;
e) o evaluare a utilizării ştampilelor în circumstanţele excepţionale menţionate la articolul 21 alineatul (2);
f) o evaluare a gradului de securitate al EES;
g) o evaluare a implicaţiilor de orice tip, inclusiv a impactului disproporţionat asupra fluidităţii traficului la punctele de
trecere a frontierei şi a impactului asupra bugetului Uniunii.
Evaluările includ recomandările necesare. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European, Consiliului,
Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor şi Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene instituite prin
Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului (1).
(1)Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene (JO L 53, 22.2.2007, p. 1).
Evaluările menţionate includ, de asemenea, o evaluare a utilizării dispoziţiilor menţionate la articolul 60, atât în ceea ce
priveşte frecvenţa - numărul de resortisanţi ai ţărilor terţe din fiecare stat membru care recurg la aceste dispoziţii,
cetăţenia acestora şi durata medie a şederii lor - cât şi implicaţiile practice, precum şi ţinând seama de evoluţiile conexe
din politica Uniunii în materie de vize. Primul raport de evaluare poate include opţiuni în vederea eliminării treptate a
dispoziţiilor menţionate la articolul 60 şi a înlocuirii acestora cu un instrument al Uniunii. Acest raport este însoţit, dacă
este cazul, de o propunere legislativă de modificare a dispoziţiilor menţionate la articolul 60.
(6) Statele membre şi Europol furnizează eu-LISA şi Comisiei informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor
menţionate la alineatele (4) şi (5), conform indicatorilor cantitativi predefiniţi de către Comisie, de către eu-LISA sau de
ambele. Aceste informaţii nu periclitează metodele de lucru şi nici nu includ informaţii care dezvăluie sursele, membrii
personalului sau investigaţiile desfăşurate de autorităţile desemnate.
(7) eu-LISA furnizează Comisiei informaţiile necesare pentru realizarea evaluărilor generale menţionate la alineatul (5).
(8) Respectând dispoziţiile din legislaţia naţională referitoare la publicarea informaţiilor sensibile, fiecare stat membru şi
Europol întocmesc rapoarte anuale cu privire la eficacitatea accesului la datele din EES în scopul aplicării legii, care conţin
informaţii şi statistici privind:
a) măsura în care consultarea a fost efectuată în scopul identificării sau al accesării fişelor de intrare/ieşire şi tipul
infracţiunii de terorism sau al altei infracţiuni grave care a determinat consultarea;
b) motivele invocate drept temei pentru suspiciunile conform cărora persoana vizată a intrat sub incidenţa prezentului
regulament;
c) motivele invocate pentru a nu lansa consultarea sistemelor automatizate de identificare a amprentelor digitale ale
altor state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) litera (b) din
prezentul regulament;
d) numărul solicitărilor de acces la EES în scopul aplicării legii;
e) numărul şi tipul de cazuri în care accesarea EES în scopul aplicării legii s-a soldat cu identificări reuşite;
f) numărul şi tipul de cazuri în care au fost utilizate procedurile de urgenţă menţionate la articolul 31 alineatul (2) şi la
articolul 32 alineatul (2) paragraful al doilea, inclusiv cazurile în care urgenţa respectivă nu a fost acceptată în urma
verificării ex post efectuate de punctul central de acces.
Statelor membre li se pune la dispoziţie o soluţie tehnică în vederea facilitării colectării datelor enumerate la primul
paragraf din prezentul alineat, în scopul generării statisticilor menţionate la prezentul alineat. Comisia adoptă acte de
punere în aplicare privind specificaţiile soluţiei tehnice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate
cu procedura de examinare menţionată la articolul 68 alineatul (2).
Rapoartele anuale ale statelor membre şi ale Europol se transmit Comisiei până la data de 30 iunie a anului următor.
Art. 73: Intrarea în vigoare şi aplicabilitatea
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplică de la data decisă de Comisie în conformitate cu articolul 66 alineatul (1), cu excepţia
următoarelor dispoziţii, care se aplică de la 29 decembrie 2017: articolele 5, 36, 37, 38, 43 şi 51 din prezentul
regulament; articolul 61 punctul 5 din prezentul regulament, în ceea ce priveşte articolul 17a alineatul (5) din
Regulamentul (CE) nr. 767/2008; articolul 61 punctul 10 din prezentul regulament, în ceea ce priveşte articolul 26
alineatul (3a) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008; şi articolele 62, 64, 65, 66, 68, 69 şi 70 şi articolul 72 alineatul (2)
din prezentul regulament.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în statele membre în conformitate cu
tratatele.
-****-
Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2017.

Pentru Parlamentul European
Preşedintele
A. TAJANI

Pentru Consiliu
Preşedintele

M. MAASIKAS

ANEXA I: LISTA ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE MENŢIONATE LA ARTICOLUL 41
ALINEATUL (2)
1. Organizaţii ale ONU (precum UNHCR);
2. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM);
3. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii.
ANEXA II: DISPOZIŢIILE SPECIFICE PENTRU RESORTISANŢII ŢĂRILOR TERŢE CARE TREC
FRONTIERA PE BAZA UNUI FTD VALABIL
1. Prin derogare de la prevederile articolului 16 alineatele (1)-(3) din prezentul regulament, în cazul resortisanţilor
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ţărilor terţe care trec o frontieră pe baza unui FTD valabil, autorităţile de frontieră asigură următoarele:
(a) crearea sau actualizarea dosarului individual al acestora, conţinând datele menţionate la articolul 17 alineatul (1)
literele (a), (b) şi (c) din prezentul regulament. În plus, dosarul individual al acestora menţionează faptul că
resortisantul ţării terţe în cauză este titular al unui FTD. Respectiva menţiune conduce în mod automat la consemnarea
în fişa de intrare/ieşire a faptului că FTD autorizează intrări multiple;
(b) pentru fiecare intrare efectuată de resortisanţii în cauză pe baza unui FTD valabil, introducerea, într-o fişă de
intrare/ieşire, a datelor prevăzute la articolul 16 alineatul (2) literele (a), (b) şi (c) din prezentul regulament, precum şi
a menţiunii că intrarea a fost efectuată pe baza unui FTD.
În scopul calculării duratei maxime a tranzitului, data şi ora intrării sunt considerate drept începutul duratei în cauză.
Data şi ora la care expiră tranzitul autorizat sunt calculate de EES în mod automat, în conformitate cu articolul 3
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 693/2003.
2. În plus, la prima intrare efectuată pe baza unui FTD, se înregistrează în fişa de intrare/ieşire data de expirare a
valabilităţii FTD.
3. Articolul 16 alineatele (3) şi (4) se aplică, mutatis mutandis, resortisanţilor ţărilor terţe care deţin un FTD.
4. În scopul verificării la frontierele la care se operează EES şi pe teritoriul statelor membre, resortisanţii ţărilor terţe
care trec frontiera pe baza unui FTD valabil se supun, mutatis mutandis, verificărilor şi identificărilor prevăzute la
articolele 23 şi 26 din prezentul regulament şi la articolul 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, care se aplică
resortisanţilor ţărilor terţe care sunt exoneraţi de obligaţia de a deţine viză.
5. Punctele 1-4 nu se aplică resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontiera pe baza unui FTD valabil, cu condiţia să fie
îndeplinite toate condiţiile următoare:
(a) tranzitul este efectuat cu trenul; şi
(b) resortisanţii în cauză nu debarcă pe teritoriul unui stat membru.
ANEXA III: Tabel de corespondenţă

Datele menţionate la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) 2018/1240 transmise de sistemul central al ETIAS

Datele corespunzătoare din EES, menţionate la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din
prezentul regulament, cu care sunt comparate datele din ETIAS

numele (de familie) numele de familie
numele (de familie) la naştere numele de familie
prenumele prenumele
alte nume [pseudonim (pseudonime), nume artistic(e), nume
uzual(e)]

prenumele

data naşterii data naşterii
sexul sexul
cetăţenia actuală cetăţenia sau cetăţeniile
alte cetăţenii (dacă este cazul) cetăţenia sau cetăţeniile
tipul documentului de călătorie tipul documentului de călătorie
numărul documentului de călătorie numărul documentului de călătorie
ţara emitentă a documentului de călătorie codul din trei litere al ţării emitente a documentului de călătorie
(la data 03-aug-2021 anexa II completat de Art. 3, punctul 10. din capitolul II din Regulamentul 1152/07-iul-2021 )
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