
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 11.6.2018 

C(2018) 3658 final 

ANNEX 

 

ANEXĂ 

la 

Recomandarea Comisiei 

de adăugare a Apendicelor A și B la Recomandarea C(2006)5186 din 6 noiembrie 2006 

de instituire a unui „Manual practic pentru polițiștii de frontieră (Manualul Schengen)” 

comun, de utilizat de către autoritățile competente ale statelor membre în cadrul 

efectuării controlului la frontieră asupra persoanelor 

 

 

 

 



 

RO 1  RO 

 

ANEXĂ 

„APENDICELE A 

 

Procedura de notificare menționată la articolul 8 alineatul (2a) din Codul frontierelor 

Schengen
1
 

În cazul în care un stat membru
2
 intenționează să efectueze verificări punctuale asupra 

cetățenilor UE/SEE/CH, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2a) din Codul frontierelor 

Schengen, acesta notifică fără întârziere aplicarea preconizată a respectivelor verificări 

punctuale: 

1- celorlalte state membre; 

2- Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și 

3- Comisiei.  

Statul membru în cauză poate decide să clasifice notificarea sau părți ale acesteia. 

În notificare ar trebui explicate, după cum urmează, motivele, amploarea și durata derogării, 

pentru a asigura efectul util al notificării și, în special, pentru a permite celorlalte state 

membre, Comisiei și agenției să își exprime eventualele preocupări. 

Motivele ar trebui susținute de elemente obiective relevante pentru derogarea de la verificările 

sistematice la anumite puncte de trecere a frontierei.  

În special, statul membru în cauză ar trebui să prezinte: 

(a) principalele caracteristici ale fluidității la punctul (punctele) de trecere a frontierei în 

cauză, cum ar fi categoriile de persoane care trec frontiera; 

(b) cota estimată a resortisanților țărilor terțe și cota resortisanților UE/SEE/CH care trec 

frontiera respectivă; 

(c) un indiciu potrivit căruia presupusa creștere a timpului de așteptare este cauzată de 

verificările sistematice (și nu, de exemplu, de lucrări rutiere care au loc în zona 

adiacentă punctului de trecere a frontierei). O trimitere generală la o viitoare perioadă 

de vacanță nu este suficientă în această privință. Nu există un indicator universal al 

impactului disproporționat asupra fluidității traficului aplicabil tuturor statelor 

membre sau tuturor punctelor de trecere a frontierei. Evaluarea efectului 

disproporționat asupra timpului de așteptare trebuie să țină seama de timpul mediu de 

așteptare sau de întârzierile înregistrate anterior; 

(d) de modul în care derogarea va remedia impactul disproporționat asupra fluidității 

traficului la punctul (punctele) de trecere a frontierei în cauză.  

                                                 
1 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și 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 077, 23.3.2016, p. 1). 
2 În prezentul text, „stat membru” trebuie înțeles ca incluzând cele patru țări asociate spațiului Schengen. 
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Ar trebui specificat(e) punctul (punctele) de trecere a frontierei în cauză. 

Durata prevăzută a derogării ar trebui să fie proporțională și nu ar trebui să depășească ceea ce 

este necesar. Ar trebui indicată, pentru fiecare punct de trecere a frontierei, data la care se 

încheie derogarea. Nu se acceptă derogări cu durată nedeterminată. În conformitate cu 

articolul 15 din Codul frontierelor Schengen, statele membre sunt obligate să aloce personal și 

resurse corespunzătoare și suficiente pentru efectuarea verificărilor sistematice prin 

consultarea bazelor de date relevante. 

Statul membru ar trebui să indice în notificare data transmiterii către agenție a evaluării 

riscurilor, astfel cum prevede articolul 8 alineatul (2a) din Codul frontierelor Schengen, și să 

explice principalele elemente din evaluarea riscurilor care să permită destinatarilor unei astfel 

de notificări să ia o poziție în cunoștință de cauză.  

În cazul în care alte state membre, agenția sau Comisia au preocupări privind intenția de a 

face o derogare de la regula verificărilor sistematice prin consultarea bazelor de date, acestea 

ar trebui să informeze statul membru în cauză în legătură cu preocupările respective în termen 

de două săptămâni de la primirea notificării. Statul membru ar trebui să ia în considerare 

aceste preocupări.  

Statele membre ar trebui să își instituie propriile canale interne de comunicare și să informeze 

celelalte state membre și Comisia în acest sens, prin intermediul reprezentanței lor 

permanente, trimițând notificarea către punctul de contact din cadrul reprezentanței 

permanente și, respectiv, la căsuța funcțională (HOME-BORDERS@ec.europa.eu). 

  

mailto:HOME-BORDERS@ec.europa.eu
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APENDICELE B  

Procedura de derogare de la principiul verificărilor sistematice prin consultarea bazelor 

de date relevante
3
  

Articolul 8 alineatul (2a) din Codul frontierelor Schengen permite statelor membre să facă o 

derogare de la principiul verificărilor sistematice prin consultarea bazelor de date relevante cu 

privire la cetățenii UE/SEE/CH care trec frontierele externe, sub rezerva îndeplinirii a două 

condiții cumulative: 

1. statul membru în cauză trebuie să demonstreze un impact disproporționat asupra 

fluidității traficului ocazionat de efectuarea unor verificări sistematice asupra 

cetățenilor UE/SEE/CH [„În cazul în care verificările prin consultarea bazelor de 

date menționate la alineatul (2) literele (a) și (b) ar avea un impact disproporționat 

asupra fluidității traficului (...)”]; 

2. înainte de a lua o decizie privind derogarea, statul membru în cauză trebuie să 

pregătească o evaluare a riscurilor care să demonstreze că efectuarea unor verificări 

punctuale asupra cetățenilor UE/SEE/CH nu ar genera un risc pentru securitate [„(...) 

ca urmare a unei evaluări a riscurilor legate de ordinea publică, securitatea 

internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele 

membre. ”]. 

Pentru a asigura efectul util al dispozițiilor privind derogarea temporară, ar trebui clarificate 

următoarele aspecte cu privire la evaluarea riscurilor presupuse de efectuarea verificărilor 

punctuale și la măsurile subsecvente unei notificări a intenției de a face o derogare, după cum 

se menționează în continuare. 

A. Evaluarea riscurilor 

1. Statul membru care dorește să facă derogarea pregătește o evaluare a riscurilor 

utilizând metodologia CIRAM (modelul comun de analiză integrată a riscului).  

Agenția, în strânsă cooperare cu statele membre, va elabora un formular standardizat de 

raportare care va exploata sinergiile cu alte evaluări ale riscurilor și evaluări ale 

vulnerabilității, deja existente, și va oferi acces online la acesta. 

2. Evaluarea riscurilor în care se concluzionează că amenințarea este scăzută sau medie 

este transmisă agenției înainte de punerea în aplicare efectivă a derogării, utilizându-se 

formularul standardizat de raportare. În situații excepționale (de exemplu, un aflux 

excepțional și neprevăzut de pasageri UE/SEE/CH la un anumit punct de trecere a frontierei), 

evaluarea riscurilor poate fi transmisă simultan cu punerea în aplicare a derogării numai dacă 

notificarea în sine a furnizat deja informații detaliate pentru a demonstra impactul imediat 

disproporționat asupra fluidității în ceea ce privește punctul de trecere a frontierei în cauză. 

Articolul 8 alineatul (2a) al doilea paragraf prevede: „Evaluarea riscurilor expune motivele 

reducerii temporare la verificările punctuale prin consultarea bazelor de date, ține seama, 

printre altele, de impactul disproporționat asupra fluidității traficului și furnizează statistici 

privind pasagerii și incidentele legate de criminalitatea transfrontalieră”. Având în vedere că 

derogările se pot aplica numai cetățenilor UE/SEE/CH, evaluarea riscurilor ar trebui să se 

                                                 
3 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și 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 077, 23.3.2016, p. 1). 
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concentreze pe analizarea riscurilor reprezentate de cetățenii UE/SEE/CH la punctele de 

trecere a frontierei în cauză. 

În mod concret, evaluarea riscurilor efectuată de statul membru, astfel cum se prevede la 

articolul 8 alineatul (2a) din Codul frontierelor Schengen, și pregătită utilizând metodologia 

CIRAM și un formular ar trebui să includă: 

I. descrierea motivelor reducerii temporare a numărului de verificări punctuale prin 

consultarea bazelor de date și furnizarea de date cantitative (de exemplu, fluxul 

estimat de pasageri, timpul de prelucrare per pasager sau alte aspecte similare) care 

să demonstreze un impact disproporționat asupra fluidității traficului la punctul 

(punctele) de trecere a frontierei ales(e) după epuizarea opțiunilor pentru 

consolidarea capacităților; 

II. o cotă estimată a numărului total și a profilurilor dominante ale călătorilor 

UE/SEE/CH care ar putea reprezenta o amenințare pentru ordinea publică, 

securitatea internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale oricăruia dintre 

statele membre în intervalul în care se va aplica derogarea de la verificările 

sistematice; 

III. o evaluare a impactului posibil al derogării asupra securității, și anume ordinea 

publică, securitatea internă etc. din statele membre, inclusiv evaluarea impactului 

posibil al derogării asupra legăturilor de transport către alte state membre. 

O evaluare a riscurilor care concluzionează că riscurile legate de ordinea publică, 
securitatea internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele 
membre sunt ridicate nu va conduce la o derogare. 

Pe baza unei evaluări a riscurilor în care s-a concluzionat că riscurile legate de ordinea 
publică, securitatea internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale oricăruia dintre 
statele membre sunt scăzute [sau medii], statul membru în cauză ar trebui să demonstreze 
că riscurile identificate pentru fiecare punct de trecere a frontierei sunt atenuate prin 
strategii și mijloace adecvate. Aceste strategii și mijloace vor fi descrise în evaluarea 
riscurilor care se transmite agenției. 

3.   Agenția examinează, într-un interval de timp convenit cu statul membru, evaluarea 

riscurilor transmisă. Agenția poate utiliza propriile resurse și informații, în special informațiile 

colectate prin intermediul evaluărilor vulnerabilității, pentru a examina evaluarea riscurilor 

prezentată de statele membre. Aceasta poate solicita avizul Europol sau al altor agenții ale 

UE. 

I.   În cazul în care evaluarea riscurilor este incompletă sau informațiile furnizate nu sunt 

relevante, agenția ar trebui să contacteze statul membru în cauză, cât mai curând 

posibil, pentru a solicita informații/justificări suplimentare. 

 În cazul în care evaluarea completă a riscurilor nu este transmisă în termenul convenit 

cu agenția, aceasta ar trebui să avertizeze celelalte state membre și Comisia cu privire 

la situație, după o ultimă cerere transmisă statului membru în cauză. 

II.  În cazul unui dezacord între statul membru în cauză și agenție privind exhaustivitatea 

și relevanța evaluării riscurilor transmise, se va căuta, pe bază bilaterală, o înțelegere 

comună, într-un interval de timp rezonabil (în termen de maxim două săptămâni). 

 Dacă divergențele persistă, agenția ar trebui să avertizeze Comisia și celelalte state 

membre. Poate fi convocată o reuniune între agenție, statul membru în cauză, Comisie 
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și, dacă este cazul, alte state membre. Într-un astfel de caz, Comisia organizează 

reuniunea și invită părțile interesate relevante să participe. 

Opinia agenției ar trebui comunicată pentru observații mai întâi statului membru care a 

transmis evaluarea riscurilor. Agenția ar trebui să informeze Comisia și celelalte state membre 

cu privire la opinia sa. 

4.  Statul membru în cauză ar trebui să actualizeze periodic evaluarea riscurilor. În acest 

demers, ar trebui urmate, de asemenea, punctele A.1 - A.3, după caz. 

B. Notificarea intenției de a face o derogare și măsurile subsecvente unei astfel de 
notificări 

1. Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre, Comisiei și agenției intenția 

de a face o derogare. Notificarea ar trebui să îndeplinească cerințele minime stabilite în 

apendicele I la Manualul Schengen. 

2. Statele membre, agenția sau Comisia, în cazul în care au preocupări legate de intenția 

de a efectua verificări punctuale prin consultarea bazelor de date, ar trebui să notifice fără 

întârziere aceste preocupări statului membru în cauză. Celelalte state membre sau Comisia pot 

solicita agenției să verifice dacă motivele preocupărilor lor sunt justificate. 

Statele membre care au preocupări pot, de asemenea, să informeze agenția, Comisia și 

celelalte state membre cu privire la preocupările lor. Preocupările ar trebui clarificate, în 

principiu, pe bază bilaterală cu statul membru care notifică intenția de a face o derogare, însă, 

având în vedere numărul sau natura preocupărilor (de exemplu, preocupări legate de același 

aspect), poate fi convocată o reuniune pentru toate părțile care au exprimat preocupări, 

informând în același timp în acest sens celelalte părți care au dreptul să prezinte preocupări, 

dar care nu au făcut acest lucru. O astfel de reuniune poate fi convocată la inițiativa oricăreia 

dintre părțile care au dreptul de a prezenta preocupări. Comisia este responsabilă cu 

organizarea și prezidarea reuniunii. 

3. Statul membru care intenționează să facă o derogare de la efectuarea unor verificări 

sistematice prin consultarea bazelor de date în ceea ce privește cetățenii UE/SEE/CH ar trebui 

să țină seama de aceste preocupări. 

4. Statul membru în cauză ar trebui să transmită o dată la șase luni Comisiei și agenției 

un raport privind verificările efectuate punctual prin consultarea bazelor de date privind 

cetățenii UE/SEE/CH. Rapoartele ar trebui să furnizeze informații detaliate privind utilizarea 

efectivă a verificărilor punctuale la anumite puncte de trecere a frontierei, date privind 

fluiditatea traficului la aceste puncte de trecere a frontierei pentru care se face derogarea și 

privind impactul asupra evoluției evaluării riscurilor legate de ordinea publică, securitatea 

internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale în statul membru în cauză. 

Pentru fiecare PTF și pentru fiecare interval orar în care s-au utilizat derogări, statul membru 

în cauză ar trebui să furnizeze în raportul său următoarele informații: 

 ora exactă la care au fost utilizate derogările (Derogarea a început la: ora și minutele 

în UTC. S-a încheiat la: ora și minutele în UTC); 

 numărul de pasageri care au trecut frontiera, defalcat pe cetățenie și direcția de 

deplasare (intrare/ieșire); 

 numărul de pasageri UE/SEE/CH care nu au fost verificați prin consultarea bazelor 

de date la intrare, defalcat pe cetățenie și direcția de deplasare (intrare/ieșire); 
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 numărul de pasageri UE/SEE/CH care au fost verificați prin consultarea bazelor de 

date, defalcat pe cetățenie și direcția de deplasare (intrare/ieșire);  

 numărul de pasageri pentru care s-au înregistrat rezultate pozitive în bazele de date 

relevante care au făcut obiectul unor verificări punctuale, defalcat pe direcția de 

deplasare (intrare/ieșire), cetățenie și bază de date. 

În plus, după caz, statul membru în cauză ar trebui să furnizeze următoarele informații 

contextuale, în funcție de PTF și lună, care să acopere perioada de raportare: 

 numărul de pasageri care au trecut frontiera, defalcat pe cetățenie și direcția de 

deplasare (intrare/ieșire); 

 numărul de rezultate pozitive în bazele de date relevante în cursul verificărilor 

sistematice, defalcat pe direcția de deplasare (intrare/ieșire) și cetățenie.” 
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