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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 334/2002
z dnia 18 lutego 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy

wysokich standardów technicznych i ułatwienia wykrywania podrobionych lub sfałszowanych naklejek wizowych.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt iii),

(8)

Uprawnienia do przyjęcia takich wspólnych standardów
powinny zostać przyznane Komitetowi ustanowionemu
na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1683/95, który
powinien zostać dostosowany w taki sposób, by uwzględnić decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
określającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

uwzględniając wniosek Komisji (1),
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 (3) ustanowiło jednolity formularz wizowy.

(9)

W związku z powyższym rozporządzenie
nr 1683/95 powinno zostać zmienione.

(2)

Działanie nr 38 Wiedeńskiego Planu Działania, przyjętego
przez Radę Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dnia
3 grudnia 1998 r. stanowi, że należy wziąć pod uwagę
nowe rozwiązania techniczne, w celu zwiększenia, jeżeli
jest to stosowne, zabezpieczeń w jednolitym formularzu
wizowym.

(10)

Działania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dla
zwiększenia zabezpieczenia jednolitego formularza wizowego nie odnoszą się do aktualnie obowiązujących reguł
dotyczących uznawania ważności dokumentów podróży.

(11)

Warunki regulujące wjazd na terytorium Państw Członkowskich lub wydawanie wiz nie odnoszą się do aktualnie
obowiązujących reguł uznawania ważności dokumentów
podróży.

(12)

W odniesieniu do Republiki Islandii i Królestwa Norwegii
niniejsze rozporządzenie stanowi rozszerzenie przepisów
dorobku Schengen wchodzących w zakres określony
w art. l pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania
Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5).

(13)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o
Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską Zjednoczone Królestwo poinformowało
w piśmie z dnia 4 grudnia 2001 r. o swojej woli wzięcia
udziału w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(14)

Zgodnie z art. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o
Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską Irlandia nie będzie uczestniczyć w przyjęciu
mniejszego rozporządzenia, w wyniku czego i bez
uszczerbku dla art. 4 wspomnianego Protokołu przepisy
mniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania wobec
Irlandii,

(3)

Wniosek końcowy nr 22 z posiedzenia Rady Europejskiej
w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r. stanowi, że polityka wspólnego działania w sprawach wiz i sfałszowanych dokumentów powinna być dalej rozwijana.

(4)

Ustalenie jednolitego formularza wizowego jest istotnym
elementem harmonizacji polityki wizowej.

(5)

Konieczne jest ustanowienie przepisów ustalających
wspólne standardy związane z wprowadzaniem w życie
jednolitego formularza wizowego, w szczególności
wspólne zasady odnoszące się do sposobów i standardów
technicznych mających zastosowanie do wypełniania formularzy.

(6)

(7)

Wkomponowanie fotografii zgodnie z wysokimi standardami zabezpieczeń stanowi pierwszy krok w kierunku
zastosowania elementów wprowadzających ściślejsze
powiązanie między ujednoliconym formularzem wizowym i posiadaczem jako istotnego wkładu w zapewnienie,
że jednolity formularz wizowy jest chroniony nawet przed
oszukańczym użyciem. Specyfikacje określone przez
ICAO (Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego) w dokumencie 9303 w sprawie maszynowego
odczytywania wiz zostaną wzięte pod uwagę.
Wspólne standardy odnoszące się do wprowadzenia jednolitego formularza wizowego są niezbędne do spełnienia

(1) Dz.U. C 180 E z 26.6.2001, str. 310.
(2) Opinia wydana dnia 12 grudnia 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(3) Dz.U. L 164 z 14.7.1995, str. 1.

(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
(5) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(WE)
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1683/95 wprowadza się następujące
zmiany:
1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

191

3) W art. 8 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Wkomponowanie fotografii określonej w pkt 2a Załącznika
zostanie zrealizowane najpóźniej po upływie pięciu lat od
przyjęcia, w terminie przewidzianym w art. 2, środków technicznych”.
4) W Załączniku dodaje się punkt w brzmieniu:
„2a. Wkomponowana fotografia zgodnie z wysokimi standardami zabezpieczeń.”

„Artykuł 2
1. Niżej wymienione dodatkowe specyfikacje techniczne jednolitego formularza wizowego są ustanowione zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2:
a) dodatkowe elementy i wymogi dotyczące zabezpieczeń,
w tym podwyższone standardy przeciwdziałające podrabianiu, przerabianiu i fałszowaniu;
b) techniczne standardy i metody mające zastosowanie do
wypełniania wiz jednolitych.
2. Kolory naklejki wizowej mogą zostać zmienione zgodnie z
procedurą określoną w art. 6 ust. 2.”

2) Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2
Pierwsze zdanie załącznika 8 ostatecznej wersji Wspólnych
Instrukcji Konsularnych i załącznika 6 ostatecznej wersji
Wspólnego Podręcznika w brzmieniu nadanym decyzją Komitetu
Wykonawczego Schengen z dnia 28 kwietnia 1999 r. (1)
otrzymuje brzmienie:
„Cechy techniczne i znaki zabezpieczające wzoru naklejek
wizowych są zawarte lub przyjęte na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiającego jednolity formularz wizowy (*), w brzmieniu nadanym
przez rozporządzenie (WE) nr 334/2002 (**).

(*) Dz.U. L 164 z 14.7.1995, str. 1.
(**) Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 7.”

„Artykuł 6
1. Komisja jest wspomagana przez Komitet.
2. Ilekroć w rozporządzeniu następuje odwołanie do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE (*).
Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala
się na dwa miesiące.

Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia Państw
Członkowskich do uznawania państw, jednostek terytorialnych
i paszportów, dowodów tożsamości i dokumentów podróży
wydanych przez ich władze.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin.

Artykuł 4

(*) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.”

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach
Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2002 r.
W imieniu Rady
J. PIQUÉ I CAMPS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 317.

