
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm
dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych

przez Państwa Członkowskie

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 385 z dnia 29 grudnia 2004 r.)

1. Na str. 1, motyw (5):

zamiast: „(5) Niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić jedynie te wymogi, które nie są objęte tajemnicą.”;

powinno być: „(5) Niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić jedynie te wymogi, które nie są niejawne.”.

2. Na str. 2, art. 1 ust. 2:

zamiast: „2. Państwa Członkowskie mogą również dołączyć odciski palców w interoperacyjnych formatach.”;

powinno być: „2. Państwa Członkowskie dołączają również odciski palców w interoperacyjnych formatach.”.

3. Na str. 2, art. 1 ust. 3:

zamiast: „3. Nie ma ono zastosowania do dowodów osobistych wystawianych przez Państwa Członkow-
skie (…)”;

powinno być: „3. Nie ma ono zastosowania do dowodów osobistych wydawanych przez Państwa Członkow-
skie (…)”.

4. Na str. 3, art. 2 lit. b):

zamiast: „b) wymogi techniczne dotyczące nośnika pamięci zawierającego cechy biometryczne i jego zabezpie-
czenia (…)”;

powinno być: „b) wymogi techniczne dotyczące nośnika pamięci zawierającego cechy biometryczne i ich
bezpieczeństwa (…)”.

5. Na str. 3, art. 3 ust. 1:

zamiast: „1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 2, można podjąć decyzję o objęciu tajemnicą
(…)”;

powinno być: „1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 2, można podjąć decyzję o nałożeniu klauzuli
niejawności (…)”.

6. Na str. 4, punkt 1 załącznika, akapit pierwszy tiret piąte:

zamiast: „— broki świecące w świetle UV (obowiązkowe na naklejkach),”;

powinno być: „— broki wykazujące luminescencję w świetle UV (obowiązkowe na naklejkach),”.

7. Na str. 5, punkt 3 załącznika lit. A) tiret drugie:

zamiast: „— druk irysowy, w miarę możliwości fluoryzujący,”;
powinno być: „— druk irysowy, w miarę możliwości fluorescencyjny,”.

8. Na str. 5, punkt 3 załącznika lit. C) akapit pierwszy:

zamiast: „Zaleca się, aby w kartach paszportowych (…) powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby
fluoryzującej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkowe.”;

powinno być: „Zaleca się, aby na kartach paszportowych (…) powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby
fluorescencyjnej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkowe.”.

9. Na str. 5, punkt 4 załącznika akapit pierwszy:

zamiast: „Hologram zmiennoobrazowy (OVD) lub element o równoważnym charakterze (…) demetalizowanych
zabezpieczeń holograficznych (OVD) (z nadrukiem wklęsłym), lub w formie elementów
o równoważnym charakterze.”;

powinno być: „Zabezpieczenie OVD lub element o równoważnym charakterze (…) demetalizowanych zabezpieczeń
OVD (z nadrukiem wklęsłym), lub w formie elementów o równoważnym charakterze.”.
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