
Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których
mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks
graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 19, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 22, Dz.U. C 182

z 4.8.2007, str. 18, Dz.U. C 57 z 1.3.2008, str. 38)

(2008/C 134/08)

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w
art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen), opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34
kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości,
Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

SŁOWACJA

Nowe informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 19

Kwotę środków finansowych, jaką obywatel państwa trzeciego powinien posiadać na pokrycie kosztów
swojego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej ustala się, na mocy art. 4 słowackiej ustawy nr 48/2002
Zb. o pobycie cudzoziemców i na mocy zmian wprowadzonych w niektórych aktach ze zmianami, na
1 700 SKK na osobę/na dzień pobytu.

Na kwotę 1 700 SKK składają się:

a) 1 000 SKK na zakwaterowanie;

b) 100 SKK na śniadanie;

c) 200 SKK na obiad;

d) 200 SKK na kolację;

e) 200 SKK kieszonkowego.

Jeśli koszty pobytu obywatela państwa trzeciego na terytorium Republiki Słowackiej są częściowo pokryte,
fakt ten zostanie uwzględniony.

Zamiast okazywania niezbędnej kwoty środków finansowych można przedstawić zaproszenie poświadczone
przez jednostkę policji.

GRECJA

Nowe informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 19

Na mocy wspólnego zarządzenia ministerialnego nr 3021/22/10-f z dnia 24 grudnia 2007 r. określono
kwotę środków utrzymania, jaką muszą dysponować cudzoziemcy — za wyjątkiem obywateli państw człon-
kowskich Unii Europejskiej — aby wjechać na terytorium Grecji.

Na mocy wymienionej decyzji, kwota waluty obcej, jaką muszą dysponować obywatele państw innych niż
państwa członkowskie Unii Europejskiej, aby wjechać na terytorium Grecji wynosi 50 EUR na osobę na
każdy dzień pobytu, a minimalna kwota w przypadku pobytu do 5 dni została wyznaczona na 300 EUR.

Jeśli cudzoziemiec jest niepełnoletni, wyżej wymienione kwoty obniżone są o 50 %.

Obywatele państw, których przepisy prawne nakładają na obywateli greckich obowiązek wymiany waluty na
granicy, podlegają takiemu samemu obowiązkowi na zasadzie wzajemności.

31.5.2008 C 134/19Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


