
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zgłoszenia Włoch, Malty i Słowacji zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób

przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Obowiązek zgłaszania przez obywateli krajów trzecich swojej obecności na terytorium któregokol-
wiek państwa członkowskiego zgodnie z postanowieniami art. 21 lit. d)

(2008/C 207/08)

WŁOCHY

Zgodnie z ustawą nr 68 z dnia 28 maja 2007 r. dokument pobytowy nie jest wymagany na pobyt na teryto-
rium Włoch w celu odwiedzin, prowadzenia interesów, turystycznych, jak również w celu podjęcia nauki, w
przypadku gdy czas trwania pobytu nie przekracza trzech miesięcy.

Cudzoziemcy przyjeżdżający z państwa nienależącego do strefy Schengen zgłaszają swoją obecność służbie
granicznej i uzyskują pieczęć w paszporcie w dniu przyjazdu. Pieczęć ta uznawana jest za równoważną zgło-
szeniu obecności.

Cudzoziemcy przyjeżdżający z państw stosujących układ z Schengen zobowiązani są dostarczyć zgłoszenie
obecności na komisariat policji w terminie ośmiu dni od daty przyjazdu.

W przypadku osób zatrzymujących się w hotelach zgłoszenie obecności stanowi kopia oświadczenia złożo-
nego w obecności osoby prowadzącej hotel.

MALTA

Nowe informacje zastępujące informacje dostarczone przez Maltę i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej C 18 z 24 stycznia 2008 r.

Zgodnie z art. 31 ustawy o imigracji (rozdz. 217) obywatel kraju trzeciego zobowiązany jest zgłosić swoją
obecność na terytorium Malty zgodnie z art. 21 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice
(kodeks graniczny Schengen). Art. 31 ustawy o imigracji (rozdz. 217) stanowi:

31. (4) Obowiązkiem —

(a) każdej osoby w wieku powyżej czternastu lat przebywającej w lokalu, do którego ma zastosowanie
niniejszy artykuł, jest podpisanie, na żądanie, oświadczenia określającego obywatelstwo oraz, o ile
dana osoba nie jest zwolniona z tego obowiązku, złożenie i podpisanie oświadczenia zawierającego
dane wymagane na mocy niniejszego artykułu;

(b) osoby prowadzącej lokal, do którego ma zastosowanie niniejszy artykuł, niniejszym artykułem jest
uzyskanie od przebywającej w danym lokalu osoby w wieku powyżej czternastu lat podpisu pod
oświadczeniem oraz danych wymaganych od niej na mocy niniejszego artykułu, jak również prze-
chowywanie oświadczeń (w tym oświadczeń złożonych zgodnie z niniejszym artykułem wszelkim
osobom prowadzącym lokal uprzednio) przez okres dwóch lat od daty podpisania oświadczenia.

(5) Każdy rejestr prowadzony na mocy niniejszego artykułu, jak również dane dostarczane zgodnie z
nim, zostaną udostępnione do wglądu oficerom policji lub głównemu urzędnikowi imigracyjnemu. …

(7) Osoba, która nie wypełni któregokolwiek z postanowień niniejszego artykułu, postępuje
niezgodnie z prawem i podlega karze grzywny (multa) w kwocie nie niższej niż tysiąc sto sześćdziesiąt
cztery euro i sześćdziesiąt dziewięć centów (1 164,69), jednakże nie wyższej niż cztery tysiące sześćset
pięćdziesiąt osiem euro i siedemdziesiąt pięć centów (4 658,75), karze pozbawienia wolności na okres
nieprzekraczający roku bądź zarówno karze grzywny, jak i pozbawienia wolności.

(8) Niniejszy artykuł stosuje się do wszelkich lokali, zarówno umeblowanych jak i nieumeblowanych,
w których zapewniane jest odpłatne zakwaterowanie lub nocleg.
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SŁOWACJA

Obowiązek rejestracji obywateli krajów trzecich zgodnie z art. 21 lit. d) kodeksu granicznego Schengen
zostaje podtrzymany w artykule 49 ust. 2 ustawy nr 48/2002 Zb.

Obywatel państwa trzeciego zobowiązany jest zgłosić policji swoją obecność na terytorium Republiki
Słowackiej w terminie trzech dni. W tym celu zobowiązany jest wypełnić formularz urzędowy oraz podać
swoje imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce stałego pobytu w kraju pochodzenia,
cel pobytu, czas trwania pobytu, numer dokumentu podróży, numer wizy, nazwę i adres miejsca zakwatero-
wania oraz informacje na temat dzieci pozostających pod jego opieką.

W przypadku jeżeli obywatel państwa trzeciego zakwaterowany jest lokalu świadczącym usługi hotelarskie
na terytorium Republiki Słowackiej, osoba prowadząca lokal odpowiada za zgłoszenie powyższych danych
policji w terminie pięciu dni oraz za dokonanie stosownego wpisu do księgi gości wraz z wszystkimi wyma-
ganymi danymi.
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