
DECYZJA RADY

z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniająca załącznik 13 do Wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejki
wizowej

(2008/972/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 789/2001 z dnia
24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wyko
nawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów
i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (1),
a w szczególności jego art. 1 ust. 1,

uwzględniając inicjatywę Francji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik 13 do wspólnych instrukcji konsularnych
określa wspólne zasady wypełniania naklejki wizowej,
w formie przykładów odpowiadających różnym katego
riom jednolitych wiz.

(2) Przykład 9 w załączniku 13, który dotyczy krótkotermi
nowej wizy podróżnej, wskazuje, że jest ona wydawana
na okres ważności przekraczający sześć miesięcy, to jest
1, 2, 3 lub 5 lat (C1, C2, C3, C5).

(3) Rozróżnienia te (C1, C2, C3 i C5) nie odpowiada już
żadnym przepisom Wspólnych instrukcji konsularnych
od przyjęcia decyzji Rady nr 2006/440/WE z dnia
1 czerwca 2006 r. (2), harmonizującej opłaty administra
cyjne za wnioski wizowe. Przykład podany w załączniku
powinien należy więc odpowiednio zmienić.

(4) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu dotyczącego stanowiska
Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji,
nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Przedmiotowa
decyzja uzupełnia dorobek Schengen na mocy tytułu IV
część trzecia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro
pejską; dlatego zgodnie z art. 5 wyżej wymienionego
protokołu Dania w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia
przedmiotowej decyzji przez Radę zdecyduje, czy prze
niesie ją do swojego prawa krajowego.

(5) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja
stanowi rozwinięcie tych przepisów dorobku Schengen
w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Euro
pejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii
dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowa
dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen,
które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art.
1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej
umowy (3).

(6) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi
rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu
Umowy zawartej między Unią Europejską, Wspólnotą
Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie
włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4),
wchodzących w zakres obszaru, o którym mowa w art.
1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji
2008/146/WE (5) i art. 3 decyzji 2008/149/WSiSW (6).

(7) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja
stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen
w rozumieniu Protokołu podpisanego między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską
i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księ
stwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską,
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty
czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa
dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku
Schengen (7), wchodzących w zakres obszaru, o którym
mowa w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku
z art. 3 decyzji 2008/261/WE (8) i art. 3 decyzji
2008/262/WE (9).

(8) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczo
nego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE
z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów
dorobku Schengen (10). W związku z tym Zjednoczone
Królestwo nie uczestniczy w jej przyjęciu, nie jest nią
związane, ani jej nie stosuje.
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(9) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii
zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego
2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie
wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (1).
W związku z tym Irlandia nie uczestniczy w jej przyjęciu,
nie jest nią związana, ani jej nie stosuje.

(10) W odniesieniu do Cypru niniejsza decyzja stanowi akt
oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim
związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia
z 2003 roku.

(11) Niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku
Schengen lub w inny sposób z nim związany
w rozumieniu art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005
roku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W przykładzie 9 w załączniku 13 wspólnych instrukcji konsu
larnych tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— Chodzi o krótkoterminową wizę wielokrotnego wjazdu
o okresie ważności mogącym wynosić do pięciu lat.
W podanym przykładzie okres ważności wynosi trzy
lata”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich
zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
M. BARNIER
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