
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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 ustana-
wiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22, Dz.U. C 182 z 4.8.2007,

s. 18, Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38, Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19)

(2009/C 37/05)

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. Sprawiedli-
wości, Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

HISZPANIA

Nowe informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 57 z 1.3.2008.

Zarządzenie Urzędu Premiera PRE/1282/2007 z dnia 10 maja 207 r. w sprawie udowadniania przez cudzo-
ziemców pragnących wjechać na terytorium Hiszpanii posiadania wystarczających środków finansowych
określa środki finansowe, jakich posiadanie musi udowodnić cudzoziemiec przy wjeździe na terytorium
Hiszpanii:

a) środki na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie pobytu w Hiszpanii (w EUR) w wysokości 10 % mini-
malnej płacy brutto (tj. 62,40 EUR w 2009 r.) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przemno-
żona przez liczbę planowanych dni pobytu w Hiszpanii i liczbę podróżujących z zainteresowanym
członków rodziny, będących na jego utrzymaniu. Niezależnie od przewidywanego okresu pobytu, posia-
dane środki na osobę nie mogą być w żadnym przypadku niższe niż 90 % minimalnej obowiązującej
płacy brutto (tj. 561,60 EUR w 2009 r.) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej,

b) odnośnie powrotu do kraju pochodzenia lub przejazdu do państwa trzeciego cudzoziemiec musi
udowodnić, że posiada bilet(-y) na odpowiedni środek transportu z ustalonymi datami podróży, wysta-
wiony(-e) na nazwisko podróżnego i niepodlegający(-e) przeniesieniu.

W celu udowodnienia posiadania wymienionych środków, cudzoziemiec musi je okazać — o ile rozpo-
rządza takimi środkami w gotówce — lub przedstawić czeki potwierdzone, czeki podróżne, karty płatnicze
lub karty kredytowe wraz z aktualnym wyciągiem z konta bankowego (nie przyjmuje się kart wydanych
przez banki internetowe ani internetowych wyciągów z konta) lub wszelkiego rodzaju inne dokumenty
pozwalające potwierdzić wysokość posiadanych środków np. na karcie kredytowej lub na rachunku
bankowym.

SŁOWACJA

Nowe informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 134 z 31.5.2008.

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
56 EUR na osobę/na dzień pobytu.
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Na kwotę 56 EUR składają się:

a) 30 EUR na zakwaterowanie,

b) 4 EUR na śniadanie,

c) 7,5 EUR na obiad,

d) 7,5 EUR na kolację,

e) 7 EUR 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.
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