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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, 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; Dz.U. 
C 37 z 14.2.2009, s. 8; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5; Dz.U. C 24 

z 26.1.2011, s. 6; Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 8) 

(2011/C 203/08) 

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 niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na 
stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych. 

NORWEGIA 

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006 

Na podstawie art. 17 lit. f) norweskiej ustawy imigracyjnej każdemu cudzoziemcowi, który nie może 
udowodnić, że posiada wystarczające środki na pobyt w Królestwie i na podróż powrotną lub że może 
liczyć na takie środki, można odmówić wjazdu na granicy. 

Kwoty uznane za konieczne określane są indywidualnie, a decyzje podejmowane są dla danego przypadku. 
Przy określaniu wysokości kwot uwzględnia się długość pobytu, zakwaterowanie cudzoziemca u rodziny lub 
przyjaciół, posiadanie biletu na podróż powrotną i posiadanie gwarancji pobytu (orientacyjnie, kwotę 
500 NOK na dzień uważa się za wystarczającą w przypadku gości, którzy nie mieszkają z rodziną lub 
przyjaciółmi).
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