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KOMISJA EUROPEJSKA

Informacja  Komisji  dotycząca  powiadomień  o  przypadkach  braku  wzajemności  przesyłanych 
przez  państwa  członkowskie  w  myśl  art.  1  ust.  4  lit.  a)  rozporządzenia  Rady  (WE) 
nr  539/2001  zmienionego  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 

nr  1289/2013

(2014/C  111/01)

I. Podstawa  prawna

Zgodnie  z  art.  1  ust.  4  lit.  a)  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  539/2001  z  dnia  15  marca  2001  r.  wymieniają
cego  państwa  trzecie,  których  obywatele  muszą  posiadać  wizy  podczas  przekraczania  granic  zewnętrznych,  oraz 
te,  których  obywatele  są  zwolnieni  z  tego  wymogu (1),  zmienionego  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego 
i  Rady  (UE)  nr  1289/2013 (2)  przedmiotowe  państwo  członkowskie  powiadamia  Parlament  Europejski,  Radę 
i  Komisję  w  formie  pisemnej  –  w  terminie  30  dni  od  daty  wprowadzenia  przez  państwo  trzecie,  wymienione 
w  załączniku  II,  obowiązku  wizowego  –  o  fakcie  wprowadzenia  obowiązku  wizowego  lub,  w  przypadkach  gdy 
obowiązek  wizowy  istniejący  w  dniu  9  stycznia  2014  r.  jest  utrzymany,  w  ciągu  30  dni  od  tej  daty.

Komisja  niezwłocznie  publikuje  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  informacje  o  tym  powiadomieniu,  w  tym 
informacje  o  dacie  wprowadzenia  w  życie  obowiązku  wizowego  oraz  rodzajach  dokumentów  podróży  i  wiz, 
których  ten  obowiązek  dotyczy.

Obecne  informacje  opierają  się  na  powiadomieniach  uzyskanych  od  państw  członkowskich  zgodnie  ze  wspom
nianym  powyżej  art.  1  ust.  4  lit.  a).

Zastrzeżenie:  Opublikowanie  przez  Komisję  Europejską  informacji  o  powiadomieniu  przez  państwo  członkowskie 
dotyczącym  wzajemności  wizowej  nie  pociąga  za  sobą  automatycznego  uznania  przez  Komisję  Europejską 
sytuacji  braku  wzajemności  wizowej  w  rozumieniu  przepisów  art.  1  ust.  4  lit.  a)  rozporządzenia  (WE) 
nr  539/2001,  zmienionego  rozporządzeniem  (UE)  nr  1289/2013.

II. Informacje  dotyczące  powiadomień  przesłanych  przez  odnośne  państwa  członkowskie,  w  tym 
o  dacie  wprowadzenia  w  życie  obowiązku  wizowego  oraz  o  rodzaju  dokumentów  podróży  i 
wiz,  których  ten  obowiązek  dotyczy.

Komisja  otrzymała  powiadomienia  od  5  państw  członkowskich:

— Bułgarii  –  powiadomienia  przesłane  w  dniu  7  lutego  2014  r.,

— Chorwacji  –  powiadomienia  przesłane  w  dniu  7  lutego  2014  r.,

— Cypru  –  powiadomienia  przesłane  w  dniu  7  lutego  2014  r.,

— Polski  –  powiadomienia  przesłane  w  dniu  4  lutego  2014  r.,

— Rumunii  –  powiadomienia  przesłane  w  dniu  5  lutego  2014  r.

(1) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 74.
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BUŁGARIA

Państwo  trzecie  wymienione 
w  załączniku  II  do  rozporządzenia 

Rady  (WE)  nr  539/2001  w  sprawie 
wykonania  obowiązku  wizowego

Data  wprowadzenia  w  życie 
obowiązku  wizowego

Rodzaje  dokumentów  podróży  i  wiz, 
których  obowiązek  ten  dotyczy

Stany  Zjednoczone  Ameryki Od  dnia  przystąpienia  Bułgarii 
do  Unii  Europejskiej  w  dniu 
1  stycznia  2007  r.

Obywatele  Bułgarii  posiadający 
paszporty  bułgarskie

Australia Od  dnia  przystąpienia  Bułgarii 
do  Unii  Europejskiej  w  dniu 
1  stycznia  2007  r.

Obywatele  Bułgarii  posiadający 
paszporty  bułgarskie

Kanada Od  dnia  przystąpienia  Bułgarii 
do  Unii  Europejskiej  w  dniu 
1  stycznia  2007  r.

Obywatele  Bułgarii  posiadający 
paszporty  bułgarskie

CHORWACJA

Państwo  trzecie  wymienione 
w  załączniku  II  rozporządzenia  Rady 

(WE)  nr  539/2001  w  sprawie 
wykonania  obowiązku  wizowego

Data  wprowadzenia  w  życie 
obowiązku  wizowego

Rodzaje  dokumentów  podróży  i  wiz, 
których  obowiązek  ten  dotyczy

Stany  Zjednoczone  Ameryki Od  uznania  Republiki  Chorwacji 
przez  Stany  Zjednoczone  w  dniu 
7  kwietnia  1992  r.

Paszporty  dyplomatyczne,
paszporty  urzędowe,
paszporty  zwykłe

Państwo  Brunei  Darussalam Od  uznania  Republiki  Chorwacji 
przez  Państwo  Brunei 
Darussalam  w  dniu  21  maja 
1992  r.

Paszporty  dyplomatyczne,
paszporty  urzędowe,
paszporty  zwykłe

CYPR

Państwo  trzecie  wymienione 
w  załączniku  II  rozporządzenia  Rady 

(WE)  nr  539/2001  w  sprawie 
wykonania  obowiązku  wizowego

Data  wprowadzenia  w  życie 
obowiązku  wizowego

Rodzaje  dokumentów  podróży  i  wiz, 
których  obowiązek  ten  dotyczy

Stany  Zjednoczone  Ameryki Od  dnia  przystąpienia  Cypru  do 
Unii  Europejskiej  w  dniu  1  maja 
2004  r.

Obywatele  Republiki  Cypryjskiej, 
posiadacze  paszportów  cypryjskich

Australia Od  dnia  przystąpienia  Cypru  do 
Unii  Europejskiej  w  dniu  1  maja 
2004  r.

Obywatele  Republiki  Cypryjskiej, 
posiadacze  paszportów  cypryjskich

POLSKA

Państwo  trzecie  wymienione 
w  załączniku  II  rozporządzenia  Rady 

(WE)  nr  539/2001  w  sprawie 
wykonania  obowiązku  wizowego

Data  wprowadzenia  w  życie 
obowiązku  wizowego

Rodzaje  dokumentów  podróży  i  wiz, 
których  obowiązek  ten  dotyczy

Stany  Zjednoczone  Ameryki Od  dnia  przystąpienia  Polski  do 
Unii  Europejskiej  w  dniu  1  maja 
2004  r.

Wszyscy  obywatele  Polski; 
wszystkie  rodzaje  dokumentów 
podróży
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RUMUNIA

Państwo  trzecie  wymienione 
w  załączniku  II  rozporządzenia  Rady 

(WE)  nr  539/2001  w  sprawie 
wykonania  obowiązku  wizowego

Data  wprowadzenia  w  życie 
obowiązku  wizowego

Rodzaje  dokumentów  podróży  i  wiz, 
których  obowiązek  ten  dotyczy

Australia Od  dnia  przystąpienia  Rumunii 
do  Unii  Europejskiej  w  dniu 
1  stycznia  2007  r.

Wszyscy  obywatele  Rumunii, 
niezależnie  od  rodzaju  dokumentu 
pobytu  lub  celu  pobytu 
krótkoterminowego

Kanada Od  dnia  przystąpienia  Rumunii 
do  Unii  Europejskiej  w  dniu 
1  stycznia  2007  r.

Wszyscy  obywatele  Rumunii, 
niezależnie  od  rodzaju  dokumentu 
pobytu  lub  celu  pobytu 
krótkoterminowego

Japonia Od  dnia  przystąpienia  Rumunii 
do  Unii  Europejskiej  w  dniu 
1  stycznia  2007  r.

— paszporty  zwykłe  tymczasowe

— posiadacze  zwykłych 
paszportów  elektronicznych  są 
objęci  jedynie  tymczasowym 
zniesieniem  obowiązku 
wizowego  (do  dnia  31  grudnia 
2015  r.)

Stany  Zjednoczone  Ameryki Od  dnia  przystąpienia  Rumunii 
do  Unii  Europejskiej  w  dniu 
1  stycznia  2007  r.

Wszyscy  obywatele  Rumunii, 
niezależnie  od  rodzaju  dokumentu 
pobytu  lub  celu  pobytu 
krótkoterminowego
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