
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie 
norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży 

wydawanych przez Państwa Członkowskie 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 385 z dnia 29 grudnia 2004 r.) 

1.  Strona 4, załącznik, wstęp, zdanie pierwsze: 

zamiast:  „Niniejszy Załącznik określa minimalny poziom zabezpieczenia, który powinien być zapewniony 
w odniesieniu do paszportów i dokumentów podróży Państw Członkowskich.”, 

powinno być:  „Niniejszy załącznik określa minimalny poziom zabezpieczenia wymagany w odniesieniu do 
paszportów i dokumentów podróży państw członkowskich.”. 

2.  Strona 5, załącznik, pkt 3 „Techniki druku”, pkt C, akapit drugi, zdanie ostatnie: 

zamiast:  „Na kartach paszportowych wykonanych w całości z tworzywa sztucznego stosuje się również 
dodatkowe zabezpieczenia w postaci hologramów zmiennoobrazowych, przez zastosowanie 
przynajmniej dyfrakcyjno-obrazowego elementu optycznie zmiennego (DOVID) lub równoważnych 
środków.”, 

powinno być:  „Na kartach paszportowych wykonanych w całości z tworzywa sztucznego stosuje się również 
dodatkowe zabezpieczenia w postaci zabezpieczających elementów optycznie zmiennych, przez 
zastosowanie przynajmniej dyfrakcyjno-obrazowego elementu optycznie zmiennego (DOVID) lub 
równoważnych środków.”. 

3.  Strona 5, załącznik, pkt 4 „Zabezpieczenie przed kopiowaniem”, akapity pierwszy, drugi i trzeci (poprawione 
w drodze sprostowania opublikowanego w Dz.U. L 311 z 26.11.2005, s. 44): 

zamiast:  „Zabezpieczenie OVD lub element o równoważnym charakterze, który zapewnia ten sam poziom 
identyfikacji i bezpieczeństwa co hologram mający obecnie zastosowanie w ujednoliconym formacie 
wizowym, jest stosowany na stronie zawierającej dane osobowe i przyjmuje formę struktur dyfrak
cyjnych, zmieniających się w zależności od kąta nachylenia (DOVID), wbudowanych w laminat do 
laminowania na gorąco lub laminat o równoważnym charakterze (możliwie najcieńszy) lub w postaci 
powłoki OVD, bądź umieszczonych na naklejkach albo wewnętrznych stronach z nielaminowanego 
papieru w formie metalizowanych lub częściowo demetalizowanych zabezpieczeń OVD (z nadrukiem 
wklęsłym), lub w formie elementów o równoważnym charakterze. 

Hologramy OVD powinny być scalone z dokumentem jako element struktury warstwowej skutecznie 
chroniącej przed podrabianiem i przerabianiem. W dokumentach z papieru powinny być one scalone 
na możliwie największej powierzchni w formie elementu z laminatu do laminowania na gorąco lub 
laminatu o równoważnym charakterze (możliwie najcieńszego) albo w formie powłoki zabezpie
czającej, zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 5. W dokumentach wykonanych z tworzywa 
sztucznego powinny być wbudowane w warstwę karty na możliwie największej powierzchni. 

Jeżeli karta z tworzywa sztucznego zawiera dane osobowe umieszczone na niej za pomocą 
grawerowania laserowego i jeżeli znajduje się na niej optycznie zmienny element laserowy (CLI), 
stosuje się element dyfrakcyjny OVD, przynajmniej w formie metalizowanego lub transparentnego 
DOVID, tak aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę przed powielaniem.”, 

powinno być:  „Element optycznie zmienny (OVD) lub element o równoważnym charakterze, który zapewnia ten 
sam poziom identyfikacji i bezpieczeństwa co obecnie zastosowany w ujednoliconym formacie 
wizowym, jest stosowany na stronie zawierającej dane osobowe i przyjmuje formę struktur dyfrak
cyjnych, zmieniających się w zależności od kąta nachylenia (DOVID), wbudowanych w laminat do 
laminowania na gorąco lub laminat o równoważnym charakterze (możliwie najcieńszy) lub w postaci 
powłoki OVD, bądź umieszczonych na naklejkach albo wewnętrznych stronach z nielaminowanego 
papieru w formie metalizowanych lub częściowo demetalizowanych elementów OVD (z nadrukiem 
wklęsłym), lub w formie elementów o równoważnym charakterze. 
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Elementy OVD powinny być scalone z dokumentem jako element struktury warstwowej skutecznie 
chroniącej przed podrabianiem i przerabianiem. W dokumentach z papieru powinny być one scalone 
na możliwie największej powierzchni w formie elementu z laminatu do laminowania na gorąco lub 
laminatu o równoważnym charakterze (możliwie najcieńszego) albo w formie powłoki zabezpie
czającej, zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 5. W dokumentach wykonanych z tworzywa 
sztucznego powinny być wbudowane w warstwę karty na możliwie największej powierzchni. 

Jeżeli karta z tworzywa sztucznego zawiera dane osobowe umieszczone na niej za pomocą 
grawerowania laserowego i jeżeli znajduje się na niej optycznie zmienny element laserowy, stosuje się 
element dyfrakcyjny OVD, przynajmniej w formie metalizowanego lub transparentnego DOVID, tak 
aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę przed powielaniem.”.  
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