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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DECYZJA KOMITETU WYKONAWCZEGO
z dnia 14 grudnia 1993 r.
przedłużająca wizę jednolitą
(SCH/Com-ex (93)21)

KOMITET WYKONAWCZY,

uwzględniając art. 132 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen,
uwzględniając art. 17 ust. 3 lit. e) wymienionej powyżej Konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Wizy jednolite są przedłużane zgodnie ze wspólnymi zasadami, ustanowionymi w dokumencie załączonym do
niniejszej decyzji.
Paryż, dnia 14 grudnia 1993 r.
A. LAMASSOURE

Przewodniczący

L 239/151
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ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA WIZ JEDNOLITYCH
WSPÓLNE ZASADY

1. Artykuł 17 ust. 3 lit. e) Konwencji Wykonawczej ustala, że Komitet Wykonawczy podejmuje niezbędne decyzje
dotyczące warunków przedłużenia wiz zgodnie z interesami wszystkich Umawiających się Stron. Postanowienie
to stanowi podstawę prawną dla wspólnych zasad określonych poniżej.

2. Wiza może zostać przedłużona, jeżeli po jej wydaniu pojawiły się nowe fakty. Wnioski w celu przedłużenia wiz
muszą być należycie umotywowane, w szczególności można przytaczać powody wynikające z siły wyższej,
humanitarne, poważne przyczyny zawodowe lub osobiste. W żadnym przypadku nie zezwala się na zmianę celu
wizy. Właściwy organ administracyjny dokonuje oceny, czy podany powód rzeczywiście stanowi podstawę do
przedłużenia.

3. Również w przypadku przedłużenia wizy czas pobytu nie może przekraczać 90 dni.

4. Wiza jest przedłużana zgodnie z procedurami krajowymi.

5. Właściwym organem jest organ tej Umawiającej się Strony, na której terytorium znajduje się wnioskodawca
w chwili składania wniosku, nawet jeśli przedłużenie wizy oznacza, że wnioskodawca musiałby udać się na
terytorium innej Umawiającej się Strony.

W każdej z Umawiających się Stron, następujące organy administracyjne są odpowiedzialne za przedłużanie wizy:
— Francja:

Préfectures (Prefektura Policji w Paryżu).

— Hiszpania:

dla paszportów zwykłych: „ gobiernos civiles y por su delegación las comisarias de
policía” (Komisariat Generalny Policji, Wydział Dokumentów Komisariatu Generalnego lub Gubernatorzy ds. Cywilnych, a z ich upoważnienia Komisariaty Policji,
Komisariaty Policji Prowincji oraz lokalne Komisariaty Policji);
dla paszportów dyplomatycznych i służbowych „Ministerio de Asuntos Exteriores”
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

— Włochy:

„Ufficio degli Stranieri (Questure Republica)” (Urząd ds. cudzoziemców, Prefektura
Policji).

— Grecja:

„Υπεργειο Δημοσιας Ταξης (Γραφεια Αλλοδαπων)” (Ministerstwo ds. Porządku Publicznego oraz Urząd ds. Cudzoziemców)

— Portugalia:

„Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Ministério da Administracão Interna” (Urząd ds.
Cudzoziemców i ds. Granicznych jako placówka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

— Niemcy:

„Ausländeramt der jeweiligen Stadt oder des Landkreises” (Urząd ds. Cudzoziemców
w poszczególnych miastach lub powiatach).

— Belgia:

dla wiz zwykłych: „les Gouvernements provinciaux” (rządy poszczególnych prowincji), dla wiz w paszportach dyplomatycznych i służbowych: „le Ministère des Affaires
Étrangères” (Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

— Niderlandy:

dla zwykłych wiz: „Hoofden van de plaatselijke politie” (naczelnicy lokalnej policji),
dla paszportów dyplomatycznych i służbowych: „Ministerie van Buitenlandse Zaken”
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

— Luksemburg:

dla wszystkich wiz: „Service des passeports et visas du Ministère des Affaires étrangères (Wydział Paszportów i Wiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych).”
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6. Przedłużenie wiz jednolitych następuje zgodnie z procedurami krajowymi albo poprzez umieszczenie nowej
naklejki wizowej albo poprzez przybicie stempla.
7. Za przedłużenie wizy pobierana jest opłata.
8. W przypadku obywateli państw lub grup osób wymagających procedury konsultacji organów centralnych u jednej
lub kilku Umawiających się Stron, przedłużenie wizy może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeżeli wiza
zostaje przedłużona, należy powiadomić organ centralny państwa, którego urząd konsularny wystawił wizę.
9. O ile organ administracyjny, który przedłuża wizę nie zdecydował inaczej, przedłużona wiza pozostaje nadal wizą
jednolitą, uprawniającą do wjazdu na terytorium wszystkich Umawiających się Stron, dla których wiza ta była
obowiązująca w czasie wydania.
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