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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2414/2001
z dnia 7 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą
posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych Państw Członkowskich oraz te, których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) i),
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

Rozporządzenie (EWG) nr 539/2001 (2) wymienia Rumunię wśród państw trzecich, których obywatele są zwolnieni
z obowiązku wizowego, stwierdza jednak, że zwolnienie
obywateli Rumunii z obowiązku wizowego uzależnione
jest od późniejszego podjęcia w tej sprawie decyzji przez
Radę. Decyzja ta miała być podjęta na podstawie odpowiedniego sprawozdania, które Komisja miała przedstawić
Radzie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2001 r.
W swoim sprawozdaniu z dnia 29 czerwca 2001 r. Komisja wskazała, że Rumunia dokonała niezaprzeczalnych
postępów w odniesieniu do nielegalnej imigracji z tego
kraju, polityki wizowej Rumunii oraz kontroli na własnych
granicach. Komisja przedstawiła również zobowiązania
podjęte przez Rumunię w tej dziedzinie. Komisja postanowiła zarekomendować Radzie zwolnienie obywateli
Rumunii z obowiązku wizowego, począwszy od dnia
1 stycznia 2002 r.
Dla zastosowania zwolnienia obywateli Rumunii z obowiązku wizowego powinny zostać skreślone utrzymujące
tymczasowo obowiązek wizowy przepisy rozporządzenia
(WE) nr 539/2001.
Na podstawie art. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Wielkiej Brytanii i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii
Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, Irlandia i Wielka Brytania nie uczestniczą
w przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Konsekwentnie,
nie naruszając przepisów art. 4 tego Protokołu, przepisy
niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do
Irlandii ani Zjednoczonego Królestwa.

(1) Opinia wydana dnia 29 listopada 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1.

(5)

W odniesieniu do Republiki Islandii oraz Królestwa Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów
dorobku Schengen, należące do terytorium określonego
w art. 1 lit. b) decyzji Rady nr 1999/437/WE z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej
i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego
włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie,
stosowanie i rozwój dorobku z Schengen (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 wprowadza się następujące
zmiany:
1) punkt dwunasty preambuły otrzymuje brzmienie:

„(12) Niniejsze rozporządzenie zapewnia pełną harmonizację, odnosi się bowiem do państw trzecich, których
obywatele są objęci obowiązkiem wizowym przy przekraczaniu granic zewnętrznych Państw Członkowskich
i których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku.”;
2) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Obywatele państw trzecich wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik II są zwolnieni z obowiązku określonego
w ust. 1, gdy ich całkowity pobyt nie przekracza trzech miesięcy.”;

(3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.
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3) artykuł 8 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 8
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.”.
4) w załączniku II skreśla się, co następuje:
— gwiazdkę przy wyrazie Rumunia,
— przypis odnoszący się do art. 8 ust. 2.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2001 r.
W imieniu Rady
M. VERWILGHEN

Przewodniczący

