
A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének
(3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek – közzététel:
HL C 247., 2006.10.13., 19. o.; HL C 153., 2007.7.6., 22. o.; HL C 182., 2007.8.4., 18. o.; HL C 57.,

2008.3.1., 38. o. – frissítése

(2008/C 134/08)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének
(3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegeket a Schengeni határ-
ellenőrzési kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk
alapján teszik közzé.

A Hivatalos Lapban való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának
honlapján elérhető a jegyzék havonta frissített változata.

SZLOVÁKIA

A HL C 247., 2006.10.13-i számának 19. oldalán közzétett információk helyébe lépő információk

Az idegenek tartózkodásáról és egyes módosított törvények módosításáról szóló 48/2002. törvény 4. cikke
a Szlovák Köztársaság területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok költségeinek fedezéséhez
szükséges pénzügyi forrásokat személyenként és tartózkodási naponként 1 700 SKK összegben határozza
meg.

Az 1 700 szlovák koronás összeg a következőkből tevődik össze:

a) 1 000 SKK – szállás;

b) 100 SKK – reggeli;

c) 200 SKK – ebéd;

d) 200 SKK – vacsora;

e) 200 SKK – költőpénz.

Amennyiben a Szlovák Köztársaság területén a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának egy részét
fedezik, e tényt figyelembe veszik.

A pénzügyi források kiválthatók rendőrhatóság által jóváhagyott meghívással.

GÖRÖGORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számának 19. oldalán közzétett információk helyébe lépő információk

Az 2007. december 24-i 3021/22/10-f. sz. közös miniszteri határozat meghatározza azt a létfenntartáshoz
szükséges minimális összeget, amellyel a külföldi állampolgároknak – az Európai Unió tagállamainak állam-
polgárai kivételével – rendelkezniük kell, ha görög területre kívánnak beutazni.

A fenti határozat értelmében azok a külföldi állampolgároknak, akik nem az Európai Unió valamelyik tagál-
lamának állampolgárai, a Görögországba történő belépéshez személyenként és naponként 50 EUR, 5 napot
meg nem haladó tartózkodás esetében pedig összesen minimum 300 EUR külföldi valutával kell rendelkez-
niük.

Kiskorú külföldi állampolgárok esetében a fenti összeget 50 %-kal csökkentik.

A viszonosság elve alapján megkövetelik a határon a valutaváltást azon országok állampolgáraitól,
amelyekben a görög állampolgárokra hasonló kötelezettség vonatkozik.
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