
II

(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

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 frissítése

(2009/C 33/01)

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.

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., HL C 134., 2008.5.31., 19. o.

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

SPANYOLORSZÁG

A HL C 57., 2008.3.1-i számának közzétett információk helyébe lépő információk

A Spanyolországba való belépéshez szükséges, külföldiek számára előírt anyagi fedezetről szóló, 2007.
május 10-i PRE/1282/2007 elnökségi minisztériumi rendelet megállapítja azt az összeget, amellyel a külföl-
dieknek rendelkezniük kell ahhoz, hogy Spanyolországba beléphessenek:

a) ami a Spanyolországban való tartózkodás költségeit illeti, a külföldieknek a bruttó nemzeti minimál-
bér 10 %-ának megfelelő, euróban kifejezett összeggel (2009-ban 62,40 EUR) vagy ennek megfelelő
külföldi valutával kell rendelkezniük, amelyet meg kell szorozni a Spanyolországban eltölteni szándéko-
zott napok számával és az együtt utazó eltartott személyek számával. A rendelkezésükre álló minimális
összegnek – a tartózkodás tervezett időtartamától függetlenül – személyenként a bruttó nemzeti mini-
málbér 90 %-ának (2009-ban 561,60 EUR) vagy ennek megfelelő külföldi valutának kell lennie;

b) a származási államba való visszatéréshez vagy harmadik államba történő átutazáshoz a külföldieknek be
kell mutatniuk névre szóló, nem átruházható, határozott időpontra kiállított és a tervezett közlekedési
eszközre érvényes menetjegyet, illetve menetjegyeket.

A külföldieknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a fent említett megélhetési eszközökkel, amit készpénz,
vagy igazolt csekk, utazási csekk, elismervény vagy hitelkártya bemutatásával tehetnek meg, amelyhez
csatolni kell egy újkeletű bankszámlakivonatot (banki levelek vagy internetes bankszámlakivonatok nem
fogadhatók el), vagy bármilyen más olyan bizonyítékot, amely egyértelműen igazolja a kártyán vagy a bank-
számlán rendelkezésre álló hitelösszeget.
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SZLOVÁKIA

A HL C 134., 2008.5.31-i számának 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 56 EUR összegben határozza meg.

Az 56 EUR összeg a következőkből tevődik össze:

a) 30 EUR – szállás;

b) 4 EUR – reggeli;

c) 7,5 EUR – ebéd;

d) 7,5 EUR – vacsora;

e) 7 EUR – 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.

2009.2.10.C 33/2 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


