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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Ιουνίου 2002
για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών
προστασία από την παραποίηση και την πλαστογράφηση.
Αυτό θα συµβάλει στην πρόληψη της λαθροµετανάστευσης
και της παράνοµης διαµονής και στην καταπολέµηση αυτών
των φαινοµένων. Θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλες για
χρησιµοποίηση από όλα τα κράτη µέλη και να φέρουν,
παγκοσµίως αναγνωρίσιµα, εναρµονισµένα χαρακτηριστικά
ασφαλείας, σαφώς ορατά δια γυµνού οφθαλµού.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 σηµείο 3,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(6)

Προκειµένου να ενισχυθεί η προστασία των αδειών διαµονής
από την παραποίηση και την πλαστογράφηση, τα κράτη
µέλη και η Επιτροπή εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις µεταβολές
οι οποίες πρέπει να επέλθουν στα στοιχεία ασφάλειας τα
οποία είναι ενσωµατωµένα στην άδεια, και ιδίως την ενσωµάτωση και τη χρήση νέων βιοµετρικών στοιχείων.

(7)

Ο παρών κανονισµός ορίζει µόνον όσες προδιαγραφές δεν
είναι απόρρητες. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να
συµπληρωθούν από άλλες που πρέπει να παραµείνουν
απόρρητες, προκειµένου να προληφθεί ο κίνδυνος παραποίησης και πλαστογράφησης, και οι οποίες δεν µπορούν να
περιλαµβάνουν προσωπικά στοιχεία ούτε µνεία προσωπικών
στοιχείων. Θα πρέπει να ανατεθεί η εξουσία θέσπισης αυτών
των συµπληρωµατικών τεχνικών προδιαγραφών στην Επιτροπή, η οποία επικουρείται από την επιτροπή που έχει
συσταθεί µε το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1683/
95 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1995, για την
καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (5). Εν προκειµένω,
ενδείκνυται να ληφθεί µέριµνα προς αποφυγή τυχόν ρήξης
της συνέχειας µε τις άδειες διαµονής που προκύπτουν από
τις αποφάσεις του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1997
και της 8ης Ιουνίου 2001.

(8)

Για να διασφαλισθεί ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν θα
δηµοσιοποιούνται σε µεγαλύτερο αριθµό ατόµων απ’ ό,τι
χρειάζεται, είναι επίσης ουσιώδες κάθε κράτος µέλος να
αναθέσει σε ένα µόνον οργανισµό την εκτύπωση της άδειας
διαµονής ενιαίου τύπου, ενώ παράλληλα διατηρεί την ευχέρεια, εφόσον παραστεί ανάγκη, να αλλάξει οργανισµό. Για
λόγους ασφαλείας, κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να γνωστοποιήσει το όνοµα του αρµόδιου οργανισµού στην Επιτροπή
και τα άλλα κράτη µέλη.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συνθήκη του Άµστερνταµ αποσκοπεί να εγκαθιδρύσει
προοδευτικά ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και παρέχει στην Επιτροπή συντρέχον δικαίωµα
πρωτοβουλίας, προκειµένου να λαµβάνονται τα µέτρα που
επιβάλλονται για µια εναρµονισµένη µεταναστευτική πολιτική.

(2)

Το πρόγραµµα δράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής
όσον αφορά την άριστη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων
της συνθήκης του Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (3), στην
παράγραφο 38 στοιχείο γ) σηµείο ii), προβλέπει τη θέσπιση
κανόνων όσον αφορά τις διαδικασίες έκδοσης από τα κράτη
µέλη θεωρήσεων και τίτλων διαµονής µακράς διαρκείας.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, της 15ης και 16ης
Οκτωβρίου 1999, τόνισε την ανάγκη αυτής της εναρµονισµένης µεταναστευτικής πολιτικής, λαµβάνοντας ιδίως
υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης που αφορούν την είσοδο
και τη διαµονή των υπηκόων τρίτων χωρών.

(4)

Η κοινή δράση 97/11/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1996, όσον αφορά άδειες διαµονής ενιαίου
τύπου (4), επιβεβαιώνει την ανάγκη να εναρµονισθεί ο τύπος
των αδειών διαµονής που εκδίδονται από τα κράτη µέλη για
τους υπηκόους τρίτων χωρών. Κατά συνέπεια, η κοινή
δράση 97/11/∆ΕΥ θα πρέπει πλέον να αντικατασταθεί από
κοινοτική πράξη.

(5)

Είναι ουσιώδες οι άδειες διαµονής ενιαίου τύπου να περιλαµβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία και να ανταποκρίνονται σε πολύ υψηλά τεχνικά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά την

(1) ΕΕ C 180 Ε της 26.6.2001, σ. 304.
(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.
4
( ) ΕΕ L 7 της 10.1.1997, σ. 1.

(5) ΕΕ L 164 της 14.7.1995, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 334/2002 (ΕΕ L 53 της 23.2.2002,
σ. 7).
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Τα κράτη µέλη θα πρέπει, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή,
να θέσουν σε εφαρµογή τα µέτρα που επιβάλλονται για να
εξασφαλισθεί ότι κατά την επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα τηρείται το επίπεδο προστασίας το
οποίο αναφέρεται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1).

15.6.2002

του προαναφερόµενου πρωτοκόλλου, οι διατάξεις του
παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται στην Ιρλανδία,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(10)

Τα απαιτούµενα τα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).

(11)

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών
µελών όσον αφορά την αναγνώριση κρατών και των εδαφικών οντοτήτων, καθώς και των διαβατηρίων, ταξιδιωτικών
εγγράφων και εγγράφων ταυτότητας που εκδίδονται από τις
αρχές τους.

(12)

(13)

(14)

(15)

1.
Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται από τα κράτη µέλη για
τους υπηκόους τρίτων χωρών είναι ενιαίου τύπου και προβλέπουν
χώρο για την αναγραφή των πληροφοριών που αναφέρονται στο
παράρτηµα. Ο ενιαίος τύπος της άδειας διαµονής µπορεί να είναι
αυτοκόλλητη ετικέτα ή αυτοτελές έγγραφο. Κάθε κράτος µέλος
µπορεί να προσθέτει, στο σχετικό χώρο του ενιαίου τύπου άδειας,
σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν τη φύση της άδειας και το
νοµικό καθεστώς του κατόχου της, ιδίως για το αν ο ενδιαφερόµενος διαθέτει ή όχι άδεια εργασίας.
2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην
έκδοση του παρόντος κανονισµού και, ως εκ τούτου, δεν
δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του.
∆εδοµένου ότι ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στην ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν κατ’ εφαρµογήν των
διατάξεων του τρίτου µέρους τίτλος IV της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία, σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου, θα αποφασίσει,
εντός εξαµήνου από την έκδοση του παρόντος κανονισµού
από το Συµβούλιο, εάν θα τον µεταφέρει ή όχι στο εθνικό
της δίκαιο.

α) «άδεια διαµονής», κάθε άδεια η οποία εκδίδεται από τις αρχές
ενός κράτους µέλους και επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να
διαµένει νόµιµα στο έδαφός του, µε εξαίρεση:

Όσον αφορά τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο
της Νορβηγίας, ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των
διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν, η οποία εµπίπτει
στον τοµέα που καθορίζεται από το άρθρο 1 σηµείο Β της
απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της
συµφωνίας που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών,
µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του
κεκτηµένου του Σένγκεν (3).

β) «υπήκοος τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης
της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της
συνθήκης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο
Βασίλειο γνωστοποίησε, µε επιστολή του της 3ης Ιουλίου
2001, ότι επιθυµεί να συµµετάσχει στην έκδοση και την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
Κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου,
η Ιρλανδία δεν συµµετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισµού. Κατά συνέπεια και µε την επιφύλαξη του άρθρου 4

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

i) θεωρήσεις,
ii) άδειες που χορηγούνται ενώ εκκρεµεί εξέταση αίτησης για
τη χορήγηση άδειας διαµονής ή ασύλου,
iii) άδειες που χορηγούνται για διαµονή ανώτατης διάρκειας έξι
µηνών από τα κράτη µέλη τα οποία δεν εφαρµόζουν τις
διατάξεις του άρθρου 21 της σύµβασης εφαρµογής της
συµφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, µεταξύ
των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονοµικής Ένωσης
Μπενελούξ, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας
και της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, σχετικά µε τη σταδιακή
κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (4)·

Άρθρο 2
1.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 7
παράγραφος 2, θεσπίζονται συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές για τις άδειες διαµονής ενιαίου τύπου όσον αφορά:
α) τα συµπληρωµατικά στοιχεία και τις απαιτήσεις ασφαλείας,
µεταξύ των οποίων ενισχυµένοι κανόνες για την πρόληψη του
κινδύνου της παραποίησης και της πλαστογράφησης·
β) τις τεχνικές µεθόδους και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη συµπλήρωση της άδειας διαµονής ενιαίου
τύπου·
γ) τις λοιπές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη
συµπλήρωση της άδειας διαµονής ενιαίου τύπου.
2.
Τα χρώµατα της άδειας διαµονής ενιαίου τύπου µπορούν να
τροποποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 7 παράγραφος 2.
(4) ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.
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Άρθρο 3

Άρθρο 7

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι απόρρητες
και δεν δηµοσιεύονται. Γνωστοποιούνται µόνο στους οργανισµούς
που ορίζουν τα κράτη µέλη για την εκτύπωση και σε πρόσωπα
δεόντως εξουσιοδοτηµένα από ένα κράτος µέλος ή την Επιτροπή.

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί
µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1683/95.

Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν µόνον οργανισµό, στον οποίον
αναθέτει την ευθύνη της εκτύπωσης της άδειας διαµονής ενιαίου
τύπου. Γνωστοποιεί το όνοµα του εν λόγω οργανισµού στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. Ο ίδιος οργανισµός µπορεί να
ορίζεται από δύο ή περισσότερα κράτη µέλη. Κάθε κράτος µέλος
διατηρεί την ευχέρεια να αλλάξει οργανισµό. Ενηµερώνει σχετικά
την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη.
Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την προστασία των
δεδοµένων, τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής
έχουν το δικαίωµα να επαληθεύουν τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που έχουν αναγραφεί στην άδεια διαµονής και, ενδεχοµένως, να ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους.
Η άδεια διαµονής δεν περιέχει καµία πληροφορία αναγνώσιµη από
µηχάνηµα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού ή εάν τα δεδοµένα αυτά
αναγράφονται στο αντίστοιχο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στους υπηκόους τρίτων
χωρών, οι οποίοι είναι:
— µέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που ασκούν το δικαίωµα
της ελεύθερης κυκλοφορίας,
— υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών τα οποία είναι µέρη της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και µέλη της οικογενείας τους που
ασκούν το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας σύµφωνα µε
την εν λόγω συµφωνία,
— υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης και στους οποίους έχει επιτραπεί η διαµονή
σε κράτος µέλος για περίοδο µικρότερη των τριών µηνών.
Άρθρο 6
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής,
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.
Η προθεσµία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/EΚ καθορίζεται σε δύο µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 8

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών µελών
όσον αφορά την αναγνώριση των κρατών και των εδαφικών
οντοτήτων, καθώς και των διαβατηρίων, εγγράφων ταυτότητας και
ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αρχές τους.
Άρθρο 9
Τα κράτη µέλη εκδίδουν την ενιαίου τύπου άδεια διαµονής που
καθορίζεται στο άρθρο 1, το αργότερο εντός ενός έτους από τη
θέσπιση των συµπληρωµατικών στοιχείων και των απαιτήσεων
ασφαλείας, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Από την ηµεροµηνία αυτή, ο παρών κανονισµός αντικαθιστά, στα
οικεία κράτη µέλη, την κοινή δράση 97/11/∆ΕΥ.
Η προβλεπόµενη από το σηµείο 14 του παραρτήµατος ενσωµάτωση της φωτογραφίας στην άδεια διαµονής των υπηκόων
τρίτων χωρών, υπό µορφήν αυτοκόλλητης ετικέτας, εφαρµόζεται το
αργότερο εντός πέντε ετών από τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται από το άρθρο 2 για την έγκριση αυτού
του µέτρου.
Εντούτοις, η ισχύς των αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί χρησιµοποιώντας άλλο τύπο άδειας διαµονής, δεν θίγεται από την καθιέρωση
αδειών διαµονής ενιαίου τύπου, εκτός αντιθέτου αποφάσεως του
οικείου κράτους µέλους.
Άρθρο 10
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Λουξεµβούργο, 13 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. RAJOY BREY
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
α) Περιγραφή
Η άδεια διαµονής έχει τη µορφή είτε αυτοκόλλητης ετικέτας, ει δυνατόν σχήµατος ID 2, είτε αυτοτελούς εγγράφου,
σχήµατος ID 1 ή ID 2. Προσανατολίζεται προς τις προδιαγραφές που ορίζονται στα έγγραφα της ICAO (∆ιεθνούς
Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας) για τις αναγνώσιµες από µηχάνηµα θεωρήσεις (έγγραφο 9303 µέρος 2) ή για τα
αναγνώσιµα από µηχάνηµα ταξιδιωτικά έγγραφα (δελτία) (έγγραφο 9303 µέρος 3). Περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:
1.

Στο χώρο αυτό, αναγράφεται ο τίτλος του εγγράφου (άδεια διαµονής) στη/στις γλώσσα(-ες) του κράτους µέλους
που εκδίδει το έγγραφο (*).

2.

Στο χώρο αυτό, αναγράφεται ο αριθµός του εγγράφου (ο οποίος προστατεύεται µε ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας
και του οποίου προηγείται γράµµα ενδεικτικό της σειράς).

3.1.

Ονοµατεπώνυµο: επώνυµο και όνοµα/τα µε αυτή τη σειρά (*).

4.2.

«Ισχύει µέχρι»: αναγράφεται η σχετική ηµεροµηνία λήξεως, ή, κατά περίπτωση, λέξη που υποδεικνύει απεριόριστη
ισχύ.

5.3.

Τόπος έκδοσης και ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος: ο τόπος έκδοσης και η ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της
άδειας διαµονής (*).

6.4.

Κατηγορία άδειας: η συγκεκριµένη κατηγορία της άδειας διαµονής που χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας από το
κράτος µέλος (*). Στην άδεια διαµονής µέλους οικογένειας πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει ασκήσει το
δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας, πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «µέλος οικογένειας».

7.5.−9. Παρατηρήσεις: τα κράτη µέλη µπορούν να αναγράφουν στοιχεία και ενδείξεις προς εθνική χρήση που είναι αναγκαία
βάσει των εθνικών διατάξεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών, στα οποία περιλαµβάνονται ιδίως ενδείξεις σχετικές
µε την άδεια εργασίας (*).
8.

Ηµεροµηνία/Υπογραφή/Έγκριση: τίθεται, κατά περίπτωση, η υπογραφή και η σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής ή/και
η υπογραφή του κατόχου.

9.

Τα κράτη µέλη αναγράφουν εδώ το εθνόσηµό τους που διαφοροποιεί τις άδειες διαµονής και εγγυάται την εθνική
καταγωγή.

10.

Ο χώρος αυτός προορίζεται για ανάγνωση από µηχάνηµα. Η αναγνώσιµη από µηχάνηµα ζώνη είναι σύµφωνη µε τις
προδιαγραφές της ICAO.

11.

Στο χώρο αυτό, πρέπει να περιέχεται τυπωµένο κείµενο βάσει του οποίου προσδιορίζεται αποκλειστικά το οικείο
κράτος µέλος. Το κείµενο αυτό δεν πρέπει να αλλοιώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αναγνώσιµης από µηχάνηµα
ζώνης.

12.

Ο χώρος αυτός προβλέπεται για επιµεταλλωµένη λανθάνουσα εικόνα, που φέρει τον κωδικό χώρας του κράτους
µέλους, αν χρησιµοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα.

13.

Ο χώρος αυτός προορίζεται για οπτικώς µεταβλητό σήµα (OVD = Optically Variable Device), το οποίο εξασφαλίζει ποιότητα αναγνώρισης και επίπεδο ασφάλειας εφάµιλλα µε το χαρακτηριστικό ασφάλειας που χρησιµοποιείται
στην ισχύουσα θεώρηση ενιαίου τύπου.

14.

Εάν η άδεια διαµονής έχει τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου, στο χώρο αυτό τίθεται η φωτογραφία ταυτότητας, η
οποία προστατεύεται από την ίδια τη συναρµολόγηση του δελτίου ή από µεµβράνη ασφαλείας που τοποθετείται εν
θερµώ, και περιλαµβάνει, σε κάθε περίπτωση, το οπτικώς µεταβλητό σήµα.
Εάν η άδεια διαµονής έχει τη µορφή αυτοκόλλητης ετικέτας, στο χώρο αυτό περιέχεται φωτογραφία που θα
παράγεται σύµφωνα µε υψηλά πρότυπα ασφαλείας.

15.

Εάν χρησιµοποιείται αυτοτελές έγγραφο, προβλέπεται η αναγραφή των ακόλουθων συµπληρωµατικών πληροφοριών
στην οπίσθια όψη:
— ηµεροµηνία/τόπος γεννήσεως (*),
— ιθαγένεια (*),
— φύλο (*),
— παρατηρήσεις (*).
Μπορεί επίσης να αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου της άδειας (*).

β) Χρώµα — Μέθοδος εκτύπωσης
Τα κράτη µέλη καθορίζουν το χρώµα και τη µέθοδο εκτύπωσης σύµφωνα µε το ενιαίο πρότυπο που ορίζεται στο παρόν
παράρτηµα και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα θεσπιστούν σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού.
(*) Αν τα στοιχεία αναφράφονται σε επίσηµη γλώσσα που δεν χρησιµοποιεί λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να µεταφράφονται σε λατινικούς
χαρακτήρες.
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γ) Υλικά
Το χαρτί που χρησιµοποιείται για τις άδειες διαµονής στις οποίες αναγράφονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα
δεδοµένα πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:
— δεν έχει οπτικά λευκαντικά,
— περιέχει διτονικό υδατογράφηµα,
— περιέχει αντιδραστήρια ασφαλείας για προστασία από την παραποίηση µε χηµικά µέσα,
— περιέχει έγχρωµες ίνες (εν µέρει ορατές, εν µέρει φθορίζουσες υπό υπεριώδες φως),
— περιέχει φθορίζοντα υπό υπεριώδες φως δισκία ασφαλείας.
Εάν η άδεια διαµονής έχει τη µορφή αυτοκόλλητης ετικέτας, δεν είναι αναγκαίο το υδατογράφηµα.
Εάν το δελτίο για την αναγραφή των προσωπικών δεδοµένων είναι κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από πλαστικό, δεν είναι
συνήθως δυνατό να ενσωµατώνονται σε αυτό τα χαρακτηριστικά γνησιότητας που χρησιµοποιούνται στα χάρτινα δελτία. Η
έλλειψη τέτοιων χαρακτηριστικών στο υλικό πρέπει να αντισταθµίζεται από µέτρα σχετικά µε την ασφάλεια της εκτύπωσης,
από τη χρήση οπτικώς µεταβλητών σηµάτων (OVD) ή από διαδικασία έκδοσης η οποία υπερβαίνει τις ακόλουθες ελάχιστες
προδιαγραφές. Τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας του υλικού πρέπει να είναι ενιαίου τύπου.

δ) Τεχνικές εκτύπωσης
Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες τεχνικές εκτύπωσης:
— Εκτύπωση του φόντου (δαπέδου):
διχρωµία σύµπλεκτων κυµατοειδών γραµµών (guillochis),
φθορίζων ιριδισµός χρώµατος,
φθορίζουσα υπό υπεριώδες φως εκτύπωση,
σχέδια φτιαγµένα κατά τρόπο που να συνιστά αποτελεσµατική προστασία από την παραποίηση και την πλαστογράφηση,
χρήση φθοριζόντων χρωµάτων στα χάρτινα δελτία και τις αυτοκόλλητες ετικέτες.
Η εµφάνιση («lay-out») της εµπρόσθιας όψης του δελτίου πρέπει να διαφοροποιείται από την εµφάνιση της οπίσθιας όψης.
— Εκτύπωση εντύπου:
µε ενσωµατωµένη εκτύπωση µικροστοιχείων (στην περίπτωση που δεν είναι ήδη ενσωµατωµένα στην εκτύπωση του
φόντου).
— Αρίθµηση:
Εκτυπωµένη (κατά το δυνατόν µε ψηφία ή τυπογραφικά στοιχεία ειδικού τύπου και µε φθορίζουσα υπό υπεριώδες φως
µελάνη) ή, για τα δελτία, ενσωµατωµένη µε την τεχνική που χρησιµοποιείται για την αναγραφή προσωπικών δεδοµένων.
Αν χρησιµοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα, είναι υποχρεωτική η έντυπη αρίθµηση µε φθορίζουσα µελάνη και ψηφία ειδικού
τύπου.
Εάν χρησιµοποιούνται αυτοκόλλητες ετικέτες, πρέπει επίσης να γίνεται χρήση βαθυτυπίας που δηµιουργεί φαινόµενο
λανθάνουσας εικόνας, µικροστοιχείων και οπτικώς µεταβλητής µελάνης. Σε δελτία κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου από
πλαστικό, θα πρέπει επίσης να ενσωµατώνονται πρόσθετα οπτικώς µεταβλητά χαρακτηριστικά ασφαλείας, αν µη τι άλλο µε τη
χρησιµοποίηση οπτικώς µεταβλητής µελάνης ή άλλης ανάλογης τεχνικής. Τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας της
εκτύπωσης πρέπει να είναι ενιαίου τύπου.

ε) Προστασία από αναπαραγωγή µε φωτοαντίγραφο
Οπτικώς µεταβλητό σήµα (OVD) χρησιµοποιείται στην αυτοκόλλητη ετικέτα ή στην εµπρόσθια όψη του δελτίου της άδειας
διαµονής, το οποίο εξασφαλίζει ποιότητα, σε επίπεδο αναγνώρισης και επίπεδο ασφαλείας, εφάµιλλα µε το χαρακτηριστικό
ασφαλείας που χρησιµοποιείται στην ισχύουσα θεώρηση ενιαίου τύπου. Το οπτικό µεταβλητό σήµα είναι ενσωµατωµένο στη
συναρµολόγηση του δελτίου ή στο πλαστικοποιηµένο εν θερµώ φύλλο ή τοποθετηµένο ως επικάλυψη OVD ή, στην
περίπτωση αυτοκόλλητης ετικέτας, ως επιµεταλλωµένο OVD (µε βαθυτυπική επιτύπωση).

στ) Έκδοση
Προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία της άδειας διαµονής προφυλάσσονται δεόντως από κάθε απόπειρα παραποίησης και πλαστογράφησης, τα προσωπικά δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων της φωτογραφίας και της υπογραφής του
κατόχου, καθώς και τα λοιπά σηµαντικά δεδοµένα, θα πρέπει να ενσωµατώνονται στο µέλλον στο βασικό υλικό του
εγγράφου. Οι συµβατικές µέθοδοι επικόλλησης της φωτογραφίας αποκλείονται.
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την έκδοση, µπορούν να χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες τεχνικές:
εκτύπωση µε λέιζερ,
θερµοµεταφορά,
εκτύπωση µε έγχυση µελάνης,
φωτογραφική µέθοδος,
εγχάραξη µε λέιζερ.

Προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδοµένα προστατεύονται επαρκώς από οιαδήποτε απόπειρα τροποποίησης,
η πλαστικοποίηση εν θερµώ µε προστατευτική µεµβράνη OVD είναι υποχρεωτική όπου εφαρµόζεται τεχνική εκτύπωσης µε
λέιζερ, θερµοµεταφορά ή φωτογραφική µέθοδος. Αυτή η πλαστικοποίηση µε µεµβράνη πρέπει να προβλέπεται και για τις
άδειες διαµονής υπό µορφή δελτίου, όταν εκτυπώνονται µε έγχυση µελάνης. ∆εδοµένου ότι, όταν η άδεια διαµονής έχει τη
µορφή αυτοκόλλητης ετικέτας, δεν είναι δυνατή η επικάλυψη του ταξιδιωτικού εγγράφου µε πολλές µεµβράνες τοποθετηµένες εν θερµώ, µόνον η εκτύπωση µε έγχυση µελάνης µπορεί να χρησιµοποιείται για αυτές τις αυτοκόλλητες ετικέτες. Η
εγχάραξη µε λέιζερ χρησιµοποιείται στα πλαστικά δελτία (που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από πλαστικά υλικά).
ζ) Τα κράτη µέλη µπορούν, όσον αφορά τα στοιχεία γ), δ) και ε), να θεσπίζουν πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας, εφόσον
αυτά συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί στον τοµέα αυτό.
Οι τεχνικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ανταποκρίνονται στους όρους και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1683/95 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου.
Άδεια διαµονής υπηκόου τρίτης χώρας υπό µορφήν δελτίου
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Άδεια διαµονής υπηκόου τρίτης χώρας υπό µορφήν αυτοκόλλητης ετικέτας
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