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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1030/2002
av den 13 juni 2002
om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

garantier mot hel- och delförfalskningar. Detta kommer
att bidra till förebyggande och bekämpning av olaglig
invandring och bosättning. Handlingen bör också vara
utformad så att den kan användas av samtliga medlemsstater och innefatta harmoniserade säkerhetsdetaljer som
är allmänt igenkännliga och kan uppfattas med blotta
ögat.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 63.3 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och
av följande skäl:
(1)

I Amsterdamfördraget eftersträvas ett gradvis upprättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa,
och kommissionen ges där delad initiativrätt för att
kunna vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en
harmoniserad invandringspolitik.

(2)

I rådets och kommissionens handlingsplan för att på
bästa sätt genomföra bestämmelserna i Amsterdamfördraget om upprättande av ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa (3) föreskrivs i åtgärd 38 punkt c ii
utarbetande av regler om medlemsstaternas förfaranden
för att utfärda viseringar och uppehållstillstånd för
längre tid.

(3)

Europeiska rådet i Tammerfors den 15 och 16 oktober
1999 framhöll behovet av en harmoniserad invandringspolitik med hänvisning till fördragets bestämmelser om
rätt till inresa och bosättning på medlemsstaternas territorium för medborgare i tredjeland.

(4)

Behovet av att harmonisera utformningen av sådana
uppehållstillstånd som utfärdas till medborgare i tredjeland bekräftas i rådets gemensamma åtgärd 97/11/RIF (4)
av den 16 december 1996, om en enhetlig modell för
uppehållstillstånd. Följaktligen bör gemensam åtgärd 97/
11/RIF ersättas av en gemenskapsrättsakt.

(5)

Det är viktigt att det enhetligt utformade uppehållstillståndet innehåller alla nödvändiga uppgifter och
uppfyller mycket höga tekniska krav, särskilt i fråga om

(1) EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 304.
(2) Yttrandet avgivet den 12 december 2001 (ännu inte offentliggjort
i EGT).
(3) EGT C 19, 23.1.1999, s. 1.
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( ) EGT L 7, 10.1.1997, s. 1.

(6)

För att förbättra skyddet av uppehållstillstånd mot heleller delförfalskningar undersöker medlemsstaterna och
kommissionen med jämna mellanrum, allteftersom den
tekniska utvecklingen fortskrider, vilka ändringar som
skall göras i de säkerhetsegenskaper som utgör en del av
tillståndet, särskilt när det gäller införande och användning av nya biometriska egenskaper och metoder.

(7)

I denna förordning fastställs endast de specifikationer
som inte är av konfidentiell art. Dessa specifikationer
bör kompletteras med ytterligare specifikationer som
skall förbli hemliga för att förebygga risken för hel- och
delförfalskningar och som inte får innefatta personuppgifter eller hänvisning till sådana. Kommissionen bör ges
behörighet att anta dessa ytterligare specifikationer,
biträdd av den kommitté som inrättats genom artikel 6 i
rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995
om en enhetlig utformning av visumhandlingar. (5) Det
är i detta avseende viktigt att se till att sambandet med
uppehållstillstånden enligt rådets beslut av den 17
december 1997 och av den 8 juni 2001 inte går
förlorat.

(8)

För att undvika att uppgifterna i fråga sprids till fler
personer än nödvändigt är det också viktigt att varje
medlemsstat utser endast ett organ för tryckningen av
det enhetligt utformade uppehållstillståndet, dock utan
att hinder föreligger för att vid behov kunna ersätta
organet med ett annat organ. Av säkerhetsskäl bör varje
medlemsstat underrätta kommissionen och de övriga
medlemsstaterna om det behöriga organets namn.

(5) EGT L 164, 14.7.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 334/2002 (EGT L 53, 23.2.2002, s. 7).
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Medlemsstaterna bör i samråd med kommissionen
genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa att
den skyddsnivå som avses i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24
oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter upprätthålls vid behandlingen
av personuppgifter (1).
De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/
468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2).

(11)

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas behörighet att erkänna stater eller territoriella enheter och
sådana pass och rese- och identitetshandlingar som
utfärdats av deras myndigheter.

(12)

Enligt artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks
ställning, fogat till Fördraget om Europeiska unionen
och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av denna
förordning, som därför inte är bindande för eller
tillämplig i Danmark. Eftersom denna förordning syftar
till utbyggnad av Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV tredje delen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall Danmark, i
enlighet med artikel 5 i det nämnda protokollet, inom
en tid av sex månader efter det att rådet har antagit
denna förordning besluta huruvida landet skall genomföra förordningen i sin nationella lagstiftning.

(13)

(14)

(15)

När det gäller Republiken Island och Konungariket
Norge är denna förordning en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket, vilken omfattas av området
viseringar i artikel 1 B i rådets beslut 1999/437/EG av
den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för
det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens
råd och Republiken Island och Konungariket Norge om
dessa båda staters associering till genomförandet,
tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (3).
I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade
kungarikets och Irlands ställning som fogas till Fördraget
om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen meddelade Förenade kungariket i ett brev av den 3 juli 2001 att Förenade kungariket önskar delta i beslutet om och tillämpningen av
denna förordning.
Irland deltar i enlighet med artikel 1 i det ovannämnda
protokollet inte i antagandet av denna förordning. Till
följd härav, och om inte annat följer av artikel 4 i det

( ) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.
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nämnda protokollet, skall bestämmelserna i denna
förordning inte tillämpas på Irland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Uppehållstillstånd som utfärdas av medlemsstaterna till
medborgare i tredjeland skall vara enhetligt utformade och ha
plats för de uppgifter som anges i bilagan. Den enhetligt utformade handlingen kan bestå av ett klistermärke eller en separat
handling. Varje medlemsstat får i avsett fält i den enhetligt
utformade handlingen föra in uppgifter som är av betydelse när
det gäller typen av tillstånd och den berörda personens rättsliga
ställning, i synnerhet uppgifter om huruvida personen har tillstånd att arbeta eller inte.
2.

I denna förordning avses med

a) uppehållstillstånd: varje tillstånd som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat och som ger en medborgare i tredjeland rätt att lagligen vistas på dess territorium, med
undantag av
i) viseringar,
ii) tillstånd utfärdade i avvaktan på att en ansökan om
uppehållstillstånd eller asyl behandlas,
iii) tillstånd utfärdade för en vistelse som inte överstiger sex
månader, av medlemsstater som inte tillämpar artikel 21
i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av
den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna,
Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken
om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (4).
b) medborgare i tredjeland: envar som inte är unionsmedborgare
enligt artikel 17.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 2
1.
Kompletterande tekniska specifikationer för det enhetligt
utformade uppehållstillståndet skall fastställas enligt förfarandet
i artikel 7.2 i fråga om
a) kompletterande säkerhetsdetaljer och säkerhetskrav, däribland strängare normer i syfte att förebygga risken för heloch delförfalskning,
b) tekniska förfaranden och närmare föreskrifter avseende ifyllandet av det enhetligt utformade uppehållstillståndet,
c) övriga föreskrifter avseende ifyllandet av det enhetligt utformade uppehållstillståndet.
2.
Det enhetligt utformade uppehållstillståndets färger får
ändras i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.
(4) EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.
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Artikel 3
De specifikationer som avses i artikel 2 skall vara av konfidentiell art och får inte offentliggöras. De skall enbart meddelas de
organ som medlemsstaterna utsett för tryckningen och
personer med vederbörligt tillstånd från en medlemsstat eller
kommissionen.
Varje medlemsstat skall utse ett enda organ som skall ansvara
för tryckningen av det enhetligt utformade uppehållstillståndet.
Namnet på detta organ skall anmälas till kommissionen och de
övriga medlemsstaterna. Två eller flera medlemsstater får utse
samma organ. Varje medlemsstat skall ha fortsatt möjlighet att
ersätta organet med ett annat organ. Den skall underrätta
kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Artikel 6
De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning
skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel
7.2.
Artikel 7
1.
Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1683/95.
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
två månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning
Artikel 8

Artikel 4
Utan hinder av bestämmelserna om skydd av uppgifter skall
den som fått ett uppehållstillstånd utfärdat ha rätt att kontrollera de personuppgifter som införts på detta tillstånd och vid
behov låta rätta eller stryka dessa.
Uppehållstillståndet får inte innehålla några uppgifter i maskinläsbar form, utom i de fall som avses i bilagan till denna
förordning eller när dessa uppgifter återfinns i den motsvarande resehandlingen.
Artikel 5
Denna förordning skall inte tillämpas på medborgare i tredjeland som är
— sådana familjemedlemmar till unionsmedborgare som
utövar sin rätt till fri rörlighet,
— medborgare i en sådan medlemsstat i Europeiska frihandelssammanslutningen som är part i avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och deras familjemedlemmar när de utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med
det avtalet, eller
— medborgare i tredjeland undantagna från skyldigheten att
inneha visering och med tillstånd att vistas i en medlemsstat i mindre än tre månader.

Den här förordningen påverkar inte medlemsstaternas behörighet att erkänna stater eller territoriella enheter och sådana
pass och rese- eller identitetshandlingar som utfärdats av deras
myndigheter.
Artikel 9
Medlemsstaterna skall utfärda det enhetligt utformade uppehållstillstånd som definieras i artikel 1 inom ett år efter det att
de kompletterande säkerhetsdetaljer och säkerhetskrav som
avses i artikel 2.1 a antagits.
Från den tidpunkten skall denna förordning ersätta gemensam
åtgärd 97/11/RIF i de berörda medlemsstaterna.
Fotografiet i form av ett klistermärke enligt punkt 14 i bilagan
om uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland skall införas
senast fem år efter antagandet av de tekniska specifikationer
som föreskrivs i artikel 2 för antagandet av denna åtgärd.
Redan utfärdade tillstånd skall dock fortsätta att vara giltiga
även efter det att de enhetligt utformade uppehållstillstånden
införts, om inte den berörda medlemsstaten beslutar annorlunda.
Artikel 10
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet
med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
Utfärdad i Luxemburg den 13 juni 2002.
På rådets vägnar
M. RAJOY BREY

Ordförande
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BILAGA
(a) Beskrivning
Uppehållstillståndet skall utformas antingen som ett klistermärke, om möjligt i ID 2-format, eller som en separat
handling av ID 1- eller ID 2-format. Det skall grundas på specifikationerna i Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) dokument om maskinläsbara viseringar (del 2 i dokument 9303) eller maskinläsbara resehandlingar
(kort) (del 3 av dokument 9303). Det skall omfatta följande rubriker:
1.

I detta fält skall titeln på dokumentet (Uppehållstillstånd) anges på den utfärdande medlemsstatens officiella
språk (*).

2.

I detta fält skall dokumentets nummer (som skall vara skyddat genom särskilda säkerhetsanordningar och
inledas med en identifierande bokstav) anges.

3.1.

Namn: Här skall efternamn och samtliga förnamn anges i nämnd ordning (*).

4.2.

”Giltigt t.o.m.”: Här skall det finnas en uppgift om den sista giltighetsdagen eller i förekommande fall ett ord
som anger obegränsad giltighet.

5.3.

Ort för utfärdande och första giltighetsdag: Det skall här anges ort för uppehållstillståndets utfärdande och
första giltighetsdag för detta (*).

6.4.

Typ av tillstånd: Det skall här specificeras exakt vilken typ av uppehållstillstånd som medlemsstaten har
utfärdat till medborgaren i tredjeland (*). Ett tillstånd för familjemedlem till en medborgare i Europeiska
unionen som inte har utövat sin rätt till fri rörlighet skall innehålla ordet ”familjemedlem”.

7.5.−9. Anmärkningar: Medlemsstaterna får lägga till sådana detaljuppgifter och anmärkningar för användning inom
landet som är nödvändiga med hänsyn till de nationella bestämmelserna om medborgare i tredje land, i
synnerhet upplysningar om arbetstillstånd (*).
8.

Datum, namnteckning, tillstånd: Den utfärdande myndigheten får vid behov här placera sin namnteckning
och stämpel och/eller kräva innehavarens namnteckning i detta fält.

9.

Medlemsstaten skall här låta avbilda sitt nationella emblem som ett särdrag för uppehållstillståndet och som
garanti för dess nationella ursprung.

10.

Detta fält är avsett för maskinläsning. Detta läsbara fält skall utformas enligt ICAO:s riktlinjer.

11.

Detta fält skall innehålla en tryckt text som unikt identifierar den berörda medlemsstaten. Texten får inte
påverka det maskinläsbara fältets tekniska komponenter.

12.

Detta fält skall innehålla en metalliserad latent bild med medlemsstatens landskod, om ett klistermärke
används.

13.

Detta fält är avsett för ett optiskt variabelt märke (OVD: Optically Variable Device) som erbjuder en kvalitet
avseende identifikation och säkerhet som inte är lägre än hos den anordning som används i den nuvarande
enhetliga utformningen av viseringar.

14.

Om uppehållstillståndet utgörs av en separat handling skall ett välliknande fotografi anbringas i detta fält och
säkras genom kortets struktur eller av ett säkerhetsskikt i form av varmlaminat, där det optiskt variabla
märket ingår.
Om uppehållstillståndet utgörs av ett klistermärke, skall detta fält innehålla ett fotografi som framställts enligt
höga säkerhetskrav.

15.

Om det rör sig om en separat handling skall följande kompletterande uppgifter anges på baksidan:
— Födelsedatum och födelseort (*).
— Nationalitet (*).
— Kön (*).
— Anmärkningar (*).
Här kan även innehavarens adress anges (*).

(b) Färg och tryckmetod
Medlemsstaterna skall fastställa färg och tryckmetod enligt den enhetligt utformade handlingen i denna bilaga och de
tekniska specifikationer som skall fastställas enligt artikel 2 i denna förordning.
(*) När uppgifterna lämnas på ett officiellt språk med annat alfabet än det latinska skall de även translittereras till latinskt alfabet.

15.6.2002

15.6.2002

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

(c) Material
Det papper som används i de delar av uppehållstillståndet som innehåller personuppgifter eller andra uppgifter måste
uppfylla följande minimikrav:
— Inga optiska blekmedel.
— Dubbelverkande vattenmärke.
— Säkerhetsreagenser som skydd mot försök till kemisk radering.
— Färgade fibrer (delvis synliga, delvis fluorescerande i ultraviolett belysning).
— Planschetter som är fluorescerande i ultraviolett ljus.
Om uppehållstillståndet består av ett klistermärke bortfaller vattenmärket.
Om ett kort för personuppgifter helt består av plast, är det i allmänhet inte möjligt att anbringa äkthetskännetecken
för papper. Avsaknaden av dessa kännetecken på materialet måste kompenseras genom åtgärder i fråga om tryckningen, genom användning av optiskt variabla märken (OVD) eller en utfärdandemetod som är strängare än
nedanstående minimistandarder. Materialets viktigaste säkerhetsanordningar skall ha en enhetlig utformning.

(d) Tryckmetod
Följande tryckmetoder skall användas:
— Bottenmönster:
Tvåfärgat utformade guillocher.
Irisinfärgning som är fluorescerande i ultraviolett ljus.
Övertryck som är fluorescerande i ultraviolett ljus.
Motiv med effektivt skydd mot hel- och delförfalskningar.
Användning av reagensfärger på papperskort och klistermärken.
Kortets framsida måste utformas så att den kan skiljas från baksidan.
— Formulärtryck:
Med integrerad mikroskrift (om sådan inte redan ingår i bottenmönstret).
— Numrering:
Tryckt (om möjligt med särskild utformning av siffrorna eller med särskilt typsnitt och i ultraviolett ljus
fluorescerande tryckfärg) eller, på kort, integrerade enligt samma teknik som används för att skriva in uppgifterna.
Om ett klistermärke används skall numreringen tryckas med fluorescerande tryckfärg och särskilt utformade
siffror.
Om klistermärken används, skall även en latent bild i djuptryck med mikroskrift och optiskt variabel tryckfärg
användas. I kort helt i plast bör det även integreras kompletterande optiskt variabla kännetecken, genom användning
åtminstone av optiskt variabel tryckfärg eller likvärdiga förfaranden. De viktigaste säkerhetsanordningarna i trycket
skall ha en enhetlig utformning.

(e) Skydd mot fotokopiering
På klistermärket eller framsidan av uppehållstillståndets kort skall optiskt variabla märken (OVD) användas som ger en
kvalitet avseende identifikation och säkerhet som inte är lägre än hos den anordning som används i den nuvarande
enhetliga utformningen av viseringar. Dessa OVD är integrerade i kortets struktur, i varmlaminatet eller som
OVD-overlay eller, på klistermärken, som metalliserat OVD (övertryckt med djuptryck).

(f) Utfärdande
För att kunna garantera ett skydd av uppgifterna mot försök till hel- och delförfalskning kommer det i framtiden att
vara nödvändigt att integrera personuppgifterna, inbegripet fotografiet och innehavarens namnteckning, samt andra
väsentliga uppgifter i handlingens grundmaterial. Konventionella metoder för att fästa fotografiet skall inte få komma i
fråga.
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Följande metoder för utfärdande får användas:
— Lasertryck.
— Värmeöverföringsteknik.
— Bläckstråletryck.
— Fotografiska metoder.
— Lasergravering.
För att i tillräckligt hög grad skydda personuppgifterna mot ändringsförsök, skall varmlaminering med OVD-säkerhetslaminat vara obligatoriskt vid lasertryck, värmeöverföringsteknik och fotografiska metoder. För uppehållstillstånd i
form av kort skall detta föreskrivas även vid användning av bläckstråletryck. När uppehållstillstånd i form av
klistermärken anbringas är det inte möjligt att upprepade gånger varmlaminera resehandlingen, och därför är
bläckstråletryck den enda tänkbara framställningsmetoden för klistermärken. Lasergravering skall användas för plastkort (kort som helt eller delvis består av plast).
(g) I fråga om leden c, d och e har medlemsstaterna möjlighet att använda ytterligare säkerhetsanordningar, under
förutsättning att de är förenliga med beslut som redan fattats i dessa frågor.
De tekniska kraven och säkerhetsanordningarna skall uppfylla kraven och specifikationerna i förordning (EG) nr
1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar.
Uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland i form av kort
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Uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland i form av klistermärke
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