
 
NARIADENIE RADY (ES) . 539/2001 Z 15. MARCA 2001 

UVÁDZAJÚCE ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN, KTORÝCH ŠTÁTNI 
PRÍSLUŠNÍCI MUSIA MA  VÍZA PRI PREKRA OVANÍ 

VONKAJŠÍCH HRANÍC LENSKÝCH ŠTÁTOV A KRAJÍN, 
KTORÝCH ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI SÚ OSLOBODENÍ 

OD TEJTO POVINNOSTI 

Úradný vestník ES L 81, 21.3.2001, s. 1 

Zmeny a doplnenia: 

1) Nariadenie Rady (ES) . 2414/2001 zo 7. decembra 2001, Ú.v. ES L 327 1 12.12.2001; 
2) Nariadenie Rady (ES) . 453/2003 zo 6. marca 2003, Ú.v. ES L 69 10 13.3.2003; 
3) Nariadenie Rady (ES) . 851/2005 z 2. júna 2005, Ú.v. EÚ L 141 3 4.6.2005; 
4) Nariadenie Rady (ES) . 1791/2006 z 20. novembra 2006, Ú.v. EÚ L 363 1 20.12.2006; 
5) Nariadenie Rady (ES) . 1932/2006 z 21. decembra 2006, Ú.v. EÚ L 405 23 30.12.2006 
6) Nariadenie Rady (ES) . 1244/2009 z 30. novembra 2009, Ú.v. EÚ L 336 1 18.12.2009; 
7) Akt o podmienkach pristúpenia eskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, 

Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Ma arskej republiky, Maltskej republiky, Po skej 
republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená 
Európska únia, Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003; 

8) Nariadenie Rady (ES) . 1791/2006 z 20. novembra 2006, Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1-80; 
9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1103/2008 z 22. októbra 2008,Ú. v. EÚ L 

304, 14.11.2008, s. 80-84; 
10) Nariadenie Komisie (ES) . 280/2009 zo 6. apríla 2009, Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 13-19. 

Korigendum slovenského znenia: 

Ú. v. ES L 242, 5.9.2006, s. 6. 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 
so zrete om na Zmluvu o založení Európskeho spolo enstva, a najmä 
na jej lánok 62 ods. 2 písm. b) bod i), 
so zrete om na návrh Komisie1, 
so zrete om na stanovisko Európskeho parlamentu2, 
ke že: 
(1) Pod a lánku 62 ods. 2 písm. b) zmluvy má Rada prija  pravidlá týkajúce sa víz na 

pobyty zamýš ané na menej ako tri mesiace a v tejto súvislosti sa požaduje ur enie zoznamu 
tých tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia ma  vízum pri prekra ovaní vonkajších 
hraníc a tých krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. lánok 61 

                                                                        
1 Ú v. ES C 177 E, 27.6.2000, s. 66. 
2 Stanovisko z 5. júla 2000 (doposia  neuverejnené v úradnom vestníku). 
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uvádza tieto zoznamy medzi sprievodnými opatreniami, ktoré priamo súvisia s vo ným 
pohybom osôb v priestore slobody, bezpe nosti a spravodlivosti.  

(2) Toto nariadenie vychádza priamo zo schengenského acquis pod a protokolu, ktorý ho 
integruje do rámca Európskej únie, alej uvádzaný ako „schengenský protokol“. Toto nebude 
ma  vplyv na povinnosti lenských štátov vyplývajúce z acquis, ako je definované v prílohe 
A k rozhodnutiu 1999/435/ES z 20. mája 1999 o ur ení schengenského acquis na ú ely 
stanovenia právneho základu pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria toto 
acquis, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spolo enstva a Zmluvy 
o Európskej únii3. 

(3) Toto nariadenie je sú as ou alšieho rozvoja tých ustanovení, vo vz ahu ku ktorým 
bola pod a Schengenského protokolu schválená užšia spolupráca a spadá do oblasti uvedenej 
v lánku 1 bod B rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o niektorých opatreniach 
na uplatnenie dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou 
a Nórskym krá ovstvom týkajúcich sa pripojenia sa týchto dvoch štátov k vykonávaniu, 
uplat ovaniu a rozvoju schengenského acquis4. 

(4) Pod a lánku 1 protokolu o stanovisku Spojeného krá ovstva a Írska, tvoriaceho prílohu 
k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spolo enstva, sa Írsko a Spojené 
krá ovstvo nezú ast ujú na prijatí tohto nariadenia. 

Následne a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia lánku 4 vyššie uvedeného protokolu, 
sa ustanovenia tohto nariadenia nevz ahujú ani na Írsko, ani na Spojené krá ovstvo.  

(5) Ur enie tých tretích krajín, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti a tých, 
ktorí sú od nej oslobodení, sa riadilo uvážlivým hodnotením, od prípadu k prípadu, rôznych 
kritérií súvisiacich, okrem iného, s nelegálnou imigráciou, verejným záujmom a bezpe nos ou 
a so zahrani nými vz ahmi Európskej únie s tretími krajinami, pri om sa venovala pozornos  
aj aspektom regionálnej spojitosti a reciprocity. Treba vytvori  ustanovenie pre mechanizmus 
spolo enstva, ktorý umožní realizáciu tejto zásady reciprocity, ak sa jedna z tretích krajín 
zaradených do prílohy II tohto nariadenia rozhodne uloži  štátnym príslušníkom jedného alebo 
viacerých lenských štátov vízovú povinnos .  

(6) Dohoda o Európskom hospodárskom priestore oslobodzuje štátnych príslušníkov 
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska od vízovej povinnosti, tieto krajiny nie sú zaradené do 
zoznamu v prílohe II k tomuto nariadeniu.  

(7) Pokia  ide o osoby bez štátnej príslušnosti a osoby uznané za ute encov, bez toho, aby 
boli dotknuté ustanovenia záväzkov pod a medzinárodných dohôd podpísaných lenskými 
štátmi a najmä Európskej dohody o zrušení víz pre ute encov podpísanej v Štrasburgu 
20. apríla 1959, rozhodnutie o vízovej povinnosti alebo oslobodení od nej sa má zaklada  na 
tej tretej krajine, v ktorej majú tieto osoby trvalé bydlisko a v ktorej im boli vydané ich cestovné 
doklady. Avšak vzh adom na rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch uplatnite ných 
na osoby bez štátnej príslušnosti a na osoby uznané za ute encov, môžu lenské štáty 
rozhodnú , i tieto kategórie osôb budú podlieha  vízovej povinnosti, ke  tretia krajina, v ktorej 
majú tieto osoby trvalé bydlisko a v ktorej im boli vydané ich cestovné doklady, je jednou 
z tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti.  

(8) V osobitných prípadoch, kde sú vymedzené osobitné vízové pravidlá, môžu lenské 
štáty oslobodi  od vízovej povinnosti ur ité kategórie osôb alebo ju nariadi  v súlade 
s medzinárodným právom verejným alebo zvyklos ou. 
                                                                        
3 Ú v. ES L 176, 10.7.1999, s. 1. 
4 Ú v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31. 
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(9) S cie om zabezpe i , aby sa tento systém uplat oval otvorene a aby dotknuté osoby 
boli informované, majú lenské štáty oznamova  ostatným lenským štátom a Komisii 
opatrenia, ktoré prijímajú v súlade s týmto nariadením. Z tých istých dôvodov majú by  tieto 
informácie uverejnené aj v Úradnom vestníku Európskych spolo enstiev.  

(10) Podmienky upravujúce vstup na územie lenských štátov alebo vydávanie víz nebudú 
ma  vplyv na pravidlá, ktorými sa v sú asnosti upravuje uznávanie platnosti cestovných 
dokladov.  

(11) V súlade so zásadou proporcionality, stanovenej v lánku 5 zmluvy, je uzákonenie 
nariadenia uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia ma  víza pri 
prekra ovaní vonkajších hraníc a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto 
povinnosti, tak potrebným, ako aj vhodným prostriedkom na zabezpe enie efektívneho 
fungovania spolo ných vízových pravidiel.  

(12) Nariadenie stanovuje úplnú harmonizáciu pre tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci 
podliehajú vízovej povinnosti pri prekra ovaní vonkajších hraníc lenských štátov, a pre tie 
krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti,  

PRIJALA TOTO NARIADENIE:  

lánok 1 
1. Od štátnych príslušníkov tretích krajín na zozname v prílohe I sa vyžaduje, aby mali víza 

pri prechode vonkajších hraníc lenských štátov.  
Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z Európskej dohody o zrušení víz pre 

ute encov uzavretej 20. apríla 1959 v Štrasburgu, osoby, ktorým je priznané postavenie 
ute enca a osoby bez štátnej príslušnosti, musia ma  víza pri prekra ovaní vonkajších hraníc 
lenských štátov, ak tretia krajina, v ktorej majú pobyt a ktorá vydala ich cestovný doklad, je 

tre ou krajinou uvedenou v zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu.  
2. Štátni príslušníci tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe II, budú 

oslobodení od povinnosti stanovenej v odseku 1 ak pôjde o pobyty nepresahujúce spolu tri 
mesiace. 

- štátni príslušníci tretích krajín uvedených v zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktorí 
sú držite mi povolenia pre malý pohrani ný styk vydaného lenskými štátmi pod a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá malého pohrani ného styku na vonkajších pozemných hraniciach 
lenských štátov a ktorým sa menia a dop ajú ustanovenia Schengenského dohovoru5, ak 

uplat ujú svoje právo v rámci režimu malého pohrani ného styku,  
- žiaci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny uvedenej v zozname v prílohe I a ktorí 

majú pobyt v niektorom z lenských štátov uplat ujúcich rozhodnutie Rady 94/795/SVV 
z 30. novembra 1994 o jednotnej akcii prijatej Radou na základe lánku K.3 ods. 2 písm. b) 
Zmluvy o Európskej únii týkajúce sa možností cestovania školákov z tretích krajín s bydliskom 
v lenskom štáte6, ak sa zú ast ujú školskej exkurzie v skupine žiakov doprevádzanej 
u ite om danej školy,  

- osoby, ktorým je priznané postavenie ute enca a osoby bez štátnej príslušnosti, a iné 
osoby, ktoré nie sú držite mi štátnej príslušnosti žiadnej krajiny, ktoré majú pobyt v lenskom 
štáte a ktoré sú držite mi cestovného dokladu vydaného daným lenským štátom. 
                                                                        
5 Ú v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 1. 
6 Ú v. ES L 327, 19.12.1994, s. 1. 
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3. Štátni príslušníci nových tretích krajín, ktoré predtým patrili na zoznamy v prílohách 
I a II, podliehajú ustanoveniam odseku 1 a 2, pokia  Rada nerozhodne inak pod a postupu 
stanoveného v príslušnom ustanovení zmluvy. 

4. Ak tretia krajina uvedená v prílohe II zavedie vízovú povinnos  pre štátnych príslušníkov 
lenského štátu, uplat ujú sa tieto ustanovenia:  

a) dotknutý lenský štát to písomne oznámi Rade a Komisii do 90 dní od takého zavedenia 
alebo ohlásenia; oznámenie sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie. 
V oznámení sa uvedie dátum zavedenia opatrenia a druh príslušných cestovných dokladov 
a víz.  

Ak sa tretia krajina rozhodne zruši  vízovú povinnos  pred uplynutím tejto lehoty, 
oznámenie sa stáva bezpredmetným;  

b) Komisia bezodkladne po uverejnení tohto oznámenia a po porade s dotknutým 
lenským štátom podnikne s orgánmi tretej krajiny kroky s cie om obnovi  bezvízový styk;  

c) do 90 dní po uverejnení tohto oznámenia Komisia po porade s dotknutým lenským 
štátom predloží správu Rade. K správe môže pripoji  návrh na do asné obnovenie vízovej 
povinnosti pre štátnych príslušníkov danej tretej krajiny. Komisia môže tento návrh predloži  aj 
po tom, ako jej správu prerokuje Rada. Rada o tomto návrhu rozhodne kvalifikovanou 
vä šinou do troch mesiacov;  

d) ak to Komisia uzná za potrebné, môže predloži  návrh na do asné obnovenie vízovej 
povinnosti pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, ako sa uvádza v písmene c), aj bez 
predchádzajúceho predloženia správy. Pri tomto návrhu sa uplat uje postup ustanovený 
v písmene  

c) Dotknutý lenský štát môže uvies , i si želá, aby Komisia upustila od do asného 
obnovenia takejto vízovej povinnosti bez predchádzajúcej správy;  

e) postup uvedený v písmenách c) a d) neovplyv uje právo Komisie predloži  návrh na 
zmenu a doplnenie tohto nariadenia s cie om presunú dotknutú tretiu krajinu do prílohy I. Ak 
sa rozhodlo o zavedení do asného opatrenia uvedeného v písmenách c) a d), Komisia 
predloží návrh, ktorým sa mení a dop a toto nariadenie, najneskôr devä  mesiacov po 
nadobudnutí ú innosti do asného opatrenia. Takýto návrh zah a tiež ustanovenia na 
zrušenie do asných opatrení, ktoré mohli by  zavedené pod a postupov uvedených 
v písmenách c) a d). Komisia sa bude medzitým alej usilova  presved i  orgány danej tretej 
krajiny, aby obnovili bezvízový styk pre štátnych príslušníkov dotknutého lenského štátu;  

f) ak daná tretia krajina zruší vízovú povinnos , lenský štát to bezodkladne oznámi Rade 
a Komisii. Toto oznámenie sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie. Akéko vek 
do asné opatrenie, o ktorom sa rozhodlo pod a písmena d), sa kon í siedmym d om po 
uverejnení oznámenia v úradnom vestníku. V prípade, že daná tretia krajina zaviedla vízovú 
povinnos  pre štátnych príslušníkov dvoch alebo viacerých lenských štátov, do asné 
opatrenie sa skon í až po uverejnení posledného oznámenia.  

5. Pokia  akáko vek tretia krajina uvedená v prílohe II na alej neuplat uje vzájomné 
oslobodenie od vízovej povinnosti vo vz ahu k akémuko vek lenskému štátu, Komisia podá 
správu o situácii, v ktorej sa neuplat uje zásada reciprocity, Európskemu parlamentu a Rade 
pred 1. júlom každého párneho roka, a ak je to potrebné, predloží príslušné návrhy.  

lánok 2 
Na ú ely tohto nariadenia „vízum“ znamená povolenie vydané lenským štátom alebo 

rozhodnutie prijaté týmto štátom, ktoré sa vyžaduje s cie om:  
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- vstupu kvôli zamýš anému pobytu v tomto lenskom štáte alebo vo viacerých lenských 
štátoch, ktorý nepresahuje celkom tri mesiace,  

- vstupu s cie om tranzitu cez územie tohto lenského štátu alebo viacerých lenských 
štátov, s výnimkou tranzitu na letisku. 

lánok 4 
1. lenský štát môže stanovi  výnimky z vízovej povinnosti stanovenej v lánku 1 ods. 1 

alebo z vízovej povinnosti stanovenej v lánku 1 ods. 2 pokia  ide o:  
a) držitelia diplomatických, služobných/úradných alebo osobitných pasov v súlade 

s jedným z postupov ustanovených v lánku 1 ods. 1 a lánku 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) 
. 789/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vz ahu 

k ur itým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom pri preverovaní žiadostí o víza7.  
b) civilnej leteckej a námornej posádky;  
c) posádku lietadla a ú astníkov núdzových a záchranných letov a iných pomocníkov 

v prípade katastrofy alebo neš astia;  
d) civilnú posádku lodí plávajúcich v medzinárodných vodách;  
e) držite ov priepustky vydanej niektorou z medzivládnych medzinárodných organizácií 

svojim úradníkom. 
2. lenský štát môže oslobodi  od vízovej povinnosti:  
a) žiakov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny uvedenej v zozname v prílohe I a ktorí 

majú pobyt v niektorej z tretích krajín uvedených v prílohe II alebo vo Švaj iarsku 
a Lichtenštajnsku, ak sa zú ast ujú školskej exkurzie v skupine žiakov doprevádzanej 
u ite om danej školy;  

b) osoby, ktorým je priznané postavenie ute enca a osoby bez štátnej príslušnosti, ak 
tretia krajina, v ktorej majú pobyt a ktorá vydala ich cestovný doklad, je jednou z tretích krajín 
uvedených v prílohe II; 

c) príslušníkov ozbrojených síl, ktorí cestujú v rámci misií NATO alebo Partnerstva za mier 
a ktorí sú držite mi dokladov totožnosti a príkazov na presun ustanovených v Zmluve medzi 
štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, o postavení ich ozbrojených síl, 
uzavretej 19. júna 1951.  

3. lenský štát môže stanovi  výnimky z vízovej povinnosti stanovenej v lánku 1 ods. 2 
pokia  ide o osoby vykonávajúce platenú innos  po as svojho pobytu.  

lánok 5  
1. Do 10 pracovných dní od nadobudnutia ú innosti tohto nariadenia oznámia lenské 

štáty ostatným lenským štátom a Komisii opatrenia, ktoré prijali pod a druhého pododseku 
lánku 3 a lánku 4. Akéko vek alšie zmeny k týmto opatreniam budú obdobne oznámené do 

piatich pracovných dní.  
2. Komisia uverejní pre informáciu v Úradnom vestníku Európskych spolo enstiev 

opatrenia, ktoré boli oznámené pod a odseku 1.  

                                                                        
7 Ú v. ES L 116, 26.4.2001, s. 2. Nariadenie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/927/ES, Ú v. EÚ L 
396, 31.12.2004, s. 45. 
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lánok 6 
Toto nariadenie nemá vplyv na právomoc lenských štátov pokia  ide o uznávanie štátov, 

územných jednotiek a pasov, cestovných dokladov a dokladov totožnosti vydaných ich 
orgánmi.  

lánok 7 
1. Nariadenie Rady (ES) . 574/19998 bude nahradené týmto nariadením.  
2. Kone ná verzia Spolo ných konzulárnych pokynov (CCI) a Spolo nej príru ky (CM), ako 

vyplýva z rozhodnutia Schengenského výkonného výboru z 28. apríla 1999 (SCH/Com-ec (99) 
13), sa mení a dop a takto: 

1. záhlavie prílohy 1, as  I Spolo ných konzulárnych pokynov a prílohy 5, as  I Spolo nej 
príru ky, sa nahrádza týmto: „Spolo ný zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci 
podliehajú vízovej povinnosti uloženej nariadením (ES) . 539/2001“;  

2. zoznam v prílohe 1, as  I Spolo ných konzulárnych pokynov a prílohy 5, as  
I Spolo nej príru ky, sa nahrádza zoznamom v prílohe I tohto nariadenia;  

3. záhlavie prílohy 1, as  II Spolo ných konzulárnych pokynov a prílohy 5, as  II 
Spolo nej príru ky, sa nahrádza týmto: „Spolo ný zoznam tretích krajín, ktorých štátni 
príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti nariadením (ES) . 539/2001“;  

4. zoznam v prílohe 1, as  II Spolo ných konzulárnych pokynov a prílohy 5, as  II 
Spolo nej príru ky, sa nahrádza zoznamom v prílohe II tohto nariadenia;  

5. as  III prílohy 1 Spolo ných konzulárnych pokynov a as  III prílohy 5 Spolo nej 
príru ky sa vypúš a. 

3. Rozhodnutie Schengenského výkonného výboru z 15. decembra 1997 (SCH/Com-ex 
(97) 32) a zo 16. decembra 1998 (SCH/Com-ex 53, rev. 2) sa ruší.  

lánok 8 
Toto nariadenie nadobúda ú innos  dvadsiaty de  po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskych spolo enstiev.  
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatnite né v lenských štátoch 

v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spolo enstva. 

PRÍLOHA I 
Spolo ný zoznam uvedený v lánku 1 ods. 1 

1. ŠTÁTY 
(zoznam nepriložený) 

2. ÚZEMNÉ JEDNOTKY A ÚZEMNÉ SPRÁVNE ORGÁNY, KTORÉ NIE SÚ UZNANÉ ZA 
ŠTÁTY NAJMENEJ JEDNÝM LENSKÝM ŠTÁTOM 

(zoznam nepriložený) 

                                                                        
8 Ú v. ES L 72, 18.3.1999, s. 2. 
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3. BRITSKÍ OB ANIA, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI SPOJENÉHO 
KRÁ OVSTVA VE KEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA NA Ú ELY PRÁVA 
SPOLO ENSTVA: 

- ob ania britských zámorských území, ktorí nemajú právo pobytu v Spojenom krá ovstve 
- britskí zámorskí ob ania 
- britskí poddaní, ktorí nemajú právo pobytu v Spojenom krá ovstve 
- osoby pod ochranou Spojeného krá ovstva. 

PRÍLOHA II 

Spolo ný zoznam uvedený v lánku 1 ods. 2 
1. ŠTÁTY 
(zoznam nepriložený) 

2. ZVLÁŠTNE ADMINISTRATÍVNE REGIÓNY ÍNSKEJ UDOVEJ REPUBLIKY 
(zoznam nepriložený) 

3. BRITSKÍ OB ANIA, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI SPOJENÉHO 
KRÁ OVSTVA VE KEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA NA Ú ELY PRÁVA 
SPOLO ENSTVA: 

- britskí štátni príslušníci (zámorskí) 
 


