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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0294/2009, внесена от Mark Sugrue, с ирландско гражданство, 
относно таксите, които се заплащат за издаване на визи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу различните такси, които се налагат от 
италианските, френските и нидерландските посолства за граждани на ЕИП, които 
желаят да получат виза за пътуване до държава-членка на ЕС, като твърди, че те са 
незаконни и призовава за тяхното възстановяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

„Петицията

Вносителят на петицията заявява, че много посолства на държави-членки в Лондон, 
Дъблин и на други места в Европейския съюз начисляват такси от по 15–20 евро за 
записване на час за среща за кандидатстване за виза. Таксата се начислява от телефонна 
линия с автоматичен телефонен секретар, която струва 1–2 евро на минута, а 
разговорът трябва да продължи около 10–15 минути.

Според вносителя на петицията тази „такса за записване на час за среща“ представлява 
незаконна такса за кандидатстване за виза, въпреки че законодателството на ЕС 
постановява, че членовете на семействата на граждани на ЕИП не трябва да плащат 
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такси за кандидатстване за визи при пътуванията си до други държави-членки на ЕС.
Той моли таксата да бъде възстановена на членовете на семействата на граждани на 
ЕИП.
  
Коментари на Комисията във връзка с петицията

Съгласно Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-
членки1, държавите-членки са длъжни да осигуряват на членовете на семействата на 
граждани на ЕС/ЕИП, обхванати от Директивата, всички необходими улеснения за 
получаване на необходимите визи и тези визи трябва да се издават безплатно (член 5, 
параграф 2). Тези процедурни гаранции се прилагат, когато членове на семейства се 
присъединяват към граждани на ЕС/ЕИП или придружават гражданин на ЕС/ЕИП в 
държава-членка, различна от тази, на която са граждани.
Съгласно Регламент (ЕО) № 390/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 
април 2009 година за изменение на Общите консулски инструкции за издаване на визи 
от дипломатическите мисии и консулските служби във връзка с въвеждането на 
биометрични данни и за включване на разпоредби относно организацията на 
приемането и обработването на заявления за издаване на визи2, държавите-членки 
могат да си сътрудничат с външни доставчици на услуги при особени обстоятелства 
или поради причини, свързани с местните условия (член 1, точка 3, '1., 1.1.). 

Външният доставчик на услуги може да изпълнява една или повече от следните задачи 
(член 1, точка 3, '1., 1.5.):

а) да предоставя обща информация относно изискванията и заявленията за издаване на 
виза;

б) да информира кандидатите относно необходимите придружаващи документи;

в) да събира данни и заявления (включително да снема биометрични идентификатори) 
и да предава заявленията на дипломатическата мисия или консулската служба;

г) да събира таксата за услугата;

д) да урежда срещи за лично явяване;

е) да взема пътническите документи от дипломатическата мисия и да ги връща на 
кандидата.

Таксата за услугата, събирана от външния доставчик на услуги, трябва да е 
пропорционална на разходите, направени от външния доставчик на услуги при 
изпълнение на една или повече от гореизброените задачи, и трябва в пълна степен да 
отразява предлаганите услуги и да е съобразена с местните обстоятелства. Таксата за 
услугата не може да надхвърля половината от размера на таксата за виза, определен в 
приложение 12 на Регламента (понастоящем 60 евро) (член 1, точка 3, '1., 1.7.).
                                               
1 ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 35.
2 ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 1.
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Съответната(ите) държава(и)-членка(и) трябва да запазва(т) възможността всички 
кандидати да подават заявленията директно в дипломатическите ѝ (им) мисии или в 
консулските ѝ(им) служби (член 1, точка 3, '1., 1.7.), така че лицата, освободени от 
визова такса, да могат да кандидатстват за виза напълно безплатно.

Съгласно информацията, предоставена на интернет сайтовете на споменатите от 
вносителя на петицията посолства, т.е. посолството на Италия в Дъблин и посолството 
на Франция и посолството на Нидерландия в Лондон, са предоставени средства за 
уреждане на среща за кандидатстване за виза, алтернативни на телефонните линии с 
висока такса, като например местен телефонен номер и насрочване на среща по 
интернет. На съответните интернет сайтове е предоставена ясна информация в това 
отношение.

До датата на прилагане на горепосочения Регламент (29 май 2009 г.), не съществуваше 
правна рамка на Общността по отношение на възлагането на събирането на заявления 
за издаване на визи на външни лица. Регламентът осигурява такава правна рамка, 
която, както изглежда, е отразена в информацията, предоставена на интернет сайтовете 
на горепосочените посолства.

Заключение

Ако вносителят на петицията поддържа искането си за възстановяване на таксата за 
услугата на членовете на семействата на граждани на ЕИП, той трябва да се обърне към 
националните съдилища, тъй като Комисията не разполага с правни средства за 
осигуряването на такова възстановяване.“


