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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0294/2009 af Mark Sugrue, irsk statsborger, om gebyrer i forbindelse 
med udstedelsen af visa

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod de forskellige gebyrer, som de italienske, franske og 
nederlandske ambassader afkræver EØS-borgere, der ønsker at få visa til at rejse i en EU-
medlemsstat, og hævder, at de er ulovlige, og opfordrer til tilbagebetaling af disse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren hævder, at mange medlemsstaters ambassader i London, Dublin og andre steder i 
Unionen tager 15,00-20,00 EUR for at afsætte tid til en visumansøgning. Dette gebyr 
opkræves på en linje med en automatisk telefonsvarer, som koster 1,00-2,00 EUR i minuttet, 
og samtalen varer omkring 10-15 minutter.

Ifølge andrageren er dette aftalegebyr et ulovligt gebyr for en visumansøgning, eftersom det i 
EU-lovgivningen hedder, at EØS-borgeres familiemedlemmer ikke skal betale noget gebyr for 
visumansøgninger, når de rejser til andre EU-medlemsstater. Han opfordrer til, at gebyrerne 
betales tilbage til EØS-familiemedlemmerne.
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Kommissionens bemærkninger

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område1 skal medlemsstaterne bistå familiemedlemmer af EU-/EØS-
borgere, som er omfattet af direktivet, med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa, og 
disse visa er gratis (artikel 5, stk. 2). Disse proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger 
finder anvendelse, når familiemedlemmet rejser hen til EU-/EØS-borgerne eller rejser med 
EU-/EØS-borgerne til en anden medlemsstat end deres hjemland.
I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 390/2009 af 23. april 2009 
om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære 
repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder 
bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger2, kan 
medlemsstaterne under særlige omstændigheder eller af grunde, som har forbindelse med de 
lokale forhold, arbejde sammen med en ekstern tjenesteyder (artikel 1, stk. 3, punkt 1., 1.1.).

Den eksterne tjenesteyder kan udføre en eller flere af følgende opgaver (artikel 1, stk. 3, punkt 
1., 1.5.):

a) formidle generelle oplysninger om visumkrav og ansøgningsskemaer

b) informere ansøgeren om de krævede bilag på grundlag af en tjekliste

c) indsamle oplysninger og ansøgninger (herunder indsamling af biometriske 
identifikatorer) og fremsende ansøgningen til den diplomatiske eller konsulære 
repræsentation

d) modtage det gebyr, der skal opkræves

e) forvalte aftaler om personligt fremmøde

f) indsamle rejsedokumenterne fra den diplomatiske eller konsulære repræsentation og 
sende dem tilbage til ansøgeren.

Det servicegebyr, der opkræves af en ekstern tjenesteyder, skal være afpasset efter de 
omkostninger, som den eksterne tjenesteyder har afholdt ved udførelsen af en eller flere af de 
ovenstående opgaver, og det skal stå i et rimeligt forhold til de tjenester, som den eksterne 
tjenesteyder tilbyder, og være tilpasset de lokale forhold. Servicegebyret må ikke overstige 
halvdelen af det visumgebyr, der er fastlagt i forordningens bilag 12 (for øjeblikket 60,00 
EUR) (artikel 1, stk. 3, punkt 1., 1.7.).

Den eller de pågældende medlemsstater skal fortsat give alle kategorier af ansøgere adgang til 
at indgive ansøgninger direkte til deres diplomatiske eller konsulære repræsentationer (artikel 
1, stk. 3, punkt 1., 1.7.), så dem, der er fritaget fra visumgebyret, kan indgive en 
visumansøgning helt gratis.

I henhold til de oplysninger, der fremgår af webstederne for de ambassader, andrageren 
                                               
1 EUT L 229 af 29.6.2004, s. 35.
2 EUT L 131 af 28.5.2009, s.1.
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nævner, dvs. den italienske ambassade i Dublin og den franske og den nederlandske 
ambassade i London, findes der alternativer til de overtakserede telefonlinjer, hvor man kan 
bestille tid til en visumansøgning, herunder et lokalt telefonnummer og tidsbestilling via 
internettet. Der findes klare oplysninger herom på de respektive websteder.

Indtil datoen for ovennævnte forordnings ikrafttræden (29.5.2009) fandtes der ingen EF-
rammebestemmelser om outsourcing af indsamlingen af visumansøgninger. Forordningen 
opstiller sådanne rammebestemmelser, som synes at være overholdt i henhold til de 
oplysninger, der findes på ovenstående ambassaders websteder.

Konklusion
Såfremt andrageren fastholder sit krav om tilbagebetaling af servicegebyrer til EØS-borgernes 
familiemedlemmer, bør han henvende sig til de nationale domstole, da Kommissionen ikke 
har noget retsmiddel til at sikre en sådan tilbagebetaling."


