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Θέμα: Αναφορά 0294/2009, του Mark Sugrue, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
τέλη που επιβάλλονται για την έκδοση θεωρήσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα διάφορα τέλη που χρεώνουν ή ιταλική, γαλλική και 
ολλανδική πρεσβεία στους υπηκόους του ΕΟΧ που επιθυμούν να αποκτήσουν θεώρηση για 
να ταξιδέψουν σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ, ισχυριζόμενος ότι είναι παράνομα και 
ζητώντας την επιστροφή τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι πολλές πρεσβείες κρατών μελών στο Λονδίνο, στο Δουβλίνο και 
αλλού στην Ένωση χρεώνουν 15-20 ευρώ για τον ορισμό ραντεβού για την υποβολή αίτησης 
χορήγησης θεώρησης. Το τέλος αυτό χρεώνεται μέσω γραμμής αυτόματου τηλεφωνητή που 
κοστίζει 1-2 ευρώ το λεπτό, και η κλήση διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά. 

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό το «τέλος για ορισμό ραντεβού» ισοδυναμεί με παράνομο 
τέλος αίτησης θεώρησης, ενώ το κοινοτικό δίκαιο ορίζει ότι τα μέλη οικογενειών πολιτών του 
ΕΟΧ δεν χρειάζεται να καταβάλλουν τέλος αίτησης θεώρησης όταν ταξιδεύουν σε άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Ζητεί την επιστροφή της χρέωσης στα μέλη των οικογενειών πολιτών 
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του ΕΟΧ. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών1, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στα μέλη των οικογενειών των πολιτών της 
ΕΕ/του ΕΟΧ για τα οποία ισχύει η οδηγία κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να αποκτήσουν τις 
απαιτούμενες θεωρήσεις, και αυτές οι θεωρήσεις πρέπει να εκδίδονται ατελώς (άρθρο 5, 
παράγραφος 2). Αυτές οι διαδικαστικές εγγυήσεις ισχύουν όταν το μέλος της οικογένειας 
πηγαίνει να συναντήσει πολίτες της ΕΕ/του ΕΟΧ ή τους συνοδεύει σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από αυτό του οποίου είναι υπήκοος.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 390/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου 
περί θεωρήσεων προς τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές όσον αφορά την 
εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων καθώς και διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και 
της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης 2 , τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργαστούν με 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών σε εξαιρετικές περιστάσεις ή για λόγους σχετικούς με την 
τοπική κατάσταση (άρθρο 1, σημείο 3, '1., 1.1.).

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να εκτελέσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
καθήκοντα (άρθρο 1, σημείο 3, '1., 1.5.):

(α) παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις για θεωρήσεις και τα έντυπα 
υποβολής αίτησης·

(β) ενημέρωση του αιτούντος για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα βάσει σχετικού 
καταλόγου·

(γ) συλλογή δεδομένων και αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής βιομετρικών 
στοιχείων) και διαβίβαση της αίτησης στη διπλωματική ή προξενική αρχή·

(δ) συγκέντρωση των εισπρακτέων τελών·

(ε) διαχείριση των συνεντεύξεων με αυτοπρόσωπη εμφάνιση·

(στ) συγκέντρωση των ταξιδιωτικών εγγράφων από τη διπλωματική αρχή και επιστροφή 
αυτών στον αιτούντα. 

Το τέλος εξυπηρέτησης που χρεώνεται από έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών πρέπει να 
είναι αναλογικό προς τα έξοδα που βαρύνουν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών κατά την 
εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από τα καθήκοντα που προαναφέρονται και να αντανακλά 
δεόντως τις υπηρεσίες που προσφέρονται και να είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες. 
Το τέλος εξυπηρέτησης που χρεώνεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του τέλους 
θεώρησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 12 του κανονισμού (επί του παρόντος 60 ευρώ) 

                                               
1 ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 35.
2 ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 1.
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(άρθρο 1, σημείο 3, '1., 1.7.).

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα για 
όλους τους αιτούντες να υποβάλλουν απευθείας αιτήσεις στις διπλωματικές ή προξενικές 
αρχές τους (άρθρο 1, σημείο 3, '1., 1.7.), έτσι ώστε όσοι απαλλάσσονται από το τέλος 
θεώρησης να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση θεώρησης ατελώς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατίθενται στους ιστοτόπους των πρεσβειών για τις οποίες 
έκανε λόγο ο αναφέρων, δηλαδή της ιταλικής πρεσβείας στο Δουβλίνο και της γαλλικής και 
ολλανδικής πρεσβείας στο Λονδίνο, παρέχονται εναλλακτικές λύσεις αντί των τηλεφωνικών 
γραμμών υψηλής χρέωσης για τον ορισμό ραντεβού για χορήγηση θεώρησης, όπως τοπικός 
αριθμός τηλεφώνου και ραντεβού μέσω διαδικτύου. Προς τον σκοπό αυτόν παρέχονται 
σαφείς πληροφορίες στους αντίστοιχους ιστοτόπους.

Έως την ημερομηνία εφαρμογής του προαναφερθέντος κανονισμού (29 Μαΐου 2009), δεν 
υπήρχε κανένα κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την εξωτερική ανάθεση της συγκέντρωσης των 
αιτήσεων θεώρησης. Ο κανονισμός παρέχει ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο, το οποίο φαίνεται να 
αντικατοπτρίζεται στις πληροφορίες που διατίθενται στους ιστοτόπους των ανωτέρω 
πρεσβειών. 

Συμπέρασμα
Αν ο αναφέρων επιμένει στο αίτημά του να επιστραφεί το τέλος εξυπηρέτησης στα μέλη των 
οικογενειών πολιτών του ΕΟΧ, θα πρέπει να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια, δεδομένου 
ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει τα νομικά μέσα για να εξασφαλίσει αυτήν την επιστροφή.


