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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Olaszország, Franciaország és Hollandia 
nagykövetségei az EGT-országok állampolgáraitól díjakat szednek be az uniós országokba 
szóló beutazási vízumért. A petíció benyújtja szerint ezek a díjak illegálisak és kéri, hogy 
fizessék vissza azokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

„A petíció

A petíció benyújtója kifejti, hogy a számos tagállam Londonban, Dublinban és az Unió egyéb 
városaiban működő nagykövetségei 15–20 eurót számítanak fel annak, aki 
vízumügyintézéshez időpontot kér. Ezt az összeget egy automatikus üzenetrögzítős 
telefonvonal használatáért számítják fel, amelynek 1–2 eurós a percdíja, és a hívás 
mindenképpen mintegy 10–15 percig tart. 

A petíció benyújtója szerint ez az „ügyintézési időpont foglalásáért felszámított díj” 
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jogszerűtlen vízumkérelmi díjnak minősül, miközben az uniós jog kimondja, hogy egy EGT-
polgár családtagjainak nem kell fizetniük vízumkérelmükért, amikor egy másik uniós 
tagállamba utaznak. A petíció benyújtója kéri, hogy a felszámított díjat térítsék vissza az 
EGT-polgárok családtagjai számára. 
  
A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében1 a tagállamok az irányelv hatálya alá tartozó EU/EGT-polgárok 
családtagjai számára minden eszközt biztosítanak a szükséges vízumok megszerzéséhez, és az 
ilyen vízumokat ingyenesen kell kiadni (5. cikk (2) bekezdés). Ezek az eljárási biztosítékok 
akkor alkalmazandók, amikor a családtag csatlakozik az EU/EGT-polgárhoz egy, az 
állampolgársága szerinti államtól eltérő tagállamban, vagy oda az EU/EGT-polgárt elkíséri.
A diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös 
Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetése, valamint a vízumkérelmek átvételének 
és feldolgozásának megszervezésére vonatkozó rendelkezései tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2009. április 23-i 390/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2

értelmében a tagállamok meghatározott körülmények esetén vagy a helyi helyzethez 
kapcsolódó okokból együttműködhetnek külső szolgáltatókkal (1. cikk, 3. pont, 1., 1.1. 
alpont). 

A külső szolgáltató az alábbiakban felsorolt egy vagy több feladat ellátásával bízható meg (1. 
cikk, 3. pont, 1., 1.5. alpont): 

a) általános tájékoztatás a vízumkiadás feltételeiről és a vízumkérdőívekről;

b) a kérelmezők tájékoztatása a szükséges támogató dokumentumokról;

c) adatok és kérelmek (beleértve a biometrikus azonosítókat is) felvétele, valamint a kérelmek 
továbbítása a diplomáciai vagy konzuli képviselet részére;

d) a díj beszedése;

e) személyes megjelenés céljából adott időpontok kezelése;

f) az úti okmányoknak a diplomáciai vagy konzuli képviselettől való átvétele, majd a 
kérelmezőhöz való visszajuttatása. 

A külső szolgáltató által felszámított szolgáltatási díjnak arányosnak kell lennie a külső 
szolgáltatónál a fent említett egy vagy több feladat elvégzése során felmerült költségekkel, 
továbbá hűen kell tükröznie a nyújtott szolgáltatásokat és igazodnia kell a helyi 
körülményekhez. A felszámított díj nem haladhatja meg a rendelet 12. mellékletében 
megállapított vízumdíj felét (ami jelenleg 60 EUR) (1. cikk, 3. pont, 1., 1.7. alpont).

Az érintett tagállam(ok)nak fenn kell tartaniuk annak lehetőségét, hogy diplomáciai vagy 
konzuli képviseletei(ke)n minden kérelmező közvetlenül benyújthassa kérelmét (1. cikk, 3. 
                                               
1 HL L 229., 2004.6.29., 35. o.
2 HL L 131., 2009.5.28., 1. o.
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pont, 1., 1.7. alpont), hogy azok, akik mentesülnek a vízumdíj megfizetése alól, teljesen 
díjmentesen kérvényezhessenek vízumot.

A petíció benyújtója által említett nagykövetségek – azaz a dublini olasz nagykövetség és a 
londoni francia, illetve holland nagykövetség – honlapján rendelkezésre álló tájékoztatás 
alapján az emelt díjas telefonszámok mellett más módon is lehet időpontot kérni a 
vízumügyintézéshez, például egy helyi telefonszám vagy internetes időpontfoglalás 
igénybevételével. A vonatkozó weboldalak erről egyértelmű tájékoztatással szolgálnak.

A fent említett rendelet hatálybalépésének időpontjáig (2009. május 29.) nem létezett 
közösségi jogi keret a vízumkérelmek felvételének kiszervezésére. A rendelet létrehozta ezt a 
jogi keretet, amit a jelek szerint a fent említett nagykövetségek honlapján nyújtott tájékoztatás 
is tükröz. 

Következtetés

Amennyiben a petíció benyújtója továbbra is fenntartja azon kérését, hogy az EGT-polgárok 
családtagjai számára visszatérítsék a szolgáltatás díját, ügyével forduljon a nemzeti 
bíróságokhoz, mivel a Bizottság nem rendelkezik olyan jogi eszközökkel, amelyek révén 
biztosíthatná a vonatkozó összegek visszatérítését.


