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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0294/2009 dėl už vizų išdavimą mokėtinų mokesčių, kurią pateikė 
Airijos pilietis Mark Sugrue

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja įvairiems mokesčiams, kuriuos Italijos, Prancūzijos ir 
Nyderlandų ambasados ima iš EEE šalių piliečių, norinčių gauti vizą kelionei į ES valstybę 
narę, teigdamas, kad šie mokesčiai yra neteisėti, ir ragina juos kompensuoti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas teigia, kad daugelis valstybių narių ambasadų Londone, Dubline ir kituose 
Europos Sąjungos miestuose ima 15–20 EUR mokestį, norint susitarti dėl laiko paraiškai dėl 
vizos pateikti. Šis mokestis imamas skambinant telefonu – juo paskambinus įsijungia 
automatinis atsakiklis ir pokalbio juo minutė kainuoja 1–2 EUR, o pokalbis turi tęstis 
maždaug 10–15 minučių.

Pasak peticijos pateikėjo, šis „sutarto laiko mokestis“ yra ne kas kita, o neteisėtas paraiškos 
vizai gauti mokestis, o ES teisės aktuose nustatyta, kad EEE šalių piliečių šeimos nariams 
nereikia mokėti mokesčio už paraišką vizai gauti, kai jie keliauja į kitą ES valstybę narę. Jis 
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prašo padengti mokesčio išlaidas šeimos nariams, kurie yra EEE šalių piliečiai.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje1

valstybės narės ES ir (arba) EEE šalių piliečiams, kuriems taikoma ši direktyva, turi suteikti 
visas galimybes gauti būtinas vizas ir tokios vizos turi būti išduodamos nemokamai 
(5 straipsnio 2 dalis). Šios procedūrinės apsaugos priemonės taikomos, kai šeimos narys 
prisijungia prie ES ir (arba) EEE šalių piliečių arba juos lydi į kitą valstybę narę, kurios 
piliečiai jie nėra.
Pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 390/2009, 
iš dalies keičiantį Bendrąsias konsulines instrukcijas diplomatinėms atstovybėms ir 
konsulinėms įstaigoms dėl vizų, atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant 
nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir tvarkymo organizavimo2, ypatingomis 
aplinkybėmis arba dėl priežasčių, susijusių su vietos sąlygomis, valstybės narės gali 
bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju (1 straipsnio 3 dalies 1 punkto 1.1 papunktis). 

Išorės paslaugų teikėjui gali būti patikėtas vienos ar daugiau iš toliau išvardytų užduočių 
vykdymas (1 straipsnio 3 dalies 1 punkto 1.5 papunktis):

a) teikti bendrą informaciją apie vizų išdavimo reikalavimus ir prašymo formas;

b) informuoti prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį apie reikalaujamus patvirtinamuosius 
dokumentus;

c) rinkti duomenis ir priimti prašymus (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą) ir 
perduoti prašymą diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;

d) rinkti mokėtiną mokestį;

e) tvarkyti asmeninio atvykimo tvarkaraštį;

f) paimti iš diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos kelionės dokumentus ir grąžinti 
juos prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui.

Išorės paslaugų teikėjo imamas aptarnavimo mokestis turi būti proporcingas išlaidoms, kurių 
išorės paslaugų teikėjas turėjo vykdydamas vieną ar daugiau iš nurodytų užduočių, ir tinkamai 
atspindėti išorės paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas ir būti pritaikytas vietos aplinkybėms. 
Aptarnavimo mokestis neturi viršyti pusės šio reglamento 12 priede nustatytos mokesčio už 
vizą sumos (šiuo metu 60 EUR) (1 straipsnio 3 dalies 1 punkto 1.7 papunktis).

Atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) turi būti palikta galimybė visiems prašymą 
pateikiantiems asmenims leisti tiesiogiai pateikti prašymus jos (jų) diplomatinėse atstovybėse 
arba konsulinėse įstaigose (1 straipsnio 3 dalies 1 punkto 1.7 papunktis), kad tie asmenys, 
kuriems netaikomas vizos mokestis, galėtų visiškai nemokamai pateikti paraišką vizai gauti.

                                               
1 OL L 229, 2004 6 29, p. 35.
2 OL L 131, 2009 5 28, p. 1.
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Remiantis informacija, kuri pateikiama peticijos pateikėjo nurodytų ambasadų (t. y. Italijos 
ambasados Dubline ir Prancūzijos bei Nyderlandų ambasadų Londone) interneto svetainėse, 
užuot skambinus mokamais telefonais, dėl laiko vizai gauti galima susitarti kreipiantis kitomis 
priemonėmis, pvz., paskambinus vietos telefonu arba prisijungus internetu. Atitinkamų 
ambasadų interneto svetainėse pateikiama aiški informacija šiuo klausimu.

Iki pirmiau minėto reglamento taikymo dienos (2009 m. gegužės 29 d.) nebuvo Bendrijos 
teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima perduoti paraiškų vizai gauti surinkimo 
funkciją išorės paslaugų teikėjui. Šis reglamentas suteikia tokį teisinį pagrindą ir atrodo, kad 
ši informacija įtraukta į pirmiau nurodytų ambasadų interneto svetainėse pateikiamą 
informaciją.

Išvada

Jei peticijos pateikėjas neatsisakytų savo prašymo padengti EEE šalių piliečių šeimos narių 
sumokėto aptarnavimo mokesčio išlaidas, jis turėtų kreiptis į nacionalinius teismus, nes 
Komisija neturi teisinių priemonių, kad galėtų užtikrinti tokio mokesčio grąžinimą.“


