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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0294/2009, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Mark Sugrue, 
par nodevām, kas jāmaksā par vīzu izsniegšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret dažādām nodevām, kuras Itālijas, Francijas un Holandes 
vēstniecības pieprasa maksāt tiem EEZ dalībvalstu valstspiederīgajiem, kuri vēlas saņemt vīzu 
ceļošanai uz ES dalībvalsti, apgalvojot, ka šīs nodevas ir nelikumīgas, un tādēļ lūdzot tās 
atmaksāt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka dalībvalstu vēstniecības Londonā, Dublinā un citur 
Eiropas Savienībā iekasē nodevu EUR 15–EUR 20 apmērā, lai norunātu ar vīzas pieteikumu
saistītu tikšanos. Šo nodevu iekasē ar telefonu līnijas automātiskā atbildētāja palīdzību, 
iekasējot EUR 1–EUR 2 minūtē, un zvanam jāilgst aptuveni 10–15 minūtes.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šī „tikšanās norunāšanas nodeva” ir nelikumīga vīzas 
pieteikuma nodeva, jo ES likumos ir noteikts, ka EEZ pilsoņu ģimenes locekļiem nav jāmaksā 
vīzas pieteikuma nodeva, ceļojot uz citām ES dalībvalstīm. Viņš prasa, lai nodeva tiktu 
atmaksāta EEZ ģimenes locekļiem.



PE429.621v01-00 2/3 CM\792207LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par 
Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot 
dalībvalstu teritorijā1 dalībvalstīm jānodrošina ES/EEZ pilsoņu ģimenes locekļiem, uz kuriem 
šī direktīva attiecas, visas iespējas vajadzīgo vīzu iegūšanai un šādas vīzas jāizsniedz bez 
maksas (5. panta 2. punkts). Šīs procesuālās garantijas piemēro, ja ģimenes loceklis 
pievienojas ES/EEZ pilsonim vai pavada ES/EEZ pilsoni uz dalībvalsti, kurā tas nav pilsonis.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 390/2009,
ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem 
dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un paredzot arī 
noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi2, dalībvalstis var sadarboties ar 
ārpakalpojumu sniedzēju īpašu apstākļu vai vietējās situācijas dēļ (1. panta, 3. punkta, 1., 
1.1. apakšpunkts).

Ārpakalpojumu sniedzējam var uzdot veikt vienu vai vairākus šādus uzdevumus (1. panta, 
3. punkta, 1., 1.5. apakšpunkts):

a) sniegt vispārēju informāciju par vīzu prasībām un pieteikuma veidlapām;

b) informēt pieteikuma iesniedzēju par nepieciešamajiem pavaddokumentiem;

c) iegūt datus un pieteikumus (tostarp iegūt biometriskos identifikatorus) un nosūtīt 
pieteikumu diplomātiskajai pārstāvniecībai vai konsulārajam dienestam;

d) iekasēt nodevu, ko paredzēts saņemt;

e) plānot grafiku pieteikuma iesniedzēju personiskam apmeklējumam;

f) saņemt ceļošanas dokumentus no diplomātiskās pārstāvniecības un nodot tos pieteikuma 
iesniedzējam.

Pakalpojumu maksai, ko iekasē ārpakalpojumu sniedzējs, jābūt samērīgai ar izmaksām, kas 
ārpakalpojuma sniedzējam radušās, pildot vienu vai vairākus iepriekš minētos uzdevumus, un 
tai jābūt atbilstīgai sniegtajiem pakalpojumiem un pielāgotai vietējiem apstākļiem. 
Pakalpojumu maksa nedrīkst būt augstāka par pusi no regulas 12. pielikumā norādītās 
summas, ko piemēro par vīzu nodevu, (šobrīd EUR 60) (1. panta, 3. punkta, 1., 
1.7. apakšpunkts).

Attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) jāsaglabā iespēja, ka visi pieteikumu iesniedzēji var 
pieteikumus iesniegt tieši šīs (šo) dalībvalsts(-u) diplomātiskajās vai konsulārajās 
pārstāvniecībās (1. panta, 3. punkta, 1., 1.7. apakšpunkts), lai tie, kas ir atbrīvoti no vīzas 
nodevas, varētu pieteikties vīzai bez maksas.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja minēto vēstniecību tīmekļa vietnēs sniegto informāciju, 
t. i., Itālijas vēstniecībā Dublinā un Francijas vēstniecībā, un Holandes vēstniecībā Londonā, 
bez maksas telefonu līnijas tiek piedāvāti alternatīvi varianti, lai norunātu tikšanos saistībā ar 
                                               
1 OV L 229, 29.6.2004., 35. lpp.
2 OV L 131, 28.5.2009., 1. lpp.
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vīzu, piemēram, vietējais tālruņa numurs un iespēja pieteikties internetā. Šajā sakarā skaidra 
informācija ir sniegta attiecīgajās tīmekļa vietnēs.

Līdz iepriekš minētās regulas piemērošanas sākuma datumam (2009. gada 29. maijs) nebija 
Kopienas tiesiskais regulējums attiecībā uz ārpakalpojumu izmantošanas iespēju vīzas 
pieteikumu saņemšanā. Regula nodrošina šādu tiesisko regulējumu, kas šķiet ir piemērots 
iepriekš minēto vēstniecību tīmekļu vietnēs sniegtajā informācijā.

Secinājumi

Ja lūgumraksta iesniedzējs turpinās uzturēt prasību par pakalpojumu maksas atmaksu EEZ 
pilsoņu ģimenes locekļiem, viņam tā jāiesniedz valsts tiesās, jo Komisijai nav juridiski 
līdzekļi, lai nodrošinātu šādu atmaksu.”


