
CM\810963DA.doc PE440.057v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

25.3.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1041/2009 af M.M., tysk statsborger, om problemer i forbindelse 
med en russisk statsborgers ansøgning om visum til at besøge Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at de tyske myndigheder har givet afslag på visum til en russisk 
statsborger, som skulle besøge hans familie.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andragerens moder, som bor i Tyskland, inviterede en russisk statsborger til Tyskland. 
Denne fik imidlertid afslag på sin visumansøgning af det kompetente tyske konsulat i 
Rusland. Andrageren nævner ikke grunden til dette afslag og henviser til aftalen mellem EU 
og Rusland om lettelse af visumudstedelse1.

Reglerne og betingelserne for udstedelse af Schengenvisa til kortvarige ophold (indtil 90 dage 
for hver periode på 180 dage) er i øjeblikket fastlagt i de fælles konsulære instrukser2. I 
henhold til del IV i de fælles konsulære instrukser kan der udstedes ensartet Schengenvisum, 

                                               
1 Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til 
statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation, EUT L 129 af 17.5.2007, s. 27.
2 De fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer, EUT C 326 af 22.12.2005, 
s. 1.
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når indrejsebetingelserne i artikel 5 i Schengengrænsekodeksen1 er opfyldt. De fælles 
konsulære instrukser bliver selv ophævet af visumkodeksen2, når den træder i kraft den 5. 
april 2010. Indrejsebetingelserne forbliver dog de samme som i artikel 5 i 
Schengengrænsekodeksen.

Ifølge disse indrejsebetingelser: skal man a) være i besiddelse af et gyldigt rejsedokument, b) 
og et gyldigt visum, hvis dette kræves (dette gælder ikke for udstedelse af visum), c) kunne 
dokumentere formålet med og vilkårene for det påtænkte ophold og have de fornødne 
subsistensmidler, d) og man må ikke være indberettet i Schengeninformationssystemet eller 
nationale systemer som uønsket og e) ikke betragtes som en trussel mod den offentlige orden, 
offentlige sikkerhed eller offentlige sundhed.

I henhold til ovennævnte fælles konsulære instrukser bestemmes det i den pågældende 
medlemsstats nationale love, hvorvidt konsulaterne skal begrunde et afslag, og hvorvidt der 
skal gives mulighed for at anke et sådant afslag. Med ovennævnte visumkodeks pålægges alle 
medlemsstater en forpligtelse til at begrunde et afslag ved hjælp af en standardblanket og til at 
åbne ankemulighed. Selv om disse bestemmelser i visumkodeksen først træder i kraft et år 
senere, nemlig den 5. april 2011, bemærker Kommissionen, at den tyske lovgivning allerede 
rummer bestemmelser om pligt til at begrunde et afslag og om mulighed for at anke. Hvis 
visumansøgeren mener, at det tyske konsulat traf en ubegrundet beslutning om at give afslag 
på visumansøgningen, bør hun således indsende en anke over afslaget i henhold til tysk 
lovgivning. Kommissionen har imidlertid ikke kompetence til at gribe ind i enkeltsager om 
afslag på visum.

Visumaftalen mellem EF og Rusland, som andrageren henviser til, letter udstedelsen af visum 
til korte ophold til alle statsborgere i EU og Rusland på gensidig basis. Aftalen gælder lettelse 
af procedurerne, såsom et nedsat visumgebyr på 35 euro og en maksimal ekspeditionstid på 
10 kalenderdage. Imidlertid berører aftalen ikke ovenstående indrejsebetingelser og regler for 
afslag på visumansøgninger. Som angivet i artikel 2, stk. 2, i aftalen finder "medlemsstaternes 
eller Fællesskabets lov […] anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, 
herunder afslag på visumansøgninger […]" (Kommissionens understregning)."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en 
fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa 
(visumkodeks), EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1.


