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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: M.M., német állampolgár által benyújtott 1041/2009. számú petíció egy orosz 
állampolgár németországi beutazási vízum iránti kérelmével kapcsolatos 
problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy a német hatóságok nem adták meg a vízumot 
egy orosz állampolgárnak, akit a petíció benyújtójának családja hívott meg egy látogatásra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtójának Németországban élő édesanyja meghívott egy orosz állampolgárt 
Németországba. A meghívott vízumkérelmét azonban elutasította az illetékes oroszországi 
német konzulátus. A petíció benyújtója nem említi az elutasítás okát, és az EK és Oroszország 
közötti vízumkönnyítési megállapodásra hivatkozik1.
  
A rövid távú (180 napon belül legfeljebb 90 napos) tartózkodásra jogosító schengeni vízumok 
kiadására vonatkozó szabályokat és feltételeket jelenleg a vízumokra vonatkozó közös 

                                               
1 Megállapodás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió 
állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről, HL L 129., 
2007.5.17., 27. o.
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konzuli utasítás1 állapítja meg. A közös konzuli utasítás IV. része értelmében egységes 
schengeni vízum akkor adható ki, ha a Schengeni határ-ellenőrzési kódex2 5. cikkében 
megállapított beutazási feltételek teljesülnek. A közös konzuli utasítást a vízumkódex3 helyezi 
hatályon kívül, amikor 2010. április 5-én alkalmazandóvá válik, a beutazási feltételek 
azonban továbbra is azok, amelyeket a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 5. cikke 
meghatározott.

Ezek a beutazási feltételek a következők: a) érvényes úti okmánnyal b) és érvényes vízummal 
rendelkeznek, amennyiben szükséges (ez nem alkalmazható a vízum kiadására); c) igazolják a 
tervezett tartózkodás célját és körülményeit, és megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek, d) 
nem állnak beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt a Schengeni 
Információs Rendszerben vagy a nemzeti rendszerekben (beutazási tilalom), valamint e) nem 
jelentenek veszélyt a tagállamok közrendjére, közbiztonságára vagy közegészségügyére 
nézve.

A fent említett közös konzuli utasításnak megfelelően az érintett tagállam nemzeti joga 
határozza meg, hogy a konzulátusoknak meg kell-e indokolniuk az elutasítást, valamint hogy 
elutasítás esetén az adott tagállam biztosít-e jogorvoslati lehetőséget. A fent említett 
vízumkódex valamennyi tagállamra vonatkozóan bevezeti azt a kötelezettséget, hogy 
formanyomtatványon adják meg az elutasítás indokait és biztosítsanak jogorvoslati 
lehetőséget. Bár a vízumkódex ezen rendelkezései csak egy évvel később, 2011. április 11-én 
válnak alkalmazandóvá, a Bizottság megjegyzi, hogy a német jog már előírja az elutasítás 
indokainak megadására és a jogorvoslati lehetőség biztosítására vonatkozó kötelezettséget. 
Következésképpen, amennyiben a kérelmező úgy véli, hogy a német konzulátus 
megalapozatlan döntést hozott vízumkérelmének elutasításával, a német jogban előírtak 
szerint nyújtson be az elutasítással kapcsolatos jogorvoslati kérelmet. A Bizottság azonban 
nem rendelkezik arra vonatkozó hatáskörrel, hogy beavatkozzon a vízumkérelmek 
elutasításának egyedi eseteibe.

Az EK és Oroszország közötti vízumkönnyítési megállapodás – amelyre a petíció benyújtója 
hivatkozik – viszonosság alapján az EU és Oroszország valamennyi állampolgára számára 
megkönnyíti a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadását. A megállapodás eljárási 
könnyítésekről rendelkezik, például a 35 EUR összegű csökkentett vízumdíjról és a kérelmek 
legfeljebb tíz naptári napig tartó feldolgozásáról. A megállapodás azonban nem érinti a fent 
említett beutazási feltételeket és a vízumkérelmek elutasításával kapcsolatos szabályokat. A 
megállapodás 2. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy „az e megállapodás rendelkezései 
által nem szabályozott kérdésekre – úgymint a vízumkiadás megtagadása […] – […] a 
tagállamok nemzeti joga, illetve a közösségi jog alkalmazandó” (kiemelés a szerzőtől). 

                                               
1 Vízumokra vonatkozó közös konzuli utasítás a diplomáciai és konzuli képviseletek számára, HL C 326, 
2005.12.22., 1. o. 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére 
irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról, HL L 105., 
2006.4.13., 1. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelete a Közösségi Vízumkódex 
létrehozásáról (vízumkódex), HL L 243., 2009.9.15., 1. o.


