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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0129/2010, του Walter Bauer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
κόστος των θεωρήσεων και τη συμμόρφωση των γερμανικών αρχών με τις 
σχετικές συμφωνίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει πληροφορηθεί ότι οι γερμανοί και οι ρώσοι πολίτες που επιθυμούν να 
επισκεφθούν συγγενείς πρώτου βαθμού δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν θεώρηση. 
Ωστόσο, όταν η ρωσίδα πεθερά του προσκλήθηκε από τον αναφέροντα και τη σύζυγό του να 
τους επισκεφθεί, υποχρεώθηκε να το κάνει. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό είναι άδικο και ότι 
οι γερμανικές αρχές δεν συμμορφώνονται με τη συμφωνία περί θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ 
και της Ρωσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Μαΐου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η σύζυγος του αναφέροντος (ρωσίδα υπήκοος διαμένουσα στη Γερμανία) προσκάλεσε τη 
μητέρα της (ρωσίδα υπήκοο διαμένουσα στη Ρωσική Ομοσπονδία) στη Γερμανία. Όταν η 
πεθερά του αναφέροντος έκανε αίτηση έκδοσης θεώρησης διαβατηρίου στη γερμανική 
πρεσβεία στη Μόσχα, υποχρεώθηκε να καταβάλει τέλος επεξεργασίας της αίτησης. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με την συμφωνία ΕΚ-Ρωσίας για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων, δεν έπρεπε να ζητηθεί τέλος επεξεργασίας1.

                                               
1 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ΕΕ L 129/27, 
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Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο (α) της συμφωνίας ΕΚ-Ρωσίας για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, απαλλάσσονται από τα τέλη επεξεργασίας της 
αίτησης θεώρησης «στενοί συγγενείς – σύζυγοι, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των 
υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), προπάτορες και εγγονοί –
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διαμένουν νόμιμα στην 
επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών».

Βάσει αυτής της διάταξης, το γερμανικό προξενείο στη Μόσχα θα έπρεπε να απαλλάξει την 
πεθερά του αναφέροντος, στενή συγγενή (γονέας) που επισκέπτεται υπήκοο της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας νομίμως διαμένουσα σε κράτος μέλος, από την υποχρέωση καταβολής του 
τέλους επεξεργασίας.
Η Επιτροπή θα θέσει χωρίς χρονοτριβή το θέμα αυτό υπόψη των γερμανικών αρχών.

                                                                                                                                                  
17.5.2007.


