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17.02.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0129/2010, внесена от Walter Bauer, с германско гражданство, 
относно визови разходи и спазване на съответните споразумения от страна 
на германските органи 

1. Резюме на петицията

Вносителят е бил информиран, че за германски и руски граждани, които желаят да 
посетят най-близки членове на семейството не се изисква закупуване на виза. Но от 
неговата свекърва, която е с руско гражданство, и е била поканена от вносителя и 
съпругата му да ги посети в Германия, е било поискано закупуването на виза. Според 
вносителя, това е несправедливо и германските органи не спазват визовото 
споразумение между ЕС и Русия. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 май 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Съпругата на вносителя (руска гражданка, постоянно пребиваваща в Германия) 
поканила в Германия своята майка (руска гражданка, постоянно пребиваваща в Руската 
федерация). При кандидатстване за виза от свекървата на вносителя e било поискано да 
заплати такса за виза от германското посолство в Москва. Вносителят твърди, че 
таксата за виза е следвало да бъде отменена в съответствие със споразумението между 
ЕС и Русия за улесняване на издаването на визи1.
                                               
1 Споразумение между Европейската общност и Руската федерация за улесняване на издаването на визи 

на граждани на Европейския съюз и Руската федерация, ОВ L 129/27, 17.5.2007 г.
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Член 6, параграф 3, буква а) от споразумението между ЕС и Русия за улесняване на 
издаването на визи предвижда отмяната на таксите за кандидатстване за визи за „близки 
роднини – съпрузи, деца (включително осиновени), родители (включително 
настойници), баби, дядовци и внуци – на граждани на Европейския съюз и на Руската 
федерация, които пребивават законно на територията на Руската федерация или на 
държави членки“.

В съответствие с тази разпоредба германското консулство в Москва е трябвало да 
отмени таксата за виза за свекървата на вносителя, близък роднина (родител), 
посещаващ гражданин на Руската федерация, който законно пребивава постоянно в 
държава членка.
Комисията надлежно ще повдигне въпроса пред немските органи. 

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 февруари 2012 г. (REV)

Както бе споменато в предното съобщение относно тази петиция, Комисията повдигна 
въпроса пред германските органи на 2 август 2010 г чрез писмо. В отговора си от 29 
септември 2010 г. германските органи считат, че таксата за виза е била законно 
изискана от свекървата на вносителя на петицията. Въпреки това, в резултат от 
започнато на 18 октомври 2011 г. разследване от Комисията, германските органи 
обявиха на 23 декември 2011 г, че те прилагат разпоредбата за отмяна на таксата, 
съгласно член 6, параграф 3, буква а) от споразумението за улесняване на издаването на 
визи между ЕС и Русия, когато доказано са изпълнени неговите условия. Тъй като е 
невъзможно да бъде пресъздадена отново ситуацията относно това дали и как 
посолството е поискало свекървата на носителя да представи исканото доказателство 
към момента на кандидатстване за виза, германските органи декларираха, че 
посолството ще възстанови таксата на свекървата на вносителя на петицията в брой или 
по банков път на посочена от нея сметка.

Чрез направеното предложение за възстановяване на таксата за виза на свекървата на 
вносителя на петицията, германските органи предложиха решение, което да изпълнява 
изискванията на член 6, параграф 3, буква а) от споразумението между ЕС и Русия за 
улесняване на издаването на визи. В светлината на горепосочени факти Комисията ще 
прекрати разглеждането на случая.


