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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0129/2010 af Walter Bauer, tysk statsborger, om visumudgifter og de 
tyske myndigheders overholdelse af de relevante aftaler

1. Sammendrag

Andrageren har fået at vide, at tyske og russiske borgere, som besøger deres nære pårørende, 
ikke skal betale et visumgebyr. Andragerens russiske svigermoder, som var blevet inviteret til 
Tyskland af andrageren og hans hustru, måtte dog betale et visumgebyr. Ifølge andrageren er 
dette ikke korrekt, og han mener, at de tyske myndigheder dermed overtræder 
bestemmelserne i visumaftalen mellem EU og Rusland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. maj 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

”Andragerens kone (russisk statsborger med bopæl i Tyskland) inviterede sin mor (russisk 
statsborger med bopæl i Den Russiske Føderation) til Tyskland. Da andragerens svigermor 
ansøgte om et visum, blev hun opkrævet et visumgebyr af den tyske ambassade i Moskva.
Andrageren hævder, at man ikke burde have beregnet visumgebyr i overensstemmelse med 
aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af 
udstedelsen af visa1.

Artikel 6, stk. 3, litra a, i aftalen mellem EF og Rusland om lettelse af udstedelsen af visa 

                                               
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.
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indeholder bestemmelse om, at gebyrer for behandling af visumansøgninger ikke inddrives 
for ”nære pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), 
bedsteforældre og børnebørn — til statsborgere i Den Europæiske Union eller i Den Russiske 
Føderation med lovligt ophold på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes 
territorium”.

I overensstemmelse med denne bestemmelse burde det tyske konsulat i Moskva ikke have 
beregnet visumgebyr for andragerens svigermor, en nær pårørende (forælder), der besøger en 
borger i Den Russiske Føderation med lovlig bopæl i en medlemsstat.

Kommissionen vil på behørig vis drøfte dette spørgsmål med de tyske myndigheder.”

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 17. februar 2012

”Kommissionen har som nævnt i sit tidligere svar på dette andragende på behørig vis taget 
dette spørgsmål op med de tyske myndigheder, ved skrivelse af 2. august 2010. I svaret fra de 
tyske myndigheder af 29. september 2010 fandt de, at visumgebyret var blevet opkrævet på 
lovlig vis fra andragerens svigermoder. Som svar på en undersøgelse, som Kommissionen 
iværksatte den 18. oktober 2011, erklærede de tyske myndigheder imidlertid den 23. 
december 2011, at de anvender bestemmelserne om frafald af visumgebyr som beskrevet i 
artikel 6, stk. 3, litra a), i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske 
Føderation om lettelse af udstedelsen af visa, i de tilfælde, hvor det er bevist, at betingelserne 
herfor er opfyldt. I forbindelse med nærværende sag har de tyske myndigheder meddelt, at 
ambassaden - på grund af at det ikke længere er muligt at finde ud af, om og hvordan 
ambassaden anmodede andragerens svigermoder om at vedlægge det nødvendige bevis til sin 
ansøgning - vil tilbagebetale visumgebyret til andragerens svigermoder, enten kontant eller 
ved bankoverførsel til den konto, som hun måtte ønske.

Ved at tilbyde at tilbagebetale det pågældende visumgebyr til andragerens svigermoder 
kommer de tyske myndigheder med en løsning, der lever op til kravene i artikel 6, stk. 3, litra 
a), i aftalen mellem EF og Rusland om lettelse af udstedelsen af visa. I lyset heraf afslutter 
Kommissionen sagen.”


