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Θέμα: Αναφορά 0129/2010, του Walter Bauer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
τέλη θεώρησης και τη συμμόρφωση των γερμανικών αρχών με τις σχετικές 
συμφωνίες 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει πληροφορηθεί ότι για τους γερμανούς και ρώσους πολίτες που επιθυμούν 
να επισκεφθούν τους άμεσους στενούς συγγενείς τους δεν απαιτείται η απόκτηση θεώρησης. 
Ωστόσο, όταν η πεθερά του, ρωσικής ιθαγένειας, προσκλήθηκε από τον ίδιο και τη σύζυγό 
του να τους επισκεφθεί στη Γερμανία, η έκδοση θεώρησης κατέστη αναγκαία. Ο αναφέρων 
θεωρεί το παραπάνω άδικο και υποστηρίζει ότι οι γερμανικές αρχές δε 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 σύμφωνα με  το 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. Κατά την 
υποβολή αίτησης για την έκδοση θεώρησης στη γερμανική πρεσβεία στη Μόσχα, η πεθερά 
του αναφέροντος υποχρεώθηκε να καταβάλει το αντίστοιχο τέλος. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι, με βάση τη συμφωνία ΕΚ-Ρωσίας για την διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης 
θεωρήσεων, το παραπάνω τέλος δεν έπρεπε να καταβληθεί1.

                                               
1 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ΕΕ L 
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Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο (α) της συμφωνίας ΕΚ-Ρωσίας για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας 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 από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επεξεργασίας , ως στενή 
συγγενή (γονέας) που επισκέπτεται υπήκοο της Ρωσικής Ομοσπονδίας νομίμως διαμένουσα 
σε κράτος μέλος.
Η Επιτροπή θα θέσει, με τον δέοντα τρόπο, το εν λόγω ζήτημα ενώπιον των γερμανικών 
αρχών. 

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 
2012 (ΑΝΑΘ)

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωσή της για την εν λόγω αναφορά, η Επιτροπή, 
με επιστολή της στις 2 Αυγούστου 2010, έθεσε δεόντως το παραπάνω ζήτημα ενώπιον των 
γερμανικών αρχών. Στην απάντησή τους στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, οι γερμανικές αρχές 
έκριναν ότι το παραπάνω τέλος θεώρησης καταβλήθηκε νομίμως από την πεθερά του 
αναφέροντα. Ωστόσο, κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις 18 
Οκτωβρίου 2011, οι γερμανικές αρχές δήλωσαν στις 23 Δεκεμβρίου 2011 ότι η απαλλαγή 
από την καταβολή του τέλους θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, σημείο (α) 
της συμφωνίας μεταξύ ΕΚ-Ρωσίας εφαρμόζεται εφόσον αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι 
σχετικές προϋποθέσεις. Αναφορικά με την παρούσα υπόθεση, δεδομένου ότι δεν είναι πλέον 
εφικτή η αποσαφήνιση του εάν και με ποιο τρόπο η πρεσβεία αξίωσε από την πεθερά του 
αναφέροντος να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία κατά την αίτησή της, οι 
γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πρεσβεία θα αποζημιώσει την τελευταία σχετικά με το 
καταβληθέν τέλος θεώρησης, σε μετρητά ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που 
θα αποφασίσει η ίδια. 

Με την παραπάνω αποζημίωση προς την πεθερά του αναφέροντος, οι γερμανικές αρχές 
πρότειναν μία λύση, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, παράγραφος 3, σημείο
(α), της συμφωνίας μεταξύ ΕΚ-Ρωσίας. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή θα 
περατώσει την εξέταση της υπόθεσης.

                                                                                                                                                  
129/27, 17.5.2007.


