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Tárgy: Walter Bauer német állampolgár által benyújtott 0129/2010. számú petíció a 
vízumköltségekről és a vonatkozó megállapodások német hatóságok által 
történő betartásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arról értesült, hogy a közvetlen családtagjaik látogatására utazó német és 
orosz állampolgároknak nem kell fizetniük a vízumért. Ugyanakkor orosz állampolgárságú 
anyósának, akit a petíció benyújtója és házastársa németországi látogatásra hívott, fizetnie 
kellett a vízumért. A petíció benyújtója ezt tisztességtelen eljárásnak tartja, és véleménye 
szerint a német hatóságok nem tartják be az EU és Oroszország közötti vízummegállapodást. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. május 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtójának felesége (Németországban élő orosz állampolgár) meghívta 
édesanyját (aki az Orosz Föderációban élő orosz állampolgár) Németországba. A 
vízumkérelem benyújtásakor a petíció benyújtójának anyósától Németország moszkvai 
nagykövetségén vízumeljárási díj befizetését kérték. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy az 
EK és Oroszország között a vízumkönnyítésről kötött megállapodásnak megfelelően nem lett 
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volna szabad vízumeljárási díjat követelni1.

Az EK és Oroszország között a vízumkönnyítésről kötött megállapodás 6. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy a vízumeljárási díj megfizetésének 
kötelezettsége alól mentesülnek „olyan közeli rokonok – házastársak, gyermekek 
(örökbefogadottak is), szülők (gyámok is), nagyszülők és unokák –, akik az Európai Unió 
vagy az Orosz Föderáció azon állampolgárait látogatják meg, akik az Orosz Föderáció vagy a 
tagállamok területén jogszerűen tartózkodnak”.

E rendelkezéssel összhangban a moszkvai német konzulátusnak a petíció benyújtójának 
anyósát mentesítenie kellett volna a vízumeljárási díj befizetése alól, mivel olyan közeli 
rokonról (szülőről) van szó, aki az Orosz Föderáció valamely uniós tagállamban jogszerűen 
tartózkodó állampolgárát látogatja meg.
A Bizottság a kérdést eljárásszerűen fel fogja vetni a német hatóságok előtt. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2012. február 17. (REV)

Amint azt az e petícióra vonatkozó korábbi közlemény is tartalmazta, a Bizottság 2010. 
augusztus 2-i levelében felvetette e kérdést a német hatóságok előtt. A német hatóságok 2010. 
szeptember 29-i válaszukban úgy vélték, hogy a vízumeljárási díjat a petíció benyújtójának 
anyósától jogszerűen szedték be. A Bizottság által 2011. október 18-án indított eljárást 
követően a német hatóságok ugyanakkor 2011. december 23-án kijelentették, hogy az EK és 
Oroszország között a vízumkönnyítésről kötött megállapodás 6. cikke (3) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott vízumdíj-elengedést abban az esetben alkalmazzák, ha annak 
feltételei teljesülnek. Ami a szóban forgó esetet illeti, mivel utólag nem lehetséges 
rekonstruálni, hogy a nagykövetség kérte-e, és ha igen, milyen módon, hogy a petíció 
benyújtójának anyósa a kérelmezés időpontjában benyújtsa a szükséges igazolást, a német 
hatóságok közölték, hogy a petíció benyújtójának anyósa számára visszatérítik a vízum díját 
készpénzben vagy az általa megjelölt bankszámlára való átutalással.

Azáltal, hogy a német hatóságok felajánlották a petíció benyújtójának anyósa részére a szóban 
forgó vízumdíj visszatérítését, olyan megoldást javasoltak, amely megfelel az EK és 
Oroszország között a vízumkönnyítésről kötött megállapodás 6. cikk (3) bekezdése a) 
pontjának. A fentiek értelmében a Bizottság lezárja az ügyet.

                                               
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.)


