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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Vokietijos piliečio Walterio Bauerio peticija Nr. 0129/2010 dėl mokesčio už 
vizą ir dėl to, kaip Vokietijos valdžios institucijos vykdo atitinkamų 
susitarimų reikalavimus

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas sužinojo, kad Vokietijos ir Rusijos piliečiams, lankantiems savo 
artimiausius šeimos narius, nereikia mokėti už vizą. Peticijos pateikėjo uošvė iš Rusijos, kurią 
į Vokietiją pakvietė peticijos pateikėjas ir jo žmona, vis dėlto turi mokėti už vizą. Peticijos 
pateikėjas mano, kad tai yra neteisinga ir kad Vokietijos valdžios institucijos nesilaiko ES ir 
Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gegužės 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėjo sutuoktinė (Rusijos pilietė, gyvenanti Vokietijoje) pakvietė savo motiną 
(Rusijos pilietę, gyvenančią Rusijos Federacijoje) į Vokietiją. Kreipusis dėl vizos, Vokietijos 
ambasadoje Maskvoje peticijos pateikėjo uošvei reikėjo sumokėti mokestį už vizą. Peticijos 
pateikėjas nurodo, kad nuo mokesčio už vizą turi būti atleidžiama atsižvelgiant ES ir Rusijos 
susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo1.

ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo 6 straipsnio 3 dalies 

                                               
1 Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos 
piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo, OL L 129, 2007 5 17, p. 27.
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a punkte numatyta, kad nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio yra atleidžiami 
„Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečių, teisėtai gyvenančių Rusijos Federacijos 
arba valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (tarp jų ir įvaikiai), 
tėvai (tarp jų ir globėjai ir rūpintojai), seneliai ir anūkai.“

Vadovaujantis šia nuostata, Vokietijos konsulatas Maskvoje peticijos pateikėjo uošvę turėjo 
atleisti nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio, kaip artimą giminaitę (motiną), 
lankančią Rusijos Federacijos pilietę, teisėtai gyvenančią valstybės narės teritorijoje.
Komisija tinkamai aptars šį atvejį su Vokietijos valdžios institucijomis.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d. (REV).

Kaip nurodyta jos ankstesniame pranešime dėl šios peticijos, Komisija 2010 m. rugpjūčio 2 d. 
laiške tinkamai aptarė šį atvejį su Vokietijos valdžios institucijomis. Savo 2010 m. rugsėjo 
29 d. atsakyme Vokietijos valdžios institucijos nurodė, kad, jų manymu, mokestis už vizą iš 
peticijos pareiškėjo uošvės buvo paimtas teisėtai. Tačiau Komisijai 2011 m. spalio 18 d. 
pateikus užklausą, 2011 m. gruodžio 23 d. Vokietijos valdžios institucijos pareiškė, kad jos 
taiko ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo 6 straipsnio 3 dalies 
a punkte pateiktą nuostatą dėl mokesčio už vizą atleidimo, jei įrodoma, kad tenkinamos jame 
nurodytos sąlygos. Šiuo atveju, kadangi nebeįmanoma atsekti, ar ambasada paprašė peticijos 
pateikėjo uošvės pateikti reikiamus įrodymus teikiant prašymą, ir kaip ji tai padarė, Vokietijos 
valdžios institucijos pranešė, kad ambasada peticijos pateikėjo uošvei grąžins vizos mokestį 
grynaisiais pinigais arba banko pavedimu į jos nurodytą sąskaitą.

Pasiūlydamas peticijos pateikėjo uošvei grąžinti vizos mokestį, Vokietijos valdžios 
institucijos pasiūlė sprendimą, kuris tenkina ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo 
tvarkos supaprastinimo 6 straipsnio 3 dalies a punkte pateiktus reikalavimus. Remdamasi 
pirmiau pateikta informacija, Komisija užbaigė šio klausimo nagrinėjimą.


