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Temats: Lūgumraksts Nr. 0129/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Walter 
Bauer, par vīzu izmaksām un Vācijas varas iestāžu rīcības atbilstību 
attiecīgajiem nolīgumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir saņēmis informāciju, ka Vācijas un Krievijas valstspiederīgajiem, 
kuri vēlas apciemot tuvus ģimenes locekļus, nav nepieciešams iegādāties vīzu. Tomēr viņa 
sievasmātei, kura ir Krievijas valstspiederīgā un kuru lūgumraksta iesniedzējs un viņa sieva 
bija uzaicinājuši paviesoties Vācijā, tika pieprasīts iegādāties vīzu. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka tas ir netaisnīgi un ka Vācijas varas iestādes neievēro nolīgumu par vīzu režīmu 
starp ES un Krieviju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 4. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzēja sieva (Vācijā dzīvojoša Krievijas valstspiederīgā) bija uzaicinājusi 
savu māti (Krievijā dzīvojošu Krievijas valstspiederīgo) paviesoties Vācijā. Iesniedzot 
dokumentus vīzas saņemšanai, Vācijas vēstniecība Maskavā no lūgumraksta iesniedzēja 
sievasmātes par vīzu iekasēja maksu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka no maksas par 
vīzas saņemšanu vajadzēja atbrīvot saskaņā ar nolīgumu starp ES un Krieviju1.
  

                                               
1 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības 
un Krievijas Federācijas pilsoņiem, OV L129/27, 17.5.2007.
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ES un Krievijas nolīguma par vīzu atvieglinātu izsniegšanu 6. panta 3. punkta a) apakšpunktā 
norādīts, ka no maksas par vīzas pieteikuma izskatīšanu tiek atbrīvoti „Eiropas Savienības vai 
Krievijas Federācijas pilsoņu, kuri likumīgi uzturas Krievijas Federācijas vai dalībvalstu 
teritorijā, tuvi radinieki — laulātie, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), 
vecvecāki un mazbērni;”.

Atbilstīgi šim nosacījumam Vācijas konsulātam Maskavā nevajadzēja iekasēt nodevu par 
vīzas saņemšanu no lūgumraksta iesniedzēja sievasmātes, kura ir tuva radiniece (vecāks), kas 
apciemo dalībvalstī dzīvojošu Krievijas Federācijas valstspiederīgo.
Komisija šo jautājumu pienācīgi apspriedīs ar Vācijas iestādēm.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī (REV)

Kā norādīts iepriekšējos Komisijas paziņojumos par šo lūgumrakstu, šis jautājums tika 
pienācīgi izklāstīts 2010. gada 2. augusta vēstulē Vācijas iestādēm. Vācijas iestādes 
2010. gada 29. septembra atbildē norādīja, ka vīzas nodeva no lūgumraksta iesniedzēja 
sievasmātes ir iekasēta likumīgi. Taču pēc tam, kad Komisija 2011. gada 18. oktobrī sāka 
izmeklēt šo lietu, Vācijas iestādes 2011. gada 23. decembrī paziņoja, ka tās ES un Krievijas 
nolīguma par vīzu atvieglinātu izsniegšanu 6. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto 
atbrīvojumu no vīzas nodevas piemēro, ja ir sniegti pierādījumi par šā atbrīvojuma 
nosacījumu izpildi. Tā kā šajā konkrētajā gadījumā vairs nav iespējams konstatēt, vai un kā 
vēstniecība prasīja lūgumraksta iesniedzēja sievasmātei vīzas pieteikuma iesniegšanas brīdī 
sniegt nepieciešamos pierādījumus, Vācijas iestādes paziņoja, ka vēstniecība atmaksās vīzas 
nodevu lūgumraksta iesniedzēja sievasmātei skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu uz viņas 
norādīto kontu.

Ierosinot lūgumraksta iesniedzēja sievasmātei atmaksāt attiecīgo vīzas nodevu, Vācijas 
iestādes ir piedāvājušas risinājumu, kas atbilst ES un Krievijas nolīguma par vīzu atvieglinātu 
izsniegšanu 6. panta 3. punkta a) apakšpunkta prasībām. Līdz ar to Komisija slēgs šīs lietas 
izskatīšanu.


