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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0129/2010, którą złożył Walter Bauer (Niemcy) w sprawie kosztów 
wizy i przestrzegania przez władze Niemiec właściwych umów 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję został poinformowany, że obywatele Niemiec i Rosji wyrażający chęć 
odwiedzenia członków najbliższej rodziny nie mają obowiązku nabycia wizy. Jednak od jego 
rosyjskiej teściowej, którą składający petycję i jego żona zaprosili do Niemiec, wymagano 
wykupienia wizy. Według składającego petycję jest to niesprawiedliwe i władze Niemiec nie 
działają w zgodzie z umową wizową zawartą przez UE i Rosję. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 maja 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji (otrzymana dnia 2 września 2010 r.)

Żona składającego petycję (obywatelka Rosji zamieszkująca w Niemczech) zaprosiła swoją 
matkę (obywatelkę Rosji zamieszkującą w Federacji Rosyjskiej) do Niemiec. W momencie 
składania wniosku o wizę niemiecką ambasada w Moskwie obciążyła teściową składającego 
petycję opłatą wizową. Składający wniosek twierdzi, że nie powinno się pobierać opłaty 
wizowej zgodnie z umową o ułatwieniu wydawania wiz zawartej przez UE i Rosję1.

Art. 6 ust. 3 lit. a) umowy o ułatwieniu wydawania wiz zawartej przez UE i Rosję stanowi, że 
nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego „osób bliskich: małżonków, dzieci 

                                               
1 Umowa między Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom 
Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej, Dz.U. L 129/27 z 17.5.2007.
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(w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków obywateli 
Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkujących na terytorium Federacji 
Rosyjskiej i państw członkowskich”.

W świetle powyższego przepisu Konsulat Niemiec w Moskwie powinien zrezygnować 
z pobrania opłaty wizowej od teściowej składającego petycję, która jest osobą bliską 
(rodzicem) odwiedzającą obywatela Federacji Rosyjskiej zamieszkującego legalnie 
w państwie członkowskim.
Komisja omówi należycie tę sprawę z władzami Niemiec. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r. (REV)

Zgodnie z poprzednim komunikatem w sprawie niniejszej petycji Komisja należycie omówiła 
tę kwestię z władzami niemieckimi w piśmie z dnia 2 sierpnia 2010 r. W odpowiedzi z dnia 
29 września 2010 r. władze niemieckie twierdziły, że opłata wizowa została pobrana od 
teściowej składającego petycję zgodnie z prawem. Jednakże w wyniku dochodzenia 
wszczętego przez Komisję w dniu 18 października 2011 r. niemieckie władze oznajmiły 
w dniu 23 grudnia 2011 r., że w przypadku spełnienia odpowiednich warunków stosują 
przepisy znoszące opłatę wizową, zawarte w art. 6 ust. 3 lit. a) umowy o ułatwieniu 
wydawania wiz zawartej przez UE i Rosję. Ponieważ w przypadku odnośnej sprawy 
ustalenie, czy i jak ambasada zwróciła się do teściowej składającego petycję o przedstawienie 
wymaganego dowodu w momencie składania wniosku nie jest już możliwe, niemieckie 
władze zapowiedziały, że ambasada zwróci teściowej składającego petycję koszty opłaty 
wizowej gotówką lub przelewem na podane przez nią konto. 

Rozwiązanie zaproponowane przez władze niemieckie, polegające na zwrocie kosztów opłaty 
wizowej dokonanej przez teściową składającego petycję, to rozwiązanie zgodne z wymogami 
art. 6 ust. 3 lit. a) umowy o ułatwieniu wydawania wiz zawartej przez UE i Rosję. W świetle 
powyższych faktów Komisja zamknie sprawę.


