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relevante 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul cunoaște faptul că cetățenii germani și cei ruși care doresc să își viziteze rudele de 
gradul întâi nu trebuie să achite contravaloarea vizelor. Cu toate acestea, soacra de cetățenie 
rusă a petiționarului, care fusese invitată în Germania de acesta și de soția lui, a trebuit totuși 
să plătească viza. Potrivit petiționarului, acest lucru nu este echitabil, iar autoritățile germane 
încalcă dispozițiile acordului dintre UE și Rusia privind vizele. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 mai 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Soția petiționarului (cetățean rus cu reședința în Germania) și-a invitat mama (cetățean rus cu 
reședința în Federația Rusă) în Germania. Atunci când a solicitat viza, soacrei petiționarului i 
s-a perceput de către ambasada Germaniei la Moscova o taxă pentru viză. Petiționarul susține 
că această taxă nu ar fi trebuit să se aplice, în conformitate cu Acordul CE-Federația Rusă cu 
privire la facilitarea emiterii de vize1.

Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Acordul CE-Federația Rusă privind facilitarea eliberării 

                                               
1 Acord între Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii 
Uniunii Europene și ai Federației Ruse, JO L129/27, 17.5.2007.
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vizelor prevede că taxele pentru prelucrarea cererii de viză nu se aplică următoarelor categorii 
de persoane: „rude apropiate – soț/soție, copii (inclusiv cei adoptivi), părinți (inclusiv 
tutorii), bunici și nepoți – care vizitează cetățeni ai Uniunii Europene și ai Federației Ruse, 
care sunt rezidenți legali pe teritoriul Federației Ruse sau al statelor membre”.

În conformitate cu această prevedere, Consulatul german din Moscova ar fi trebuit să nu 
perceapă taxa de viză în cazul soacrei petiționarului, o rudă apropiată (părinte) care vizitează 
un cetățean al Federației Ruse, rezident legal pe teritoriul unui stat membru.
Comisia va aborda în mod corespunzător această chestiune cu autoritățile germane. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 17 februarie 2012

Astfel cum a menționat în comunicarea sa anterioară privind această petiție, la 2 august 2010, 
Comisia a semnalat, în mod corespunzător, problema autorităților germane printr-o scrisoare. 
În răspunsul acestora, din 29 septembrie 2010, autoritățile germane au considerat că taxa 
pentru viză a fost percepută în mod legal de la soacra petiționarului. Cu toate acestea, în urma 
unei anchete deschise de Comisie la 18 octombrie 2011, autoritățile germane au declarat, la 
23 decembrie 2011, că acestea aplică scutirea de taxa pentru viză prevăzută la articolul 6 
alineatul (3) litera (a) din Acordul CE-Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor dacă 
se dovedește că sunt îndeplinite condițiile. Referitor la cazul de față, deoarece nu mai este 
posibil să reconstituie dacă și sub ce formă ambasada a solicitat soacrei petiționarului să 
prezinte dovada necesară la momentul solicitării, autoritățile germane au anunțat că ambasada 
va rambursa soacrei petiționarului taxa pentru viză, în numerar sau prin virament bancar într-
un cont stabilit de aceasta.

Oferindu-se să ramburseze soacrei petiționarului taxa de viză în cauză, autoritățile germane au 
propus o soluție care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din 
Acordul CE-Federația Rusă cu privire la facilitarea emiterii de vize. În lumina celor 
menționate anterior, Comisia va închide cazul.


