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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0569/2011 f R. K., græsk statsborger, om den græske konsul i 
Serbiens ubegrundede afvisning af at udstede et visum til Grækenland til ham

1. Sammendrag

Andrageren har tidligere ofte rejst til Grækenland og uden problemer opnået Schengenvisa til 
forretningsrejser fra 1988 til 2007. I oktober 2007 ansøgte han om en udvidelse af et 
Schengenvisum til flere indrejser, men dette blev nægtet uden hverken skriftlig eller mundtlig 
begrundelse. Andrageren oplyser, at han ikke har begået nogen lovovertrædelse, og at han 
aldrig har overskredet den tilladte periode, så han forstår ikke, hvorfor han er blevet nægtet 
visum, og hvorfor han ikke har fået svar på de breve, han har skrevet til konsulatet i Nis og 
ambassaden i Beograd.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andrageren klager over afvisning af udstedelse af visum i 2007. Visumkodekset trådte i kraft 
den 5. april 2010, men bestemmelserne, hvorved medlemsstaterne skal begrunde og skriftlige 
meddele årsagerne til at afvise udstedelse af visum og give den pågældende person mulighed 
for at klage, trådte først i kraft et år senere (den 5. april 2011).  

Såfremt andrageren mener, at hans navn er registreret i Schengeninformationssystemet (SIS) i 
forbindelse med en indberetning om nægtelse af indrejse, kan han udøve sine rettigheder til 
oplysninger om sin person og få ukorrekte faktuelle data rettet eller ulovligt opbevarede data 
slettet. Selv om denne ret kan udøves i hele Schengenområdet, er den enkleste 
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fremgangsmåde for andrageren at kontakte den græske tilsynsmyndighed, der er udpeget i 
overensstemmelse med den nationale lovgivning, og som fører uafhængigt tilsyn med 
databasen i den nationale del af SIS. Nedenfor følger de relevante kontaktoplysninger:

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tlf.: +30 210 6475 600; Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr

Kommissionen ønsker endvidere at henlede opmærksomheden på forordning (EF) nr. 
1244/20091 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001. I overensstemmelse med 
forordningen undtages serbiske statsborgere med biometriske pas (undtagen indehavere af 
pas, der er udstedt af det serbiske koordineringsdirektorat [på serbisk: Koordinaciona 
uprava]) fra visumkravet fra og med den 19. december 2009.

Hvis andrageren således har et biometrisk pas, kunne han fra og med denne dato have rejst til 
Schengenområdet på korte rejser uden visum."

                                               
1 EUT L 336 af 18.12.2009, s. 1.


