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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0569/2011, którą złożył R.K. (Grecja) w sprawie nieuzasadnionej odmowy 
wydania mu wizy do Grecji przez greckiego konsula w Serbii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję często jeździł do Grecji i bez trudu uzyskiwał w latach 1988–2007 wizy 
Schengen w celu odbywania podróży służbowych. W październiku 2007 r. wystąpił on 
o przedłużenie wizy Schengen wielokrotnego wjazdu, odmówiono mu jednak bez żadnego 
pisemnego czy ustnego uzasadnienia. Składający petycję stwierdza, że nie popełnił żadnego 
przestępstwa i nigdy nie przedłużył pobytu ponad dozwolony czas, nie rozumie zatem, 
dlaczego odmówiono mu wydania wizy i dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na pisma 
skierowane do konsulatu w Niszu oraz do ambasady w Belgradzie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Składający petycję porusza kwestię odmowy wydania wizy w 2007 r. Kodeks wizowy zaczął 
obowiązywać w dniu 5 kwietnia 2010 r., a przepisy nakładające na państwa członkowskie 
obowiązek uzasadnienia odmowy wydania wizy danej osobie, powiadomienia jej o tej decyzji 
na piśmie oraz przyznania jej prawa do odwołania się od tej decyzji stały się obowiązkowe 
dopiero rok później (5 kwietnia 2011 r.).

Jeśli składający petycję uważa, że jego nazwisko zostało wpisane do systemu informacyjnego 
Schengen (SIS) z powodu odmowy wjazdu, może skorzystać z prawa dostępu do dotyczących 
go danych i zażądać, by dane niezgodne ze stanem faktycznym zostały poprawione, a dane 
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przechowywane niezgodnie z prawem – usunięte.Choć z prawa tego można skorzystać 
w całej strefie Schengen, najprostszym rozwiązaniem dla składającego petycję byłoby 
skontaktowanie się z greckim organem nadzorczym upoważnionym na mocy prawa 
krajowego do prowadzenia niezależnego nadzoru nad danymi krajowej sekcji SIS. Dane 
podane są poniżej:

Grecki Urząd Ochrony Danych

Ampelokipi Ateny

Ponadto Komisja pragnie zwrócić uwagę na rozporządzenie (WE) nr 1244/20091zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 539/2001. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem obywatele 
Serbii legitymujący się paszportami biometrycznymi (z wyjątkiem paszportów wydanych 
przez serbską Dyrekcję ds. Koordynacji [w języku serbskim: Koordinaciona uprava]) są 
zwolnieni z wymogu posiadania wizy od dnia 19 grudnia 2009 r.

W związku z tym jeśli składający petycję ma paszport biometryczny, mógł od tego dnia 
wjeżdżać do strefy Schengen na krótkoterminowe pobyty bez posiadania wizy.
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