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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0951/2007, внесена от R.H., с германско гражданство, относно 
опростяване на издаването на входна виза за Германия от Швейцария 
на неговата съпруга с руско гражданство 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее от една година в Швейцария със съпругата си, която е с 
руско гражданство и притежава документ за самоличност B за чужди граждани. За да 
влезе в Германия, съпругата му се нуждае от виза, което вносителят на петицията 
описва като невъзможно, тъй като той не може да представи някои от необходимите 
документи. Тъй като е безработен, но не е регистриран като такъв, той не може да 
представи удостоверение от своя работодател или доказателство, че му се изплаща 
обезщетение за безработица.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Тъй като в моментa, за който става дума в петицията, Швейцария не e прилагала изцяло 
шенгенските визови правила, гражданите на трети държави, които подлежат на 
изискването за виза съгласно Регламент 539/2001 и пребивават в Швейцария, са се 
нуждаели от виза, когато пътуват за държава членка на ЕС. Разрешение за пребиваване, 
издадено от Швейцария, е давало възможност на своя притежател само за транзитно 
преминаване през територията на Германия съгласно Решение 896/2006 на Съвета. (От 
12 декември 2008 г. Швейцария е част от шенгенското пространство без вътрешни 
граници и следователно разрешение за пребиваване, издадено от Швейцария, е валидно 
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за свободно движение в шенгенското пространство за срок от три месеца във всяко 
полугодие.)

Правилата и условията за издаване на шенгенска виза се съдържат в така наречените 
Общи консулски инструкции (ОКИ). 

Съгласно част V, глава 1.4 от ОКИ лицата, подали заявлението, трябва да докажат –
посредством различни подкрепящи документи – целта на пътуването, средствата за 
издръжка и настаняване и да представят медицинска застраховка за пътуване в 
чужбина. Подкрепящите документи относно средствата за издръжка могат да бъдат, 
например, пари в брой, кредитна карта, банкова сметка или други средства, които 
гарантират разполагаеми средства в твърда валута. Освен тях биха могли да бъдат 
изисквани и други документи като доказателство за място на пребиваване и връзки с 
държавата на пребиваване или доказателство за социалния и професионалния статус на 
лицето, подало заявлението. 

Някои държави членки изискват удостоверение за заетост по същата причина, а и за да 
са сигурни, че лицата, подали заявление за виза, ще се върнат в страната си по произход 
или по пребиваване. 

Очевидно германските органи са приложили тези разпоредби в случая на вносителя и 
неговата съпруга, руска гражданка. 

Вносителят на петицията и неговата съпруга обаче пребивават в Швейцария в 
съответствие със Споразумението между Европейската общност и нейните държави 
членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за свободното 
движение на хора.

Както е предвидено в член 1, параграф 1 от приложение І към споразумението, 
договарящите се страни могат да изискват от членове на семействата на граждани на 
другите договарящи се страни, които са граждани на трети държави, да притежават 
входна виза. На тези членове на семействата трябва да бъдат осигурени всички 
улеснения за получаване на необходимите визи.

Тази разпоредба съответства на член 5, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО1, която се 
отнася за свободното движение на граждани на ЕС и на членове на техните семейства 
на територията на Европейския съюз. Тази директива се прилага само за онези 
граждани на ЕС, които са се преместили в държава членка, различна от тази, на която 
са граждани.

Съдът на Европейските общности обаче разширява този благоприятен режим и за 
граждани на ЕС, които се връщат в своята държава членка, след като са упражнили 
правото си на свободно движение и са пребивавали в друга държава членка2. Според 
Съда гражданинът на държава членка може да бъде разубеден да напусне страната си
на произход, за да упражнява дейност на територията на друга държава членка, ако при 

                                               
1 ОВ L 158, 30.04.2004 г., стр. 77.
2 Решение на Съда от 7 юли 1992 г. по дело C-370/90 Singh (ССП 1992, стр. I-4265).
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завръщането му в държавата членка, на която е гражданин, неговата съпруга не получи 
също право да влиза и да пребивава на територията на тази държава при условия, най-
малкото равностойни на тези, които са им признати от правото на Общността на 
територията на друга държава членка. 

Както е предвидено в член 16, параграф 2 от споразумението с Швейцария, взема се 
предвид съдебната практика на Съда преди датата на подписване на споразумението 
(21 юни 1999 г.).

Предвид горното, споразумението, тълкувано във връзка с решението на Съда по 
делото Singh, задължава Германия да осигури на съпругата на вносителя на петицията 
същото третиране, което би осигурила на съпруга на швейцарски граждани, която е с 
руско гражданство.

Следователно на съпругата на вносителя е следвало да бъде издадена германска виза 
въз основа на удостоверение за семейна връзка (брак) и валиден паспорт. Германия, 
изисквайки удостоверение за заетост и други подкрепящи документи от члена на 
семейството на гражданин на ЕС за виза за влизане в държавата на гражданина на ЕС, 
не се е съобразила с приложимите норми на Общността. Комисията ще се свърже с 
германските органи относно този въпрос.

4. Допълнителен отговор от Комисията (REV), получен на 16 март 2012 г.

В първото си съобщение относно петицията Комисията обясни, че виза за член на 
семейството на гражданин на ЕС следва да се издава след представянето на 
доказателство за семейната връзка и валиден паспорт и че германските органи не са 
били в състояние да изискат допълнителни документи. 

Комисията се свърза с германските органи, за да гарантира цялостното прилагане на 
правилата за свободното движение в Германия. Германският наръчник за визите дава 
подробни указания за издаването на визи на членове на семейството на граждани на 
ЕС. В настоящото му издание се посочва, в съответствие с правото на ЕС, кога трябва 
да бъде издадена виза на членовете на семейството на граждани на ЕС и се пояснява, че 
законодателството на ЕС за свободното движение се прилага за германските граждани, 
които се връщат в страната след като са упражнили правото си на свободно движение, 
пребивавайки в друга държава членка.

Предвид горното, Комисията счита, че повдигнатият въпрос е надлежно изяснен.


