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Ref.: Petiția nr. 0951/2007, adresată de R. H., de cetățenie germană, privind 
simplificarea acordării vizei pentru ca soția sa de naționalitate rusă să intre în 
Germania din Elveția

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește de un an în Elveția împreună cu soția sa de naționalitate rusă, deținând 
un document de identitate B pentru cetățeni străini. Soția sa are nevoie de viză pentru a intra 
în Germania, ceea ce petiționarul susține că este imposibil, din moment ce el nu poate să pună 
la dispoziția autorităților unele dintre documentele necesare. Întrucât este șomer, însă nu este 
înregistrat ca atare, acesta nu poate să arate nici un certificat din partea angajatorului și nicio 
altă dovadă care să ateste că beneficiază de ajutor de șomaj.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Întrucât Elveția nu a aplicat în totalitate normele privind viza Schengen în momentul 
menționat în petiție, resortisanții țărilor terțe care aveau obligația de a obține o viză, în 
conformitate cu Regulamentul 539/2001, și care își aveau reședința în Elveția aveau nevoie de 
o viză atunci când se deplasau într-un stat membru al Uniunii Europene. Un permis de ședere 
în Elveția îl autoriza pe titularul acestuia doar să tranziteze teritoriul Germaniei în 
conformitate cu Decizia 896/2006 a Consiliului. (Începând cu 12 decembrie 2008, Elveția 
face parte din spațiul Schengen fără granițe interne și, prin urmare, un permis de ședere în 
Elveția este valabil pentru libera circulație în spațiul Schengen pentru trei luni într-o perioadă 
de o jumătate de an.)
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Normele și condițiile pentru eliberarea unei vize Schengen sunt cuprinse în așa-numitele 
Instrucțiuni consulare comune (ICC).

În conformitate cu partea V, capitolul 1.4 din ICC, solicitanții trebuie să dovedească – prin 
diferite documente justificative – scopul călătoriei, mijloacele de subzistență și cazarea, 
precum și să prezinte o asigurare medicală de călătorie. Documentele justificative referitoare 
la mijloacele de subzistență se pot prezenta sub diferite forme, de exemplu, în numerar, card 
de credit, cont bancar sau orice alte mijloace care garantează fonduri în monedă forte. În plus, 
se pot solicita și alte documente care să reprezinte dovada domiciliului și a legăturilor cu țara 
de reședință sau dovada statutului social și profesional al solicitantului.

Anumite state membre solicită o adeverință de muncă pentru cel de-al doilea motiv pentru a 
se asigura, de asemenea, că solicitanții de viză se vor întoarce în țara de origine sau în cea de 
reședință.

Se pare că autoritățile germane au aplicat aceste dispoziții în cazul petiționarului și al soției 
sale de naționalitate rusă.

Cu toate acestea, petiționarul și soția sa locuiesc în Elveția, în conformitate cu Acordul între 
Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de 
altă parte, privind libera circulație a persoanelor.

În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din anexa I la acord, părțile contractante pot 
solicita o viză de intrare membrilor de familie ai resortisanților țărilor terțe ai celorlalte părți 
contractante. Respectivilor membri ai familiilor trebuie să li se acorde toate facilitățile pentru 
obținerea oricăror vize necesare.

Această dispoziție corespunde articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE1 care se 
aplică liberei circulații a cetățenilor Uniunii Europene și a membrilor familiilor acestora pe 
teritoriul Uniunii Europene. Directiva în cauză se aplică oricărui cetățean al UE care s-a 
deplasat într-un stat membru, altul decât cel al cărui resortisant este.

Cu toate acestea, Curtea Europeană de Justiție a extins acest tratament favorabil și cetățenilor 
UE care se întorc în statul membru de origine după ce și-au exercitat dreptul la liberă 
circulație și și-au avut reședința în alt stat membru2. Curtea Europeană de Justiție a 
argumentat că un cetățean al Uniunii Europene poate fi descurajat în a-și părăsi țara de origine 
în scopul de a desfășura o activitate în alt stat membru dacă, întorcându-se în statul membru al 
cărui resortisant este, condițiile de intrare și de ședere ale soției sale nu ar fi cel puțin 
echivalente cu cele de care ar beneficia în alt stat membru.

În conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Acordul cu Elveția, se ține seama de 
jurisprudența relevantă a Curții, anterioară datei semnării acordului (21 iunie 1999).

Ținând seama de mențiunile anterioare, acordul, coroborat cu hotărârea Curții în cauza Singh, 
a obligat Germania să-i acorde soției petiționarului același tratament pe care l-ar fi acordat 
                                               
1 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
2 Hotărârea Curții din 7 iulie 1992 în cauza C-370/90 Singh (Rec. 1992, p. I-4265).
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soției de naționalitate rusă a unui cetățean elvețian.

În consecință, soției petiționarului ar fi trebuit să i se elibereze o viză germană pe baza 
certificatului care atestă legătura familială (certificat de căsătorie) și a unui pașaport valabil. 
Solicitând o adeverință de muncă și alte documente justificative din partea membrului familiei 
cetățeanului UE pentru obținerea unei vize de intrare în statul de origine al cetățeanului UE, 
Germania nu a respectat normele comunitare aplicabile. Comisia va contacta autoritățile 
germane în această privință.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV.), primit la 16 martie 2012

În prima sa comunicare privind petiția, Comisia a explicat faptul că viza pentru un membru al 
familiei unui cetățean UE ar trebui să fie eliberată după ce s-a făcut dovada legăturii familiale 
și a valabilității pașaportului și că autoritățile germane nu aveau dreptul de a solicita 
documente suplimentare.

Comisia a ținut legătura cu autoritățile germane pentru a asigura o punere în aplicare 
cuprinzătoare a normelor privind libera circulație în Germania. Ghidul german privind vizele 
oferă orientări detaliate cu privire la eliberarea vizelor pentru membrii familiilor cetățenilor 
UE. Versiunea sa actuală precizează, în conformitate cu legislația UE, în ce condiții se 
eliberează o viză pentru membrii familiei cetățenilor UE și clarifică faptul că legislația UE 
privind libera circulație se aplică cetățenilor germani care se întorc în Germania după ce și-au 
exercitat dreptul la liberă circulație prin faptul că și-au avut reședința în alt stat membru.

Ținând seama de cele menționate anterior, Comisia consideră că problema ridicată a fost, în 
consecință, clarificată în mod pozitiv.


