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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1461/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Massimo Tendi, par ES dalībvalstu pilsoņu diskrimināciju Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Itālijas pilsonis, kas dzīvo Spānijā kopš 2003. gada. Spānijas varas 
iestādes 2007. gadā viņam piešķīra pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

Šis dokuments nav personu apliecinošs dokuments. Tāpēc, kā apgalvo lūgumraksta 
iesniedzējs, Spānijā dzīvojoši ES pilsoņi bieži saskaras ar administratīvām un birokrātiskām 
grūtībām, jo viņi ir spiesti izmantot personas apliecības, kas izsniegtas valstī, kuras pilsoņi 
viņi ir. Tādējādi viņš prasa vietējām varas iestādēm izdot Spānijā dzīvojošiem ES pilsoņiem 
Spānijas personu apliecinošus dokumentus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Spānijas iestādes Spānijas Karalistes teritorijā dzīvojošiem Savienības pilsoņiem izsniedz 
reģistrācijas apliecību un, ja Savienības pilsonis tur dzīvojis vairāk nekā piecus gadus, 
pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tomēr saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem šie dokumenti nav 
derīgi personu apliecinoši dokumenti. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, fakts, ka Spānijas 
iestādes neizdod Savienības pilsoņiem derīgus personu apliecinošus dokumentus, ir pretrunā 
ES tiesību aktiem.
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš Spānijā dzīvo kopš 2003. gada un ka kopš 
2007. gada viņam piešķirta pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Tomēr tas nav personu apliecinošs 
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dokuments, un kopā ar to netiek izsniegts kāds personu apliecinošs dokuments. Kā minējis 
lūgumraksta iesniedzējs, nepieciešamība izmantot izcelsmes dalībvalstī izdotu personu 
apliecinošu dokumentu, lai veiktu jebkuru administratīvu uzdevumu Spānijā, viņam un citiem 
Spānijā dzīvojošiem Savienības pilsoņiem bieži rada administratīvas un birokrātiskas 
grūtības.

Komisijas komentāri

Saskaņā ar 20. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD)

„[..] Ikviena persona, kam ir kādas dalībvalsts pilsonība, ir Savienības pilsonis. Savienības 
pilsonība papildina, nevis aizstāj valsts pilsonību.”

Saskaņā ar LESD 21. pantu

„Ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot 
Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos 
pasākumus.”.

Ierobežojumi un nosacījumi, kas piemērojami Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties, 
noteikti Direktīvā 2004/38/EK („Brīvas pārvietošanās direktīva”).

Lai ļautu Savienības pilsoņiem atstāt savu izcelsmes valsti un iebraukt uzņēmējā dalībvalstī, 
Brīvas pārvietošanās direktīvas 4. panta 3. punktā dalībvalstīm noteikts pienākums saviem 
valstspiederīgajiem izsniegt un atjaunot personas apliecības vai pases, kurās norādīta to 
valstiskā piederība.

Brīvas pārvietošanās direktīvā Savienības pilsoņiem piešķirtas noteiktas tiesības un 
pienākumi, izmantojot savas tiesības uz pārvietošanās brīvību. Direktīva nosaka, ka, lai 
iebrauktu uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, Savienības pilsoņiem jābūt to izcelsmes dalībvalstī 
izdotai personas apliecībai vai pasei. Lai varētu uzturēties uzņēmējā dalībvalstī uz laiku, kas 
pārsniedz trīs mēnešus, Savienības pilsonim jāizpilda papildu nosacījumi.

Ja Savienības pilsoņi vēlas ilgāk nekā trīs mēnešus dzīvot tādas dalībvalsts teritorijā, kuras 
valstspiederīgie viņi nav, uzņēmēja dalībvalsts var Savienības pilsoņiem pieprasīt reģistrēties 
kompetentajās iestādēs. Pēc reģistrēšanās uzņēmēja dalībvalsts izsniedz Savienības pilsonim 
reģistrācijas apliecību. Savienības pilsoņi, kas uzņēmējā dalībvalstī likumīgi un nepārtraukti ir 
uzturējušies piecus gadus, var pieprasīt izdot dokumentu, kas apliecina viņu pastāvīgās
uzturēšanās tiesības.

Brīvas pārvietošanās direktīva nenosaka reģistrācijas apliecības un dokumenta, kas apstiprina 
pastāvīgās uzturēšanās tiesības, veidu. Tādējādi dalībvalstis var pašas noteikt šo dokumentu 
formātu. 

Patiesībā ES tiesību akti dalībvalstīm neuzliek pienākumu izsniegt personas apliecības 
personām, kas nav attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgie, neatkarīgi no tā, vai tās ir dalībvalstu 
pilsoņi vai trešo valstu valstspiederīgie. Tomēr dalībvalstis drīkst Savienības pilsoņiem dot 
iespēju pieteikties cita uzturēšanās dokumenta (piemēram, ārvalstnieku personas apliecības) 
saņemšanai, ja viņi vēlas to darīt.
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No otras puses, Brīvas pārvietošanās direktīvas mērķis ir mazināt administratīvo slogu 
Savienības pilsoņiem, kas dzīvo citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā. Brīvas 
pārvietošanās direktīvas 25. pants skaidri aizliedz dalībvalstīm pieprasīt reģistrācijas apliecību 
vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju, lai varētu īstenot kādas tiesības vai izpildīt administratīvu 
formalitāti. Līdz ar to dalībvalstīm nav tiesību pieprasīt Savienības pilsoņiem pieteikties 
jebkāda dokumenta saņemšanai, izņemot iepriekš minēto reģistrācijas apliecību, lai tie varētu 
īstenot savas tiesības vai izpildīt administratīvas formalitātes. 

Tomēr praksē Savienības pilsoņi, ja tie vēlas ceļot vai pierādīt savu identitāti ES, var 
sastapties ar administratīvām grūtībām saistībā ar dokumentiem. 

Tādēļ, kā noteikts 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību1, Eiropas Komisija 2014. gadā 
apņēmusies meklēt risinājumus, lai likvidētu ar dalībvalstu izsniegtiem personu apliecinošiem 
un uzturēšanās dokumentiem saistītos šķēršļus, ar kuriem saskaras Savienības pilsoņi un viņu 
ģimenes locekļi, kuri dzīvo Eiropas Savienības dalībvalstī, kas nav viņu piederības valsts, 
tostarp attiecīgos gadījumos pilsoņiem paredzot fakultatīvus vienotus Eiropas dokumentus.

Secinājums

ES tiesību akti dalībvalstīm neuzliek pienākumu izsniegt personas apliecības personām, kas 
nav attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgie, neatkarīgi no tā, vai tās ir dalībvalstu pilsoņi vai 
trešo valstu valstspiederīgie. 

Brīvas pārvietošanās direktīvas 25. pants skaidri aizliedz dalībvalstīm tiesību izmantošanai vai 
administratīvas formalitātes veikšanai pieprasīt reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju. 

Tomēr praksē Savienības pilsoņi, ja tie vēlas ceļot vai pierādīt savu identitāti ES, var 
sastapties ar administratīvām grūtībām saistībā ar dokumentiem. 

Tādēļ Eiropas Komisija 2014. gadā apņēmusies meklēt risinājumus, lai likvidētu ar 
dalībvalstu izsniegtiem personu apliecinošiem un uzturēšanās dokumentiem saistītos šķēršļus, 
ar kuriem saskaras Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuri dzīvo Eiropas Savienības 
dalībvalstī, kas nav viņu piederības valsts, tostarp attiecīgos gadījumos pilsoņiem paredzot
fakultatīvus vienotus Eiropas dokumentus.

                                               
1 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „2013. gada ziņojums par ES pilsonību . ES pilsoņi — jūsu tiesības, jūsu nākotne”,
COM(2013)0269 final, 2.2. iedaļa, 3. darbība.


