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Temats: Lūgumraksts Nr. 1706/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā 
Flora Hansen, par Direktīvas 2004/38/EK nepareizu piemērošanu Zviedrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir filipīniešu izcelsmes Vācijas pilsone, sūdzas par to, kā 
Zviedrijā, uz kurieni viņa pārcēlās pēc laulībām ar norvēģi, kas dzīvo Zviedrijā, piemēro 
Direktīvu 2004/38/EK par personu brīvu pārvietošanos. Viņa apraksta vairākus gadījumus, 
kad viņas un viņas meitas, kura ieradās no Filipīnām, lai pievienotos viņai Zviedrijā, lieta tika 
nepareizi risināta. Viņa apgalvo, ka migrācijas tiesa ir nosūtījusi šo lietu Eiropas Savienības 
Tiesai, lai tā sniegtu šīs direktīvas dažu aspektu interpretācijas skaidrojumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 10. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju lūgumraksta iesniedzējas Filipīnās dzimusī 
meita 3 gadu vecumā tika atstāta vecāsmātes aprūpē, kad māte devās strādāt uz Vāciju. 
Lūgumraksta iesniedzēja regulāri sūtīja naudu savai ģimenei Filipīnās un apciemoja to katru 
gadu. Pēc daudziem Vācijā pavadītiem gadiem lūgumraksta iesniedzēja pieņēma Vācijas 
pilsonību un pēc tam 2009. gadā pārcēlās uz Zviedriju kopā ar savu norvēģu izcelsmes 
partneri, ar kuru 2011. gadā stājās laulībā. Tajā laikā lūgumraksta iesniedzējas meita Filipīnās 
mācījās par medmāsu un ieguva diplomu. Pēc kvalifikācijas iegūšanas viņa nemeklēja darbu, 
bet palīdzēja savai māsai rūpēties par māsas bērniem. Lūgumraksta iesniedzējas meita 
Filipīnās nekad nebija strādājusi un nebija pieprasījusi nekādus pabalstus. Lūgumraksta 
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iesniedzējas meita 2011. gadā 24 gadu vecumā ieradās Zviedrijā un pieteicās uzturēšanās 
atļaujas saņemšanai kā Eiropas Savienības pilsones apgādībā esoša ģimenes locekle. 
Zviedrijas migrācijas iestādes viņas pieteikumu noraidīja, pamatojoties uz to, ka viņa nebija 
pierādījusi, ka viņas mātes sūtītā nauda bija nepieciešama viņas pamatvajadzību 
nodrošināšanai un ka Filipīnu sociālās drošības sistēma nevarēja viņai palīdzēt. Lūgumraksta 
iesniedzējas meita pārsūdzēja lēmumu. Kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, Zviedrijas 
Migrācijas lietu apelācijas tiesa Stokholmā 2010. gada 12. septembrī galu galā nolēma 
iesniegt Eiropas Savienības Tiesai lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu par 
Direktīvas 2004/38/EK1 2. panta 2. punkta c) apakšpunkta interpretāciju.

Komisijas apsvērumi

Tiesa pieņēma nolēmumu lietā 2014. gada 16. janvārī (sk. spriedumu lietā C-423/122).

Tiesa skaidri noteica, ka Eiropas Savienības tiesību akta attiecīgie noteikumi (Direktīvas par 
brīvu pārvietošanos 2. panta 2. punkta c) apakšpunkts) ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek 
pieļauts, ka uzņemošā dalībvalsts tiešajam pēcnācējam, kas ir 21 gadu vecs vai vecāks, lai to 
uzskatītu par „apgādībā esošu” ģimenes locekli, prasa pierādīt to, ka viņš ir veltīgi centies 
atrast darbu vai saņemt iztikas pabalstu no izcelsmes valsts iestādēm un/vai jebkādu citu 
atbalstu. Šāda prasība ārkārtīgi apgrūtinātu iespēju ģimenes loceklim iegūt uzturēšanās 
tiesības uzņemošajā dalībvalstī. Būtu tikai jāpieprasa personai pierādīt, ka tā tik tiešām ir 
materiāli atkarīga no Eiropas Savienības pilsoņa.

Tiesa arī apstiprināja, ka materiālās atkarības situācijai pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas 
valstī ir jābūt brīdī, kad tas lūdzis atļauju pievienoties tam Savienības pilsonim, kura apgādībā 
viņš ir. Tiesa piebilda, ka uzņemošās dalībvalsts iestādes, veicot novērtējumu, nevar ņemt 
vērā to, ka tiešais pēcnācējs tādu personisku apstākļu dēļ kā vecums, izglītība un veselības 
stāvoklis ir uzskatāms par tādu, kuram ir labas izredzes atrast darbu un kurš turklāt plāno 
strādāt uzņemošajā dalībvalstī.

Tiesa arī apstiprināja, ka nav vajadzības noteikt materiālās atkarības iemeslu vai atsaukšanos 
uz Eiropas Savienības pilsoņa atbalstu. Lai novērtētu, vai persona patiešām ir materiāli 
atkarīga no Eiropas Savienības pilsoņa, uzņemošajai dalībvalstij vajadzētu izvērtēt, vai, ņemot 
vērā ekonomiskos un sociālos apstākļus, attiecīgā persona nespēj sevi materiāli nodrošināt. 
Piemēram, fakts, ka persona regulāri un ilgstoši no Eiropas Savienības pilsoņa saņem 
materiālo atbalstu, kas vajadzīgs, lai persona sevi uzturētu izcelsmes valstī (tieši šāda situācija 
tiek izvērtēta šajā lietā), būtu pietiekams pierādījums tam, ka patiešām pastāv materiālās 
atkarības situācija.

Secinājums

Komisija izsaka cerību, ka lūgumraksta iesniedzējas meita, pamatojoties uz Tiesas sniegto 
interpretāciju iepriekš minētajā nolēmumā, varēs paļauties uz savām tiesībām saskaņā ar 
Eiropas Savienības noteikumiem par brīvu pārvietošanos, lai uzturētos Zviedrijā kā tādas 

                                               
1
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 

ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp., 
labojumi: OV L 229, 29.6.2004., 35. lpp. un OV L 197, 28.7.2005., 34. lpp.).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=EN&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498959
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Eiropas Savienības valstspiederīgās apgādībā esoša ģimenes locekle, kura īstenojusi tiesības 
brīvi pārvietoties.


