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Temats: Lūgumraksts Nr. 1319/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Massimo 
Capisani, par uzturēšanās atļaujas Itālijā pagarināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Itālijas valstspiederīgais, kurš kopš 2007. gada ir precējies ar 
Ukrainas valstspiederīgo, norāda, ka viņa sievai ir pagaidu uzturēšanās atļauja, kas derīga līdz 
2010. gadam. Viņu meita ir dzimusi 2008. gada augustā. Rovigo pašvaldības iestādes 
noraidīja lūgumraksta iesniedzēja pieteikumu ģimenes pabalstiem, pamatojoties uz to, ka viņa 
sievai nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, par spīti tam, ka šī pati pašvaldība bija atteikusies 
viņi minēto uzturēšanās atļauju izsniegt. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta 
palīdzību sievas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai, lai viņš varētu pieprasīt tādas pašas 
tiesības kā citas itāļu ģimenes. Šajā sakarā viņš atsaucas uz Direktīvu 2004/38/EK.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir Itālijā dzīvojošs Itālijas valstspiederīgais. Viņa sievai un viņas 
meitai, abas ir dzimušas Ukrainā, 2006. gada septembrī tika piešķirtas uzturēšanās atļaujas, lai 
varētu pievienoties viņa sievas mātei, kas arī ir Itālijas valstspiederīgā. 2007. gada oktobrī, 
2 mēnešus pirms uzturēšanās atļauju derīguma termiņa beigām, lūgumraksta iesniedzējs un 
viņa sieva apprecējās. Pašvaldības varas iestādes atteicās viņa sievai un viņas meitai piešķirt 
Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas (kas ir derīgas piecus gadus), bet 
viņām piešķīra uzturēšanās atļauju, kas derīga līdz 2010. gada 29. aprīlim. Turklāt pēc viņu 
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meitas piedzimšanas 2008. gada augustā vietējās iestādes atteicās ģimenei piešķirt tādu pašu 
maternitātes pabalstu, uz kādu ir tiesīgas citas Itālijas ģimenes.

Saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem noteikumi par ģimenes atkalapvienošanos ir izklāstīti 
Direktīvā 2003/86/EK1 un Direktīvā 2004/38/EK2. 

Direktīva 2003/86/EK neattiecas uz ES pilsoņa ģimenes locekļiem, kā tas noteikts direktīvas 
3. panta 3. punktā. 

Kā norādīts Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 1. punktā, šī direktīva attiecas tikai uz ES 
pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un uz 
viņu ģimenes locekļiem, kuri tos pavada vai pārceļas kopā ar tiem. Savas valstspiederības 
dalībvalstī dzīvojoši Eiropas Savienības pilsoņi nevar izmantot tās tiesības, kas attiecas uz ES 
pilsoņiem, kuri ir izmantojuši iepriekš minētās tiesības un pārcēlušies uz citu dalībvalsti. 
Tādēļ vienīgi Itālijas ziņā ir paredzēt noteikumus par trešo valstu ģimenes locekļu 
pievienošanos tās valstspiederīgajiem un palikšanu tās teritorijā. 

Attiecībā uz Itālijas kompetento varas iestāžu atteikumu piešķirt maternitātes pabalstu ir
jāatgādina, ka ES kompetence sociālā nodrošinājuma jomā ir ierobežota, tā attiecas tikai uz 
dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu. Sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas mērķis, kas norādīts Regulā (EEK) 1408/713 un to īstenojošajā Regulā 
(EEK) 574/72, ir nodrošināt, ka ir aizsargātas sociālā nodrošinājuma tiesības personām, kas 
izmanto vai ir izmantojušas savas tiesības brīvi pārvietoties. Tomēr dalībvalstis paliek pilnībā 
kompetentas pēc saviem ieskatiem organizēt sociālā nodrošinājuma sistēmu, piemēram, 
noteikt, kuras personas ir apdrošinātas, kādi pabalsti tiek sniegti, pabalstu apjomu utt.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja situācija ir tikai Itālijas ziņā, tiesības saņemt maternitātes 
pabalstus jānosaka, pamatojoties tikai uz Itālijas tiesību aktiem. 

Šis gadījums nav Kopienas kompetencē, un tāpēc Komisija nevar rīkoties lūgumraksta 
iesniedzēja labā.”
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