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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 370/2000, ko iesniedza Vācijas, Turcijas un Albānijas 
valstspiederīgais Özkan Nissen, par grūtībām ceļot uz vairākām ES 
dalībvalstīm, jo īpaši Apvienoto Karalisti, drošības apsvērumu dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam, kurš ir laulībā ar Vācijas valstspiederīgo, ir trīs valstspiederības 
(Vācijas, Turcijas un Albānijas) un katrā valstī viņam ir norādīta cita identitāte. Turklāt viņa 
Vācijas pasē, kas izsniegta Austrijā, norādīts atšķirīgas izcelsmes vārds, un tas viņam radīja 
grūtības ceļot uz atsevišķām Savienības dalībvalstīm pagājušā gadsimta 70. un 80. gados. 
Izņemot Dāniju, no kuras lūgumraksta iesniedzējs tika izraidīts 1981. gadā, attiecīgo valstu 
varas iestādes ieteica viņam ceļot ar Turcijas pasi un vīzu, kas atrisināja šīs grūtības. 
Lūgumraksta iesniedzējs pašreiz sūdzas par to, ka viņš nevar ceļot uz Apvienoto Karalisti 
nedz ar Vācijas pasi, nedz vīzu, kuru viņš nav tiesīgs saņemt, jo nespēj izpildīt vajadzīgos 
nosacījumus. Piemēram, viņam nav uzturēšanās atļaujas, jo viņš ir Vācijas valstspiederīgais. 
Viņš arī iebilst pret, viņaprāt, pārlieku lielo maksājumu par vīzas izsniegšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2000. gada 4. oktobrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 175. panta 3. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2001. gada 2. februārī 

Lūgumraksta iesniedzējam, kurš dzīvo Vācijā un ir laulībā ar Vācijas valstspiederīgo, ir trīs 
valstspiederības (Vācijas, Turcijas un Albānijas). Atšķirību dēļ valsts tiesību aktos attiecībā uz 
vārdiem lūgumraksta iesniedzēja ceļošanas dokumentos ir norādītas dažādas identitātes 
(Vācijas pasē — Ali Özkan Nissen, Turcijas pasē — Özkan Kayaturk). Vairākos gadījumos šo 
neatbilstību dēļ lūgumraksta iesniedzējam ceļojumu laikā ir radušās problēmas saistībā ar 
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robežkontroles iestādēm un aviosabiedrībām. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka vairākas 
Savienības dalībvalstis ieteica viņam izmantot Turcijas pasi, lai izvairītos no problēmām. 

Grūtības saistībā ar Apvienoto Karalisti:
– 1990. gadā, pēc Līča kara sākšanās, lūgumraksta iesniedzējs vēlējās ceļot uz Apvienoto 
Karalisti. Ņemot vērā tā laika notikumus (apdraudējumu, ko radīja teroristi, kas izmantoja 
Eiropas pases), lūgumraksta iesniedzējam ieteica izmantot viņa Turcijas pasi. Lūgumraksta 
iesniedzējs pieprasīja un saņēma vīzu, izmantojot Turcijas pasi. 
– 1997. gadā lūgumraksta iesniedzējam vajadzēja īsā laikā doties uz Apvienoto Karalisti. Tā 
kā viņam nebija pietiekami daudz laika, lai pieteiktos vīzai, lūgumraksta iesniedzējs mēģināja 
ceļot ar saviem Vācijas dokumentiem (pasi un personas apliecību). Hamburgas lidostā 
aviosabiedrība British Airways telefoniski sazinājās ar imigrācijas dienestiem Londonā un pēc 
tam neļāva viņam iekāpt lidmašīnā. Šķiet, ka iepriekšējais brauciens ar vīzu (ko izsniedza ar 
Turcijas pasi) bija par pamatu tam, kāpēc viņu neuzņēma lidmašīnā.
– 1999. gada oktobrī lūgumraksta iesniedzējs pieprasīja Apvienotās Karalistes iestādēm 
izsniegt vīzu saistībā ar tranzīta periodu pirms lidojuma uz Filipīnām, kas bija paredzēts 
2000. gada februārī. Kompetentās iestādes esot pieprasījušas vairākus dokumentus 
(uzturēšanās atļauju Vācijā, izziņu no darba devēja vai ierakstu oficiālajā amatnieku reģistrā, 
pietiekamu finanšu līdzekļu pierādījumu un uzaicinājumu uz Apvienoto Karalisti), kā arī 
prasīja lielu maksu par vīzas izsniegšanu. Lūgumraksta iesniedzējs nevarēja iesniegt dažus 
pieprasītos dokumentus (piemēram, uzturēšanās atļauju, jo viņš ir Vācijas valstspiederīgais) 
un vīzu nesaņēma. Aizbraukšanas dienā British Airways sākotnēji atteicās viņu uzņemt 
lidmašīnā. Pēc Vācijas robežpolicijas iejaukšanās un telefoniskas sazināšanās ar Apvienotās 
Karalistes imigrācijas dienestiem šī situācija tika atrisināta un lūgumraksta iesniedzējam 
atļāva iekāpt lidmašīnā.

Grūtības saistībā ar Vāciju:
Lūgumraksta iesniedzējs vairākkārt saskārās ar grūtībām, ceļojot atpakaļ uz Vāciju. 
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja lūgumu, viņa personas dati (līdz 1998. gada maijam) 
tika ierakstīti policijas datnē, lai paradoksālā kārtā izvairītos no problēmām, šķērsojot Vācijas 
robežu, ko radīja īpašie apstākļi saistībā ar viņa vārdu un ceļošanas dokumentiem. Turklāt 
Neiminsteres pilsētas dienesti 1997. gada maijā viņam izsniedza dokumentu uzrādīšanai 
robežpolicijā un aviosabiedrībās, ceļojot atpakaļ uz Vāciju. Šajā dokumentā izklāstīts 
lūgumraksta iesniedzēja īpašais stāvoklis saistībā ar valstspiederību un vārdu.

Apsvērumi saistībā ar Kopienu tiesībām:

Saskaņā ar informāciju datnē, lūgumraksta iesniedzējs cita starpā neapšaubāmi ir Vācijas 
valstspiederīgais. Līdz ar to viņš ir Savienības pilsonis un var baudīt visas tiesības, kas no tā 
izriet. Jo īpaši viņam ir tiesības brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā 
(sk. EK līguma 18. pantu).
Viena vai vairākas valstspiederības nekādā gadījumā nevar viņam liegt izmantot Eiropas 
pilsoņa tiesības, nedz arī apgrūtināt šo tiesību izmantošanu (sk. Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedumu lietā C-369/90, Micheletti).

Tāpēc Apvienotās Karalistes iestāžu rīcība attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju ir 
problemātiska, raugoties no Kopienu tiesību viedokļa. Kaut arī iestāžu pārstāvjiem jau desmit 
gadus bija ļoti labi zināms, ka lūgumraksta iesniedzējam ir arī Vācijas valstspiederība, šīs 
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iestādes turpina pret viņu izturēties kā pret Turcijas valstspiederīgo, kurš ir Savienības pilsoņa 
ģimenes loceklis. Šī attieksme, kas ir pretrunā Kopienu tiesībām, robežojas ar absurdu: 
1991. gada 6. jūnija vēstulē Apvienotās Karalistes konsulāts Diseldorfā rakstīja lūgumraksta 
iesniedzējam saistībā ar viņa pieprasījumu izsniegt vīzu, ar ko papildina viņa Turcijas pasi, un 
norādīja, ka vīza ir bezmaksas, ņemot vērā, ka lūgumraksta iesniedzējs ir dalībvalsts pilsonis.

Saskaņā ar Kopienu tiesībām Apvienotās Karalistes iestādēm lūgumraksta iesniedzējs ir 
jāuzskata par Savienības pilsoni. Viņu pienākums ir veikt atbilstīgus pasākumus, gan sniedzot 
norādījumus kompetentajiem dienestiem (konsulātiem, robežkontroles dienestiem), gan 
informējot lidsabiedrības, lai lūgumraksta iesniedzējs varētu baudīt savas tiesības tikt 
uzņemtam Apvienotās Karalistes teritorijā, uzrādot tikai personas apliecību vai Vācijas pasi 
bez nepieciešamības veikt vīzas saņemšanas procedūru.

Komisijas dienesti pievērsīs Apvienotās Karalistes iestāžu uzmanību lūgumraksta iesniedzēja 
gadījumam un atgādinās par saistībām, kas tiem noteiktas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Vācijas iestāžu rīcību (ieraksts policijas datnē, ad hoc dokumenti), iespējams, motivē rūpes 
novērst lūgumraksta iesniedzēja grūtības, taču tā joprojām savā ziņā ir mulsinoša no Kopienas 
tiesību aktu viedokļa. Jājautā, vai Kopienas tiesību aktu prasības (tikai personas apliecības vai 
pases uzrādīšana, lai šķērsotu robežu) tiek ievērotas lūgumraksta iesniedzēja gadījumam 
līdzīgos gadījumos, kuros tikai tā iemesla dēļ vien, ka personai ir citi vārdi, kas atšķiras no 
Vācijas pasē norādītajiem vārdiem un papildus Vācijas valstspiederībai ir citas 
valstspiederības, tiek īstenota prakse, saskaņā ar kuru nepietiek vien ar Vācijas pasi, lai 
šķērsotu Vācijas robežas un tiek noteikti papildu pasākumi, kas turklāt nevismazākajā mērā 
nav saskanīgi ar Savienības pilsonības vērtībām. 

Tomēr, šķiet, lūgumraksta iesniedzējam vairs nav bijušas grūtības šķērsot Vācijas robežu ar 
viņa Vācijas pasi. Jebkurā gadījumā viņš nemin nekādas problēmas, kas varētu būt radušās 
pēc 1998. gada 16. maija, kad beidzās termiņš viņa ierakstam policijas datnē. 

Līdz ar to Komisijas dienesti uzskata, ka nav vajadzīgs pievērst Vācijas iestāžu uzmanību 
lūgumraksta iesniedzēja gadījumam.

Tomēr Komisijas dienesti nenoliedz iespēju, ka dažos gadījumos lūgumraksta iesniedzējs pats 
netīši veicināja grūtības. Patiesi, dažādu pasu izmantošana dažādos brauciena posmos 
robežkontroles dienestiem vai aviosabiedrībām visdrīzāk rada zināmu apjukumu saistībā ar 
vārdu, kas uzrādīts aviobiļetē vai viesnīcas rezervācijā, un rosina veikt papildu pārbaudi.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Vācijas un Turcijas valstspiederīgais un dzīvo Vācijā, sūdzas 
par grūtībām, ar kurām viņš saskārās, cenšoties iekāpt lidmašīnā lidojumam uz Apvienoto 
Karalisti. Šīs problēmas radās tādēļ, ka lūgumraksta iesniedzēja vārds viņa Vācijas un 
Turcijas pasē ir norādīts atšķirīgi. Tas, šķiet, nav nelikumīgi. Iegādājoties biļeti, viņš lietoja 
vārdu, kas norādīts Turcijas pasē. Vēloties iekāpt lidmašīnā, viņš izmantoja Vācijas pasi, taču 
aviosabiedrības darbinieki atteicās viņu ielaist lidmašīnā ar šo pasi, jo tajā norādītais vārds 
atšķīrās no tā, kas norādīts pasažieru sarakstā.
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā noteikts, ka ikvienam Savienības 
pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos 
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie 
ierobežojumi un nosacījumi ir noteikti Direktīvā 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu 
un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Direktīvas 5. panta 1. punktā noteikts, ka visiem Savienības pilsoņiem ar derīgu personas 
apliecību vai pasi ir tiesības izceļot no dalībvalsts teritorijas, lai ceļotu uz citu dalībvalsti. 
Saskaņā ar direktīvu ES pilsoņi var brīvi pārvietoties visā Eiropas Savienības teritorijā bez 
vīzas. Savukārt Turcijas pilsoņiem principā ir nepieciešama iebraukšanas vīza. Personas, 
kurām ir ES un Turcijas dubultpilsonība, var izmantot ES pilsonību, lai ceļotu bez vīzas.

Lai izpildītu Direktīvas 2004/38/EK prasības, Apvienotā Karaliste ieviesa 2006. gada 
imigrācijas noteikumus (Eiropas Ekonomikas zona) (Immigration (European Economic Area) 
Regulations 2006). Iepriekšminētās ES tiesību aktu prasības ir transponētas Apvienotās 
Karalistes tiesību aktos.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja problēmām Apvienotās Karalistes iestādes ir 
apstiprinājušas, ka tās viņam nepieprasīs iebraukšanas vīzu, ja lūgumraksta iesniedzējs 
robežpunktā uzrādīs Vācijas pasi. Šķiet, sarežģījumi rodas tāpēc, ka viņš izmanto Turcijas 
pasē norādīto vārdu, lai iegādātos biļetes un Vācijas pasē norādīto vārdu, lai iekāptu 
lidmašīnā. 

Iepriekšminētie noteikumi attiecas uz dalībvalstīm un neierobežo aviosabiedrību tiesības 
ieviest savus noteikumus attiecībā uz pasažieru identitātes noteikšanu. Aviosabiedrībām ir 
tiesības, sniedzot pakalpojumus, veikt identitātes pārbaudes drošības vai identifikācijas 
nolūkā. Nav tādu ES tiesību aktu noteikumu, ar kuriem paredzētu aviosabiedrībām pienākumu 
ļaut iekāpt lidmašīnā pasažierim, kurš izmanto divus atšķirīgus vārdus — vienu biļetē un otru 
ceļošanas dokumentā. Tāpēc, atsakoties lidmašīnā ielaist lūgumraksta iesniedzēju, 
aviosabiedrība nav rīkojusies pretrunā ES tiesību aktiem.

Jāuzsver, ka, lai turpmāk novērstu šādas situācijas, vienkāršākais risinājums lūgumraksta 
iesniedzējam būtu, iegādājoties aviobiļetes, izmantot viņa Vācijas pasē norādīto vārdu.


