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Temats: Lūgumraksts Nr. 0709/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Pablo Vicente 
Salinas, par iespējamu diskrimināciju attiecībā uz viņa audžudēla uzturēšanās 
tiesībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Itālijas pilsonis, bet viņš pastāvīgi dzīvo Spānijā kopā ar savu 
sievu, viņu kopīgo dēlu un savas sievas dēlu, par kuru viņš ir atbildīgs. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Spānijas iestādes, nedodot viņa audžudēlam, kuram ir uzturēšanās 
atļauja Spānijā, tiesības strādāt, pārkāpj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā un jo īpaši tās 23. pantu par blakustiesībām, kurā ir teikts, ka 
„neatkarīgi no valstiskās piederības Savienības pilsoņa ģimenes locekļiem, kam ir tiesības 
uzturēties vai pastāvīgi uzturēties kādā dalībvalstī, ir tiesības uz nodarbinātību vai 
pašnodarbinātību attiecīgajā valstī”. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai nodrošinātu, ka Spānijas iestādes ievēro spēkā esošos ES tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Itālijas valstspiederīgais, kas pastāvīgi uzturas Spānijā, sūdzas par 
to, ka Spānijas uzturēšanās atļaujā, kas izsniegta viņa 24 gadus vecajam audžudēlam, norādīts, 
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ka viņam nav tiesību strādāt Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis ierobežojums ir 
pretrunā ar Direktīvu 2004/38/EK1.

EK līguma 18. pantā ir noteikts, ka ikvienam Savienības valstspiederīgajam ir tiesības brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot šajā līgumā noteiktos ierobežojumus 
un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un 
nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Saskaņā ar minētās direktīvas 23. pantu ES pilsoņa ģimenes locekļiem, kam ir tiesības 
uzturēties vai pastāvīgi uzturēties kādā dalībvalstī, ir tiesības uz nodarbinātību vai 
pašnodarbinātību attiecīgajā valstī. Direktīvas 2. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka 
šajā direktīvā „ģimenes loceklis” nozīmē tiešie pēcnācēji, kuri ir vecumā līdz 21 gadam vai ir 
apgādājamie.

Lai atbilstu Direktīvas 2004/38/EK noteikumiem, Spānija 2007. gada 16. februārī ieviesa 
Karaļa dekrētu Nr. 240/2007 par Eiropas Savienības dalībvalstu un citu EBTA valstu 
valstspiederīgo iebraukšanu, brīvu pārvietošanos un uzturēšanos Spānijā.

Karaļa dekrēta 3. panta 2. punktā noteikts, ka personām, kas iekļautas dekrēta piemērošanas 
jomā, izņemot apgādībā esošus pēcnācējus, kas vecāki par 21 gadu un apgādībā esošus 
priekštečus, kā noteikts dekrēta 2. panta d) punktā, ir tiesības uzsākt nodarbinātību vai 
pašnodarbinātību un sniegt pakalpojumus saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Spānijas 
valstspiederīgajiem.

Komisija ir jau reģistrējusi oficiālu sūdzību Nr. 2008/4162, kurā norādīts, ka Karaļa dekrēta 
3. panta 2. punktā nav atļauts ES valstspiederīgo apgādībā esošiem pēcnācējiem, kas vecāki 
par 21 gadu, un apgādībā esošiem priekštečiem strādāt Spānijā.

Direktīvas 23. pantā nav norādīts uz šādiem ierobežojumiem un ir dotas tiesības strādāt 
visiem ģimenes locekļiem. Spānijas transponētais tiesību akts šķiet vairāk ierobežojošs nekā 
Kopienas tiesību akts, izvirzot papildu nosacījumus EK tiesību izmantošanai.

Šis jautājums drīzumā tiks risināts ar Spānijas varas iestādēm.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Komisija ar šo jautājumu vērsās pie Spānijas iestādēm divpusējo sarunu par Direktīvas 
2004/38/EK transponēšanu laikā.

Beigu beigās jautājums ir atrisināts Spānijas Augstākajā tiesā („Tribunal Supremo”). Ar 
Augstākās tiesas 2010. gada 1. jūnija lēmumu, kas publicēts Oficiālajā vēstnesī (BOE) 
2010. gada 3. novembrī, ir atcelti šķēršļi ES iedzīvotāju apgādībā esošajiem pēcnācējiem, kas 
vecāki par 21 gadu, uzsākt nodarbinātību vai pašnodarbinātību.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Eiropas 

Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.


