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Temats: Lūgumraksts Nr. 1095/2003, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Karl Heinz Duthel, par problēmām saistībā ar pastāvīgās uzturēšanās 
atļaujas saņemšanu savu bērnu mātei

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas 12 gadus dzīvojis ar Taizemes valstspiederīgo, tagad ar diviem 
abu kopējiem bērniem dzīvo Spānijā. Viņa partneres pieteikums vīzas saņemšanai, lai 
pievienotos ģimenei Spānijā, ticis noraidīts. Noteikumi par ģimenes atkalapvienošanos 
paredz, ka, lai varētu saņemt uzturēšanās atļauju Spānijā, viņai būtu jābūt precētai ar bērnu 
tēvu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda prasība ir nepamatota un konservatīva.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2004. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 175. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 19. oktobrī

Karl Heinz Duthel, pašnodarbināts Vācijas valstspiederīgais, kopā ar abiem saviem bērniem, 
Vācijas valstspiederīgajiem, dzīvo Spānijā.

Viņa sniegtā informācija liecina, ka viņa partnere (Chulikon Chaosuan), Vācijā dzīvojoša 
Taizemes valstspiederīgā un viņa bērnu māte, vēlas pievienoties viņam Spānijā, taču Spānijas 
varas iestādes viņai liegušas uzturēšanās atļauju.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs ir pašnodarbināta persona, viņa un viņa apgādībā esošu personu 
tiesības uzturēties kādā valstī tiek regulētas ar Padomes 1973. gada 21. maija 
Direktīvu 73/148/EEK.



PE458.834 2/2 CM\858219LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Šajā direktīvā noteikts, ka tikai Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes locekļiem (pirmkārt, 
laulātajiem un bērniem) ir tiesības uzturēties uzņēmējā dalībvalstī. Tāpēc atbilstīgi minētās 
direktīvas noteikumiem lūgumraksta iesniedzēja abiem bērniem, kas arī ir Vācijas 
valstspiederīgie, ir tiesības uzturēties Spānijā.

Taču abu bērnu māte, Taizemes valstspiederīgā, nav precējusies ar lūgumraksta iesniedzēju 
Karl Heinz Duthel, un viņu ilgtermiņa partnerattiecības (lūgumraksta vācu valodas versijā —
Lebensgemeinschaft) nedod viņai tiesības dzīvot Spānijā, jo šobrīd spēkā esošās 
Direktīvas 73/148/EK noteikumos paredzēts, ka neatkarīgi no valstspiederības uzturēšanās 
tiesības ir tikai laulātajam. Chulikon Chaosuan šādu tiesību nav. Situācija mainīsies, kad tiks 
transponēta jaunā Direktīva 38/2004/EK (dalībvalstīm tas jāizdara līdz 2006. gada aprīlim), 
kurā saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem ir paredzētas uzturēšanās tiesības nelaulātiem 
partneriem.

Vispārīgāka problēma par „trešās valsts valstspiederīgās — Eiropas Savienības pilsoņa 
mātes — uzturēšanās tiesībām” pašlaik tiek izskatīta saistībā ar Lietu C-200/02, 
Man Lavette Chen, Kunqian Catherine Zhu pret Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru. 
Ģenerāladvokāta secinājumi tika publicēti 2004. gada 18. maijā. Tomēr līdz šim laikam 
(2004. gada augustam) Tiesa šajā lietā vēl nav pasludinājusi spriedumu.

Ņemot vērā Tiesas spriedumu, Komisija sniegs nākamo paziņojumu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Spānijas tiesību akti atbilst Direktīvai 2004/38/EK, kas Spānijas tiesību aktos transponēta ar 
Karaļa dekrētu Nr. 240/2007, un ļauj plaši interpretēt uzturēšanās tiesības apgādībā esošiem 
tiešiem augšupējiem radiniekiem atbilstīgi EKT 2004. gada 19. oktobra spriedumam lietā C-
200/02, Man Lavette Chen, Kunqian Catherine Zhu pret Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru. 

Turklāt Karaļa dekrēta Nr. 240/2007 Trešajā nobeiguma noteikumā (Disposición final 
tercera) noteikts, ka partnerim, ar kuru Savienības pilsonim ir pastāvīgas attiecības, ir tiesības 
uzturēties Spānijā.


