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Temats: Lūgumraksts Nr. 0951/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais R. H., par 
vīzas izsniegšanu viņa sievai, kura ir Krievijas pilsone, lai viņa no Šveices varētu 
iebraukt Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kopā ar savu sievu, kura ir Krievijas pilsone un kurai ir ārzemnieku 
B kategorijas personas apliecība, gadu ir dzīvojis Šveicē. Viņa sievai ir vajadzīga vīza, lai 
iebrauktu Vācijā; lūgumraksta iesniedzējs šādas vīzas saņemšanu uzskata par neiespējamu, jo 
viņš nevar uzrādīt daudzos nepieciešamos dokumentus. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs ir 
bezdarbnieks, bet nav reģistrējis šo statusu, viņš nespēj uzrādīt ne darba devēja izziņu, ne 
apliecinājumu par bezdarbnieka pabalsta saņemšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Tā kā Šveice nepiemēroja Šengenas vīzu noteikumus pilnībā lūgumrakstā minētajā laikā, 
trešās valsts pilsoņiem, kuriem piemēro vīzas prasības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 
un kas dzīvo Šveicē, vajadzēja vīzu ceļošanai uz citu ES dalībvalsti. Šveices uzturēšanas 
atļauja tikai ļāva tās turētājam šķērsot Vācijas teritoriju saskaņā ar Padomes Lēmumu 
Nr. 896/2006. (Kopš 2008. gada 12. decembra Šveice ir Šengenas dalībvalsts bez iekšējām 
robežām, un tādēļ ar Šveices uzturēšanās atļauju var brīvi pārvietoties Šengenas teritorijā trīs 
mēnešus jebkuru sešu mēnešu periodā.)
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Noteikumi un nosacījumi Šengenas vīzas izsniegšanai ir ietverti tā sauktajās Kopīgajās 
konsulārajās instrukcijās (KKI).

Saskaņā ar KKI V daļas 1.4. nodaļu vīzas pieteikuma iesniedzējiem ar dažādiem 
apliecinošiem dokumentiem ir jāpamato ceļojuma mērķis, jāuzrāda iztikas līdzekļi un 
apmešanās vieta, un ceļojuma medicīniskā apdrošināšana. Iztikas līdzekļus apliecinoši 
dokumenti var būt, piemēram, skaidra nauda, kredītkarte, bankas konts vai citi, kas garantē 
līdzekļus reālā naudas izteiksmē. Papildus var būt nepieciešami arī citi dokumenti, kā 
dzīvesvietas apliecinājums un apliecinājums par saikni ar mītnes valsti, vai vīzas pieprasītāja 
sociālā un profesionālā statusa apliecinājums.

Atsevišķas dalībvalstis pēdējā iemesla dēļ prasa apliecinājumu par nodarbinātību, lai 
pārliecinātos, ka vīzu pieteikuma iesniedzēji atgriezīsies savā izcelsmes valstī vai dzīvesvietā.

Acīmredzot Vācijas varas iestādes piemēroja šos noteikumus lūgumraksta iesniedzēja un viņa 
sievas, Krievijas pilsones, gadījumā.

Tomēr lūgumraksta iesniedzējs un viņa sieva uzturas Šveicē saskaņā ar nolīgumu starp 
Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras 
puses, par personu brīvu pārvietošanos.

Kā noteikts Nolīguma I pielikuma 1. panta 1. punktā, līgumslēdzējas puses var citu 
līgumslēdzēju pušu pilsoņu trešo valstu ģimenes locekļiem pieprasīt ieceļošanas vīzu. Šādiem 
ģimenes locekļiem jānodrošina visas iespējas iegūt jebkuru nepieciešamo vīzu.

Šis noteikums atbilst Direktīvas 2004/38/EK1 5. panta 2. punktam, kuru piemēro attiecībā uz 
ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu pārvietošanos ES. Direktīva attiecas tikai uz tiem ES 
pilsoņiem, kuri ir pārcēlušies dalībvalsti, kas nav viņu valstspiederības dalībvalsts.

Tomēr Eiropas Kopienu tiesa ir paplašinājusi šo labvēlīgo attieksmi arī attiecībā uz tiem ES 
pilsoņiem, kas atgriežas savā mītnes dalībvalstī pēc tam, kad izmantojuši savas tiesības brīvi 
pārvietoties un uzturēties citā dalībvalstī2. EKT norādīja, ka ES pilsoni var atturēt atstāt savu 
izcelsmes valsti, lai strādātu citā dalībvalstī, ja, atgriežoties savā valstspiederības dalībvalstī, 
nosacījumi viņa sievas ieceļošanai un uzturēšanās nosacījumi ir mazāk līdzvērtīgi tiem 
nosacījumiem, kādi viņam būtu citā dalībvalstī.

Kā noteikts Nolīguma ar Šveici 16. panta 2. punktā, jāņem vērā attiecīgā tiesas prakse pirms 
nolīguma parakstīšanas (1999. gada 21. jūnija).

Ņemot vērā iepriekš minēto, nolīgums, īstenojot to kopā ar tiesas spriedumu Singh lietā, 
uzlika Vācijai par pienākumu īstenot pret lūgumraksta iesniedzēja sievu tādu pašu attieksmi, 
kāda būtu pret Šveices pilsoņa sievu ar Krievijas valstspiederību.

Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja sievai vajadzēja izsniegt Vācijas vīzu, pamatojoties uz ģimenes 
saišu (laulības) apliecību un derīgu pasi. Vācija, pieprasot no ES pilsoņa ģimenes locekļa 
nodarbinātības apstiprinājumu un citus apliecinošus dokumentus, lai iegūtu vīzu ieceļošanai 
                                               
1 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
2 Tiesas 1992. gada 7. jūlija spriedums lietā C-370/90 Singh (Recueil, I-4265. lpp.).
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ES pilsoņa mītnes valstī, neievēroja piemērojamos Kopienas noteikumus. Komisija sazināsies 
ar Vācijas varas iestādēm saistībā ar šo jautājumu.”

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Komisija pirmajā paziņojumā attiecībā uz lūgumrakstu ir izklāstījusi, ka ES pilsoņu ģimenes 
locekļiem vīza būtu jāizsniedz pēc ģimenes saišu un pases derīguma pārbaudes un ka Vācijas 
iestādes nebija tiesīgas pieprasīt papildu dokumentus. 

Komisija ir sazinājusies ar Vācijas iestādēm, lai nodrošinātu noteikumu par personu brīvu 
pārvietošanos Vācijā vispusīgu īstenošanu. Vācijas rokasgrāmatā vīzu izsniegšanai doti 
precīzi norādījumi par vīzu izsniegšanu ES pilsoņu ģimenes locekļiem. Rokasgrāmatas 
pašreiz spēkā esošajā versijā saskaņā ar ES tiesību aktiem ir precizēts, kad vīza ir jāizsniedz 
ES pilsoņu ģimenes locekļiem, un paskaidrots, ka ES tiesību akti par personu brīvu 
pārvietošanos piemērojami Vācijas pilsoņiem, kas atgriežas valstī pēc tam, kad izmantojuši 
savas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties citā dalībvalstī.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka izvirzītais jautājums tiek atbilstīgi pozitīvi 
risināts.


