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Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka Īrijas muitas ierēdņi nepareizi piemēro Īrijas 
tieslietu ministra izdotos īstenošanas noteikumus (2011. gada SI Nr. 146), kuru pamatā ir 
Direktīvas 2004/38/EK noteikumi. Saskaņā ar šiem noteikumiem lūgumraksta iesniedzējai kā 
ES pilsoņa ģimenes loceklei ieceļošanai Īrijā nav vajadzīga vīza. Tomēr Īrijas ierēdņi pieprasa 
uzrādīt vīzu. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ir pārkāptas viņas kā ES pilsoņa ģimenes 
locekles tiesības brīvi pārvietoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja, Peru valstspiederīgā, kas precējusies ar Nīderlandes pilsoni un 
dzīvo Spānijā, sūdzas, ka Īrijas valsts iestādes nav atbrīvojušas viņu no prasības uzrādīt vīzu, 
pamatojoties uz to, ka viņai ir derīga uzturēšanās atļauja Spānijā, kas izsniegta atbilstoši 
Direktīvas 2004/38/EK 10. panta noteikumiem.

Komisijas novērojumi

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos 
noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. 
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Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Kā noteikts direktīvas 5. panta 2. punktā, dalībvalstis gadījumos, kad ES pilsonis izmanto 
tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, var pieprasīt ģimenes loceklim, kurš ir 
trešās valsts pilsonis, uzrādīt ieceļošanas vīzu. Direktīvas 5. panta 2. punktā arī paredzēts, ka, 
ja ES pilsoņa ģimenes locekļiem, kuri nav nevienas ES dalībvalsts pilsoņi, ir derīga direktīvas 
10. pantā minētā uzturēšanās atļauja, viņiem nav vajadzīga vīza.

Tomēr šis noteikums ir jāskata kopā ar Direktīvas 3. panta 1. punktu, kurā ir noteikts, ka 
Direktīvu 2004/38/EK piemēro visiem ES pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas 
dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un viņu ģimenes locekļiem, kuri tos pavada vai 
pārceļas kopā ar tiem.

Tādējādi direktīvas 5. panta 2. punktā paredzētie atvieglojumi attiecas tikai uz tiem ģimenes 
locekļiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja (atbilstoši 5. panta 2. punkta prasībām) un 
kuri pavada ES pilsoni uzņēmējā dalībvalstī vai pārceļas kopā ar to uz šo dalībvalsti 
(atbilstoši 3. panta 1. punkta prasībām).

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja ceļoja viena un viņas ceļojuma mērķis nebija dzīvesbiedra 
pavadīšana uzņēmējā dalībvalstī vai pārcelšanās kopā ar to uz šo dalībvalsti, direktīvas 
noteikumi uz viņas ceļojumu neattiecās un līdz ar to viņai nebija tiesību tikt atbrīvotai no 
prasības uzrādīt vīzu.

Secinājums

Šķiet, ka Īrijas valsts iestādes, atsakoties piemērot valsts noteikumus par atbrīvojumu no 
prasības uzrādīt vīzu, direktīvu nav pārkāpušas. 


