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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0259/2012 dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje netaikymo, kurią pateikė 
Nyderlandų pilietis W. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo sutuoktinė, remdamasi savo, kaip Sąjungos piliečio šeimos narės, teise 
atvykti į šalį, 2011 m. liepos mėn. pateikė Ispanijos ambasadai Kolumbijoje prašymą išduoti 
trumpalaikę vizą (tikslas – bendros atostogos Ispanijoje). Dėl prašymo reikalų peticijos 
pateikėjo žmonai teko keturis kartus vykti į daugiau nei 12 valandų kelionę tik tam, kad 
asmeniškai pateiktų papildomą informaciją. Ambasadorius reikalavo, kad prie prašymo būtų 
pridėtas dokumentas, pagrindžiantis skrydžio apmokėjimą (negrąžinamas), viešbučio 
apmokėjimą, draudimą, be to, kėlė kitas sąlygas, kurios galioja paprastų vizų išdavimui 
asmenims, kurie nėra ES piliečių šeimos nariai. Galiausiai 2011 m. rugsėjo 23 d., pasibaigus 
atostogoms, buvo atsisakyta išduoti vizą. Todėl peticijos pateikėjas pateikė skundą centrui 
SOLVIT. Po 15 savaičių SOLVIT pasiūlė pateikti naują prašymą išduoti vizą ir nurodė, kad 
dabar jau bus laikomasi ES teisės aktų. Peticijos pateikėjas taip pat pateikė skundą Komisijai, 
tačiau ši jį nukreipė į SOLVIT centrą. Gavęs pranešimą apie skundo atmetimą, peticijos 
pateikėjas pateikė oficialius skundus ambasadai Bogotoje, Ispanijos užsienio reikalų 
ministerijai ir Ispanijos ambasadai Nyderlanduose. Nė viena Ispanijos institucija neatsiuntė 
atsakymo. Pasak peticijos pateikėjo, jis negalėjo pateikti Europos ombudsmenui skundo, nes 
centras SOLVIT nebuvo nurodytas skundo formoje. Peticijos pateikėjas prašo išsiaiškinti ir 
ištirti šį įvykį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).



PE500.679v01-00 2/5 CM\920517LT.doc

LT

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Ispanijos SOLVIT centras labai stengėsi padėti ieškovui išspręsti savo problemą, deja, 
nesėkmingai. 

SOLVIT buvo laikomasi šios tvarkos: šį atvejį Ispanijos SOLVIT centras pradėjo nagrinėti 
2011 m. spalio 20 d. Visų pirma SOLVIT mėgino susisiekti su konsulatu Bogotoje (spalio 
21 d., spalio 25 d. ir lapkričio 3 d.), tačiau nesėkmingai, todėl, norėdamas išsiaiškinti 
konsulato Bogotoje priimtą sprendimą, 2011 m. lapkričio 3 d. jis susisiekė su savo 
informacijos centru Užsienio reikalų ministerijoje. 

2011 m. gruodžio 20 d. SOLVIT iš savo informacijos centro gavo atsakymą, kuriame buvo 
nurodyta, kad konsulatas prašymą išduoti vizą atmetė dėl šių priežasčių:

− ieškovo žmona į Europą vyko pirmą kartą. Ji teigė, kad Šengeno erdvėje ji praleido 
35 dienas, tačiau jos atgalinis bilietas buvo po 30 dienų; 

− gyvenamąją vietą Madride ji užsisakė tik dviem pirmosioms savo viešnagės dienoms. 
Todėl nebuvo žinoma, ar ji apsistos tik Ispanijoje ar ir kurioje nors kitoje Šengeno 
erdvės šalyje;

− nebuvo aiškus kelionės tikslas.

Už konsulinius reikalus atsakingam savo informacijos centrui pateiktame atsakyme Ispanijos 
SOLVIT pažymėjo, kad ieškovo žmona yra kartu su savo vyru keliaujanti ES piliečio šeimos 
narė (taigi jai taikoma Direktyva 2004/38/EB), todėl jai tik reikėjo įrodyti šeimos ryšį. 
Informacijos centras atsakė, kad šiam požiūriui pritarė, ir apie tai pranešė konsulatui 
Bogotoje. 
Konsulatas niekada SOLVIT neatsakė tiesiogiai. Tada informacijos centras pranešė SOLVIT, 
kad ieškovas turėtų pateikti naują prašymą išduoti vizą, nes informacijos centras jau pranešė 
konsulatui apie šį atvejį ir savo nuomonę. Gavęs šias rekomendacijas, SOLVIT atvejį baigė 
nagrinėti vasario 3 d. 
Ieškovas, kaip rekomenduota, iš naujo pateikdamas prašymą išduoti vizą, pasiteiravo, ar 
prašymą išduoti vizą būtų galima pateikti konsulate Kalyje, nes jame jis ir jo žmona pirmą 
kartą pateikė prašymą išduoti vizą. Taigi (2012 m. kovo 5 d.) SOLVIT paklausė 
kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų, ar būtų galima tai padaryti, nes konsulatas 
Kalyje yra garbės konsulatas. Balandžio mėn. pradžioje SOLVIT gavo teigiamą atsakymą 
(telefonu). Vėliau Ispanijos SOLVIT centras pranešė Nyderlandų SOLVIT centrui, kad 
ieškovo žmona gali pateikti prašymą išduoti vizą konsulate Kalyje.

Kai, norėdami gauti vizą, ieškovai nuvyko į Kalį, jiems atsisakė išduoti vizą, todėl ieškovai 
vėl susiekė su SOLVIT. Tuo metu atvejis vėl pradėtas nagrinėti tuo pačiu numeriu 
125051/11/NL.

Ispanijos SOLVIT centras mėgino išsiaiškinti, kas nutiko konsulate Kalyje, ir jo informacijos 
centras pranešė, kad vienintelė galimybė gauti vizą – asmeniškai prašyti ją išduoti konsulate 
Bogotoje, nes konsulatas Kalyje yra garbės konsulatas. Kadangi Bogota yra toli nuo ieškovo 
namų, SOLVIT nusprendė imtis praktinių priemonių ir įsitinkinti, kurių dokumentų bus 
prašoma, kad ieškovui ir jo žmonai į šį miestą nereikėtų vykti du kartus. Pirmą kartą 
konsulatas Bogotoje tiesiogiai atsakė SOLVIT ir savo atsakyme nurodė, kad jiems reikalingi 



CM\920517LT.doc 3/5 PE500.679v01-00

LT

šie dokumentai: 
− dokumentai, kuriais patvirtinama, kad ieškovo žmona yra ES piliečio šeimos narė 

(santuokos liudijimas);

− (prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens ir ES piliečio) tapatybę patvirtinantys 
dokumentai;

− lėktuvo bilietai (arba šių bilietų užsakymo dokumentai), siekiant patikrinti, ar ES 
pilietis ir jo žmona tuo pačiu metu ketina būti Ispanijoje ir ar žmona susitiks su ES 
piliečiu;

− gyvenamosios vietos patvirtinimas; 

− ES piliečio laiškas, kuriame būtų nurodoma, kad jis vyks į Ispaniją konkrečiomis 
dienomis ir konkrečiose vietose susitikti su savo žmona.

Ispanijos SOLVIT paprašė paaiškinti, kam reikalingi šie dokumentai, bet vėlgi iki šiol negavo 
atsakymo. 

Ispanijos SOLVIT centras – tai neoficialus tinklas, bandantis greitai rasti sprendimus 
piliečiams ir įmonėms, todėl jis turėjo prieiti prie išvados, kad šiuo atveju buvo neįmanoma 
neoficialiai rasti ieškovą ir jo žmoną tenkinančio sprendimo. Todėl Ispanijos SOLVIT baigė 
nagrinėti neišspręstą atvejį ir nurodė ieškovui imtis oficialesnių teisių gynimo priemonių. 

ES teisės aktai, reglamentuojantys laisvą ES piliečių judėjimą

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis 
Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Šie 
apribojimai ir sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Kaip nurodyta šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės gali, jei ES pilietis 
naudojasi teise laisvai judėti ir gyventi jų teritorijoje, reikalauti, kad jo šeimos narys, kuris yra 
trečiosios šalies pilietis, turėtų įvažiavimo vizą.

Kaip patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas1, tokie šeimos nariai ne tik turi teisę 
patekti į valstybės narės teritoriją, bet ir gali tuo tikslu gauti įvažiavimo vizą. Valstybės narės 
turi suteikti tokiems asmenims visas galimybes gauti reikalingas vizas, ir jos turi būti 
išduodamos nemokamai, kuo greičiau ir skubos tvarka.

Kadangi ši teisė suteikiama remiantis vien šeimos ryšiais, nacionalinės valdžios institucijos 
gali reikalauti ES piliečių šeimos narių pateikti tik šiuos dokumentus:

 tapatybę patvirtinančius dokumentus, pvz., galiojančius jų pasus, kad nacionalinės 
valdžios institucijos galėtų nustatyti, kieno prašymas svarstomas;

                                               
1 Žr., inter alia, 2006 m. sausio 31 d. Teismo sprendimą byloje C-503/03 Komisija prieš Ispaniją

(Rink. 2006, p. I–1097).
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 šeimos ryšių įrodymą, pvz., galiojantį santuokos liudijimą, kad nacionalinės valdžios 
institucijos galėtų nustatyti, ar prašymą pateikiantis asmuo yra ES piliečio šeimos 
narys; ir

 įrodymą, kad ES pilietis šiuo metu naudojasi ES laisvo judėjimo teisėmis 
priimančiojoje valstybėje narėje arba šiomis teisėmis naudosis tuo metu, kai į 
priimančiąją valstybę narę atvyks jo šeimos nariai, kad nacionalinės valdžios 
institucijos galėtų nustatyti, ar prašymą pateikiantis asmuo priimančiojoje valstybėje 
narėje gyvens kartu su ES piliečiu.

Negalima prašyti jokių kitų dokumentų, pvz., gyvenamosios vietos, darbo, pakankamų 
išteklių ar darbo užmokesčio, patvirtinimo, turimo kvietimo ar atgalinio bilieto.

Tačiau teisė gauti atvykimo vizą nėra besąlygiška, nes pagal ES teisę valstybės narės gali 
uždrausti ES piliečių šeimos nariams atvykti į savo teritoriją, jei jie kelia grėsmę valstybinei 
politikai, visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai, kaip apibrėžta minėtos direktyvos 
VI skyriuje, arba piktnaudžiavimo ar sukčiavimo atvejais.

Siekdama laikytis Direktyvos 2004/38/EB nuostatų, Ispanija priėmė Karališkąjį dekretą 
Nr. 240/2007 dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių atvykimo, laisvo judėjimo ir gyvenimo 
Ispanijoje1.

Komisijos teigimu, šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalis tinkamai perkelta į Ispanijos 
nacionalinę teisę.

Peticijos pateikėjo skundas, tiesiogiai pateiktas Komisijai

2011 m. spalio 13 d. peticijos pateikėjas savo skundą tiesiogiai pateikė Komisijai. Skundas 
buvo užregistruotas, o patvirtinimas apie gautą skundą išsiųstas 2011 m. lapkričio 29 d.

2011 m. gruodžio 19 d. Komisija peticijos pateikėjui išsiuntė atsakymą. Atsakyme pateiktas 
peticijos pateikėjo skundo vertinimas atsižvelgiant į taikytinus ES teisės aktus, o peticijos 
pateikėjui patarta pasinaudoti SOLVIT. Komisija apgailestauja, kad nesuprato, jog peticijos 
pateikėjas jau nesėkmingai kreipėsi į SOLVIT, kaip nurodyta pirminiame 2011 m. spalio 
13 d. skunde.

2012 m. sausio–kovo mėn. peticijos pateikėjas pateikė papildomas su savo skundu susijusias 
pastabas, visų pirma aprašydamas savo bendravimą su SOLVIT ir pranešdamas, kad SOLVIT 
paragino jo sutuoktinę pateikti naują prašymą išduoti vizą.

Komisijos atsakymas gautas 2012 m. birželio 20 d. Atsakyme pabrėžta, kad, atsižvelgiant į 
tai, jog Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnį Ispanija į nacionalinę teisę perkėlė tinkamai, 
peticijos pateikėjo skundą būtina laikyti pavieniu atveju, kai nacionalinės valdžios institucija 
netinkamai taikė nacionalinės teisės aktus, į kuriuos tinkamai perkelti ES teisės aktai. Be to, 
atsakyme peticijos pateikėjui pranešta, kad net ir atsižvelgdama į jo skundą, Komisija neturi 
pakankamai dokumentais pagrįstų ir išsamių įrodymų, kad administracinė praktika, kuri, kaip 
                                               
1 Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (BOE núm 51, del 28 febrereo 2007).
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reikalauja Teisingumo Teismas, turi būti pastovaus ir bendro pobūdžio, buvo vykdoma 
prieštaraujant ES teisės aktams.

Galiausiai atsakyme peticijos pateikėjui pranešta, kad į jo skundą bus atsižvelgiama vertinant 
šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos taikymo atitiktį.

Išvados
Skundo pateikėjas turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad skundų teikimas Komisijai negali pakeisti 
teisinių veiksmų, kurių imamasi nacionaliniu lygmeniu ir kurie gali būti būtini siekiant 
apsaugoti jo teises. Todėl, jeigu peticijos pateikėjas mano, kad jo teisės pagal nacionalinę 
teisę buvo pažeistos, jis turėtų užtikrinti, kad nepraleis nė vieno svarbaus termino, iki kurio 
galima imtis veiksmų pagal numatytas nacionalines procedūras.
Komisija negali padėti skundo pateikėjui prisiteisti žalos atlyginimo iš nacionalinės valdžios 
institucijų. Jeigu skundo pateikėjas patyrė nuostolių ar žalos, žalos atlyginimą jam gali 
priteisti tik nacionaliniai teismai.“


