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Temats: Lūgumraksts Nr. 259/2012, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais W. R., 
par Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā nepiemērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sieva 2011. gada jūlijā Spānijas vēstniecībā Kolumbijā iesniedza 
pieteikumu īstermiņa vīzas saņemšanai, lai saskaņā ar Savienības pilsoņa ģimenes locekļa 
ieceļošanas tiesībām pavadītu brīvdienas Spānijā kopā ar savu laulāto. Šā pieteikuma 
izskatīšanas laikā lūgumraksta iesniedzēja sievai bija jāveic četri vairāk nekā 12 stundu ilgi 
pārbraucieni tikai tāpēc, lai personīgi iesniegtu papildu informāciju. Lai varētu sniegt atbildi 
uz vīzas pieteikumu, vēstnieks pieprasīja pierādījumus par lidojuma (neatmaksājama) 
apmaksu, viesnīcas rezervācijas, apdrošināšanas samaksu un citu nosacījumu izpildi, kuri 
noteikti, lai piešķirtu parastu vīzu personām, kas nav ES pilsoņu ģimenes locekļi. Visbeidzot 
2011. gada 23. septembrī, pēc brīvdienu perioda, vīzas pieteikums tika noraidīts. Tāpēc 
lūgumraksta autors iesniedza sūdzību SOLVIT. Pēc 15 nedēļām SOLVIT kā risinājumu ieteica 
iesniegt jaunu vīzas pieteikumu, kurā būtu ņemtas vērā ES tiesības. Lūgumraksta autors 
iesniedza sūdzību arī Komisijai, kura viņam ieteica no jauna vērsties SOLVIT. Pēc šā 
atteikuma saņemšanas lūgumraksta sagatavotājs iesniedza oficiālu sūdzību vēstniecībā 
Bogotā, Spānijas Ārlietu ministrijā un Spānijas vēstniecībā Nīderlandē. Viņš no Spānijas 
iestādēm nav saņēmis nekādu atbildi. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja rakstīto viņš nav 
varējis iesniegt sūdzību arī Eiropas ombudam, jo sūdzības veidlapā SOLVIT nav norādīts. 
Viņš vēlas saņemt paskaidrojumus un pieprasa veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

SOLVIT centra Spānijā darbinieki aktīvi centās palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam atrisināt 
viņa problēmu, bet diemžēl šie centieni bija nesekmīgi. 

Turpmāk aprakstīta SOLVIT veiktā procedūra. SOLVIT centrs Spānijā sāka risināt šo lietu 
2011. gada 20. oktobrī. SOLVIT darbinieki vispirms centās sazināties ar konsulātu Bogotā 
(21. oktobrī, 25. oktobrī un 3. novembrī), bet šie centieni bija nesekmīgi, tāpēc 2011. gada 
3. novembrī viņi vērsās pie sava „kontaktpunkta” Ārlietu ministrijā, lai iegūtu sīkāku 
informāciju par konsulātā Bogotā pieņemto lēmumu. 

2011. gada 20. decembrī SOLVIT saņēma atbildi no sava kontaktpunkta, un tajā bija norādīts, 
ka konsulāts noraidīja pieteikumu vīzas saņemšanai šādu iemeslu dēļ:

– sūdzības iesniedzēja sieva pirmo reizi devās uz Eiropu un norādīja, ka uzturēsies 
Šengenas zonā 35 dienas, bet viņas aviobiļetes bija ar 30 dienu intervālu; 

– viņa bija rezervējusi apmešanās vietu Madridē tikai pirmajām divām uzturēšanās 
dienām; tāpēc nebija zināms, vai viņa uzturēsies tikai Spānijā vai arī kādā citā 
Šengenas zonas valstī; 

– nebija skaidrs ceļojuma mērķis.

Atbildē savam kontaktpunktam, kas atbild par konsulārajiem jautājumiem, SOLVIT centrs 
Spānijā norādīja, ka, tā kā lūgumraksta iesniedzēja sieva ir ES pilsoņa sieva, kura ceļo kopā ar 
savu vīru (tādējādi izmantojot Direktīvā 2004/38 paredzētās tiesības), viņai bija jāpierāda tikai 
ģimenes saites. Kontaktpunkta pārstāvis atbildēja, ka piekrīt šai nostājai, un informēja par to 
konsulātu Bogotā. 
Konsulāts nesniedza SOLVIT nevienu tiešu atbildi, un tad kontaktpunkta pārstāvis SOLVIT
informēja, ka lūgumraksta iesniedzējam būtu jāiesniedz pieteikums jaunas vīzas saņemšanai, 
jo konsulāts jau bija informēts par šo lietu un SOLVIT un kontaktpunkta nostāju. SOLVIT, 
saņemot šo ieteikumu, 3. februārī lietu slēdza. 
Atbilstīgi ieteikumam iesniedzot atkārtotu pieteikumu vīzas saņemšanai, lūgumraksta 
iesniedzējs jautāja, vai pieteikumu var iesniegt konsulātā Kali, jo pirmo pieteikumu vīzas 
saņemšanai lūgumraksta iesniedzējs un viņa sieva iesniedza šajā konsulātā. Tāpēc SOLVIT
vērsās pie atbildīgajām Spānijas iestādēm (2012. gada 5. martā), lai noskaidrotu, vai tas ir 
iespējams, jo konsulāts Kali ir goda konsulāts. Aprīļa sākumā SOLVIT (telefoniski) saņēma 
apstiprinošu atbildi. Pēc tam SOLVIT centrs Spānijā sazinājās ar SOLVIT centru Nīderlandē, 
informējot, ka lūgumraksta iesniedzēja sieva var iesniegt pieteikumu konsulātā Kali.

Kad lūgumraksta iesniedzējs devās uz Kali, lai saņemtu vīzu, atbilde bija noraidoša, tāpēc 
viņš atkal sazinājās ar SOLVIT. Šajā posmā lietas izskatīšana tika atsākta, saglabājot 
iepriekšējo lietas numuru 125051/11/NL.

SOLVIT centrs Spānijā centās iegūt sīkāku informāciju par lietas pavērsieniem konsulātā Kali, 
un centra kontaktpunkta pārstāvis informēja, ka vienīgā iespēja saņemt vīzu ir, personīgi 
iesniedzot pieteikumu konsulātā Bogotā, jo konsulāts Kali pilda goda konsulāta funkciju. Tā 
kā Bogota atrodas ļoti tālu no lūgumraksta iesniedzēja mājām, SOLVIT izlēma piemērot 
praktisku pieeju un pārliecināties par to, kādi dokumenti tiktu pieprasīti, lai lūgumraksta 
iesniedzējam un viņa sievai nenāktos mērot ceļu uz konsulātu divreiz. Pirmo reizi SOLVIT
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centrs saņēma tiešu atbildi no konsulāta Bogotā, kurā bija norādīts, ka konsulātā ir jāiesniedz 
šādi dokumenti: 

– dokumenti, kas apliecina, ka lūgumraksta iesniedzēja sieva ir ES pilsoņa ģimenes 
locekle (laulības apliecība),

– (vīzas pieteikuma iesniedzēja un ES pilsoņa) identitāti apliecinošs dokuments,

– aviobiļetes (vai šo biļešu rezervācijas dokuments), lai pārliecinātos par to, ka viņi 
Spānijā uzturēsies vienā un tajā pašā laikā vai ka sieva piebiedrosies vīram,

– pierādījums par izmitināšanu,

– vēstule no ES pilsoņa, kurā norādīts, ka viņš dosies uz Spāniju, lai konkrētos datumos 
un vietās piebiedrotos savai sievai.

SOLVIT centrs Spānijā lūdza sīkāku informāciju par to, kāpēc šie dokumenti bija vajadzīgi, 
bet atbilde līdz šim atkal nav saņemta. 

Tā kā SOLVIT centrs Spānijā ir neformāls tīkls, kas iedzīvotāju un uzņēmumu interesēs 
cenšas panākt ātrus problēmu risinājumus, tam nācās secināt, ka šajā gadījumā lūgumraksta 
iesniedzējam un viņa sievai pieņemamu risinājumu nebija iespējams panākt neformālā ceļā. 
Tāpēc SOLVIT centrs Spānijā slēdza lietu kā neatrisinātu un ieteica lūgumraksta iesniedzējam 
izmantot oficiālāka līmeņa tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

ES tiesību akti par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos

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. 
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, ģimenes loceklim, kurš nav ES 
valstspiederīgais, var pieprasīt uzrādīt ieceļošanas vīzu.

Eiropas Savienības Tiesa atzinusi1, ka šādiem ģimenes locekļiem ir ne vien tiesības ieceļot 
dalībvalsts teritorijā, bet arī saņemt šim nolūkam paredzētu ieceļošanas vīzu. Dalībvalstīm ir 
jāpiešķir šādām personām visi atvieglojumi, lai tās iegūtu vajadzīgās vīzas, kuras jāizsniedz 
bez maksas pēc iespējas drīzāk un, izmantojot paātrinātu procedūru.

Tā kā šīs tiesības izriet tikai no ģimenes saitēm, valsts iestādes drīkst pieprasīt ES pilsoņu 
ģimenes locekļiem uzrādīt tikai šādus dokumentus:

 identitāti apliecinošu dokumentu, piemēram, derīgas laulāto pases, kas valsts iestādēm 
ļautu noskaidrot, kā pieteikumu tās izskata;

                                               
1 Cita starpā sk. Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedumu lietā C-503/03 Komisija pret 

Spāniju (Krājums 2006., I-1097. lpp.).
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 ģimenes saites apliecinošu dokumentu, piemēram, derīgu laulības apliecību, kas valsts 
iestādēm ļautu pārliecināties, ka pieteikuma iesniedzējs ir ES pilsoņa ģimenes loceklis; 
kā arī

 pierādījumu, ka ES pilsonis pašlaik izmanto brīvas pārvietošanās tiesības uzņēmējā 
dalībvalstī vai tās izmantos brīdī, kad uzņēmējā dalībvalstī ieradīsies ģimenes loceklis. 
Tas valsts iestādēm ļauj pārliecināties par to, ka pieteikuma iesniedzējs uzturēsies 
uzņēmējā dalībvalstī kopā ar ES pilsoni.

Nevar pieprasīt nekādus citus dokumentus, piemēram, pierādījumu par izmitinājumu, 
nodarbinātību, pietiekamiem līdzekļiem vai algu, ielūguma vēstuli vai biļeti atpakaļceļam.

Tomēr tiesības iegūt iebraukšanas vīzu nav absolūtas, jo ES tiesību akti ļauj dalībvalstīm 
aizliegt ES pilsoņa ģimenes locekļiem iebraukt teritorijā, kur viņi pakļauj riskam sabiedriskās 
kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības prasības direktīvas VI nodaļas izpratnē, vai 
ļaunprātīgas izmantošanas vai krāpšanas gadījumā.

Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2004/38/EK, Spānija pieņēma Karaļa dekrētu 240/20071

par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu iebraukšanu, brīvu pārvietošanos un 
uzturēšanos Spānijā.

Komisija uzskata, ka direktīvas 5. panta 2. punkts Spānijas tiesību aktos ir transponēts pareizi.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzība, kas iesniegta Komisijā

Lūgumraksta iesniedzējs 2011. gada 13. oktobrī iesniedza sūdzību Komisijā. Sūdzību 
reģistrēja, un 2011. gada 29. novembrī nosūtīja saņemšanas apstiprinājumu.

2011. gada 29. decembrī Komisija lūgumraksta iesniedzējam nosūtīja atbildi. Tajā bija 
novērtēta viņa sūdzība, ņemot vērā piemērojamos ES tiesību aktus, un sniegts ieteikums 
vērsties SOLVIT tīklā. Komisija pauž nožēlu, ka tā nebija ņēmusi vērā faktu, ka lūgumraksta 
iesniedzējs jau bija nesekmīgi paļāvies uz SOLVIT atbalstu, kā norādīts sākotnējā 2011. gada 
13. oktobra sūdzībā.

Lūgumraksta iesniedzējs laikā no 2012. gada janvāra līdz martam iesniedza papildu 
apsvērumus saistībā ar savu sūdzību, jo īpaši aprakstot savu saziņu ar SOLVIT un informējot, 
ka SOLVIT aicināja viņa laulāto iesniegt jaunu pieteikumu vīzas saņemšanai.

Komisija atbildēja 2012. gada 20. jūnijā. Atbildē tā uzsvēra, ka, ņemot vērā apstākli, ka 
Spānija bija pareizi transponējusi Direktīvas 2004/38/EK 5. pantu, lūgumraksta iesniedzēja 
lieta ir jāizskata kā atsevišķs gadījums, valsts iestādei kļūdaini piemērojot valsts tiesību aktus, 
ar kuriem pareizi transponē ES tiesību aktus. Atbildē lūgumraksta iesniedzējs arī tika 
informēts, ka, pat ņemot vērā viņa sūdzību, Komisijas rīcībā nav pietiekami detalizētu un ar 
dokumentiem pamatotu pierādījumu par tādas administratīvās prakses pastāvēšanu, kas būtu 

                                               
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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pretrunā ES tiesību aktiem, un tai saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas prasību ir jābūt 
pastāvīgai un vispārīgai.  

Visbeidzot, atbildē lūgumraksta iesniedzējs tika informēts, ka viņa sūdzību ņems vērā, 
novērtējot direktīvas transponēšanas un piemērošanas atbilstību.

Secinājumi
Sūdzības iesniedzējam būtu jāņem vērā, ka sūdzības iesniegšana Komisijā nevar aizstāt 
tiesvedību valsts līmenī, kas varētu būt vajadzīga viņa tiesību aizsardzībai. Tāpēc, ja sūdzības 
iesniedzējs uzskata, ka viņa tiesības, kas paredzētas valsts tiesību aktos, ir pārkāptas, viņam 
būtu jānodrošina attiecīgu termiņu ievērošana, lai veiktu pasākumus atbilstīgi valstī spēkā 
esošajām procedūrām.
Komisija sūdzības iesniedzējam nevar sniegt palīdzību zaudējumu atgūšanā no valsts varas 
iestādēm. Ja sūdzības iesniedzējs ir cietis zaudējumus vai kaitējumu, tikai valsts tiesa viņam 
var noteikt kompensāciju.


