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Temats: Lūgumraksts Nr. 1065/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Dominik 
Kohlhagen, par to, ka Beļģijas varas iestādes neīsteno Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 
noteikumus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, kā vietējās varas iestādes Saint-Gilles (Briselē) 
izskatījušas pieteikumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai, ko viņa sieva, kas dzimusi 
Kotdivuārā, iesniedza 2010. gada 26. februārī. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, lai gan 
viņa sievai jau ir Francijas uzturēšanās atļauja, viņai bija jāvēršas vietējās varas iestādēs 
12 reižu, līdz visbeidzot viņai tika paziņots, ka atļauja gaidāma novembrī. Viņš arī uzsver, ka 
vietējās varas iestādes prasīja viņa sievai iesniegt tādus dokumentus, kas nav minēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, un ka iestādes pieprasīja 
viņa sievai 10 reižu augstāku maksu par pakalpojumu, nekā to piemēro Beļģijas 
valstspiederīgajiem. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo lietu, kas viņam un viņa 
sievai radījusi fizisku un finansiālu apgrūtinājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kurš dzīvo Beļģijā, uz kurieni viņš 
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pārcēlies no Parīzes kopā ar savu sievu, kura ir Kotdivuāras valstspiederīgā. Vīrietis min 
iespējamu vairāku Direktīvas 2004/38/EK1 noteikumu pārkāpumu no Beļģijas varas iestāžu 
puses, izskatot viņa sievas pieprasījumu piešķirt uzturēšanās tiesības.

Komisijas komentāri

Eiropas Komisija jau ir sazinājusies ar lūgumraksta iesniedzēju, kurš pa to laiku ir iesniedzis 
arī sūdzību pret Beļģiju.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija 2011. gada 
8. novembrī Beļģijas varas iestādēm pieprasīja sniegt paskaidrojumus.

Komisija īpaši vērsa Beļģijas varas iestāžu uzmanību uz šādiem lūgumraksta iesniedzēja 
izvirzītiem pieņēmumiem, kas norāda uz Direktīvas 2004/38/EK noteikumu neievērošanu:

- varas iestādes lūgumraksta iesniedzēja sievai pieprasījušas uzrādīt nomas līgumu un izrakstu 
no sodāmības reģistra, kā arī informējušas sievieti par to, ka pieprasījumu saņemt uzturēšanās 
atļauju var iesniegt tikai pēc viņas laulības ar lūgumraksta iesniedzēju oficiālas reģistrācijas 
Beļģijā. Tomēr ne īres līgums, ne ziņas par agrāko sodāmību nav iepriekš nepieciešamas 
uzturēšanās tiesību piešķiršanai saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 10. panta 2. punktu, kas 
ietver izsmeļošu to dokumentu sarakstu, kurus dalībvalstis var pieprasīt nolūkā izsniegt 
uzturēšanās atļauju. Šis noteikums valsts varas iestādēm neļauj arī noteikt citus papildu 
nosacījumus. Šajā sakarībā Komisija Beļģijas varas iestādēm arī lūdza precizēt, kādēļ 
nepieciešama minētajā gadījumā pieprasītā laulības reģistrācija;

- Beļģijas varas iestādes lūgumraksta iesniedzēja sievai esot pieprasījušas maksājumu 
EUR 42,50 apmērā uzturēšanās atļaujas izsniegšanai. Tomēr Direktīvas 2004/38/EK 25. panta 
2. punktā noteikts, ka ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju izsniedz bez maksas vai par maksu, 
kas nav lielāka par summu, ko attiecīgās valsts valstspiederīgie maksā par līdzīgu dokumentu 
izsniegšanu. Uzskatot, ka Beļģijas valstspiederīgo valsts personas apliecības ir līdzīgs 
dokuments, kas izmantojams par atsauces punktu iepriekš minētā 25. panta 2. punkta nozīmē, 
Komisija Beļģijas varas iestādēm lūdza nosūtīt informāciju par to, vai summa EUR 42,50, kas 
pieprasīta par ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, atbilst summai, kas tiek 
pieprasīta par Beļģijas valstspiederīgā personas apliecības izsniegšanu;

- Beļģijas varas iestādes esot norādījušas, ka saskaņā ar Ārvalstnieku biroja norādēm 
uzturēšanās tiesību piešķiršanas pieprasījums, ko iesniedzis laulātais, kurš ir trešās valsts 
valstspiederīgais un pavada ES pilsoni, ir pielīdzināms ģimenes atkalapvienošanās 
pieprasījumam, ko iesniedzis ārvalstnieks, kurš uzturas trešā valstī. Tomēr, pēc Komisijas 
domām, šāda lietas izskatīšana lūgumraksta iesniedzēja sievas gadījumā nozīmē neievērot 
uzturēšanās tiesības, kas LESD 21. pantā un Direktīvā 2004/38/EK piešķirtas ģimenes 
locekļiem, kuri ir trešo valstu valstspiederīgie un kuri pavada ES pilsoni, kurš īsteno savas 
tiesības brīvi pārvietoties.

                                               
1 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
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Secinājums

Komisija turpinās izskatīt šo lietu, ņemot vērā viedokli, ko tai izklāstīs Beļģijas valsts 
pārvalde, un informēs Eiropas Parlamentu par turpmāko rīcību.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

Beļģijas varas iestādes ir informējušas Komisiju, ka pieteikums par ģimenes locekļa 
uzturēšanās atļaujas piešķiršanu lūgumraksta iesniedzēja sievai, kura ir Kotdivuāras 
valstspiederīgā, tika iesniegts 2010. gada 17. jūnijā.

Iestādes paskaidroja, ka lūgumraksta iesniedzēja sievas lietas izskatīšana aizņēma ilgāku laiku 
nekā parasti.  Beļģijas ierēdņi informēja, ka lūgumraksta iesniedzēja sieva bija saņēmusi 
reģistrācijas apliecību piecu mēnešu laika posmam, kura bija derīga līdz 2010. gada 
16. novembrim. Šo dokumentu uzskatīja par pagaidu apliecību uz laiku, kurā tika izskatīta 
lieta pirms galīgās uzturēšanās atļaujas izsniegšanas.

Pamatojoties uz ierēdņu paskaidrojumiem, minētais laika posms ir paredzēts, lai Imigrācijas 
lietu ministrija varētu izskatīt lietu un sniegtu galīgu lēmumu par pieteikumu.

Pēc tam lūgumraksta iesniedzēja sieva 2010. gada 7. decembrī saņēma F parauga karti (ES 
pilsoņa ģimenes locekļa elektroniska uzturēšanās atļauja). Gandrīz sešus mēnešus ilgais laika 
posms (no pieteikuma iesniegšanas dienas 2010. gada 17. jūnijā līdz F parauga kartes 
izsniegšanai 2010. gada 7. decembrī), šķiet, atbilst Direktīvas 2004/38/EK 9. un 10. panta 
noteikumiem par maksimālo laika posmu, kurā izskata pieteikuma lietu, pirms tiek izsniegta 
ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Taču Komisija uzskata par nepietiekamiem Beļģijas iestāžu paskaidrojumus attiecībā uz 
maksu, kas uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniedzējai bija jāmaksā. Direktīvas 2004/38/EK 
25. panta 2. punktā noteikts, ka ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju izsniedz bez maksas vai 
par maksu, kas nav lielāka par summu, ko maksā attiecīgās valsts (šajā gadījumā Beļģijas) 
valstspiederīgie. Turklāt Beļģijas iestāžu pēdējā atbildē par ģimenes loceklim prasītajiem 
dokumentiem nav precizēts, vai anketā, ko sauc par „Modèle 2”, iekļautajā standarta sarakstā 
ir minēta arī prasība iesniegt īres līgumu un izrakstu no sodāmības reģistra. Saskaņā ar 
Direktīvu 2004/38/EK minēto dokumentu sistemātiska pieprasīšana nav atļauta, un tāpēc 
„Modele 2”, ko izsniedz visiem ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanas 
pieteikuma iesniedzējiem, ir jāsvītro atsauce uz šiem dokumentiem.

Ņemot vērā, ka uz šiem jautājumiem netika saņemta pamatota atbilde, Komisija sazināsies ar 
Beļģijas iestāžu pārstāvjiem un informēs Eiropas Parlamentu par saņemto atbildi.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Pēc tam, kad Komisija saņēma lūgumraksta iesniedzēja tieši iesniegtu lūgumrakstu un 
sūdzību, tā divas reizes sazinājās ar Beļģijas iestādēm. Pēdējā atbildē 2012. gada septembrī 
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tika precizēts sūdzības otrais punkts: izmaksu atšķirības starp Eiropas Savienības pilsoņa un
viņa ģimenes locekļa, kas nav kādas dalībvalsts valstspiederīgais, lietas izskatīšanu.

Saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK par brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības pilsoņiem nevar 
piemērot citas administratīvās formalitātes kā vienīgi vienkāršu prasību reģistrēties. Ja viņi to 
vēlas, ir iespējams pieprasīt uzturēšanās atļauju, kas vienīgi atzīst viņu uzturēšanās uzņēmējā 
dalībvalstī.

Ģimenes locekļiem, kas nav kādas dalībvalsts valstspiederīgie, saskaņā ar šo direktīvu ir 
tiesības uz uzturēšanās atļauju, ja paredzētās uzturēšanās ilgums pārsniedz trīs mēnešus.

Beļģijas iestādes paskaidroja, ka prasītās administratīvās izmaksas uzturēšanās atļaujas 
izsniegšanai lūgumraksta iesniedzēja dzīvesbiedrei faktiski atbilst trīs administratīvo procesu 
— reģistrācijas, ģimenes atkalapvienošanās pieteikuma un uzturēšanās atļaujas — kopējām 
izmaksām.

Ievērojamā atšķirība starp lūgumraksta iesniedzēja un viņa dzīvesbiedres maksāto summu ir 
izskaidrojama ar to, ka pēdējā ir vienīgi apmaksājusi reģistrācijas procedūru un nav 
pieprasījusi uzturēšanās atļauju. 

Pirmās un trešās administratīvās procedūras — reģistrācijas un uzturēšanās atļaujas — maksa 
tiek piemērota arī Eiropas Savienības pilsonim, kurš reģistrējas un pieprasa uzturēšanās 
atļauju Beļģijā. Izmaksas ir tādas pašas kā Beļģijas pilsoņiem, kas reģistrējas un pieprasa 
Beļģijas personas apliecību.

Beļģijas pilsoņu ģimenes locekļiem, kas iesniedz pieteikumu uz ģimenes atkalapvienošanos, 
ir jāīsteno tāda pati procedūra kā Eiropas Savienības pilsonim, kas vēlas uzturēties Beļģijā, un 
tiek piemērota tāda pati maksa (tolaik EUR 15).

Secinājums

Līdz ar to Komisija nesaskata diskrimināciju Beļģijas iestāžu īstenotajā praksē.


