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Temats: Lūgumraksts Nr. 0830/2006, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Tobias King, par Direktīvas Nr. 2004/38/EK piemērošanu 
Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Lielbritānijas pilsonis, kurš uzturas Beļģijā, kopā ar savu sievu, kura 
ir Turcijas pilsone, uzskata, ka Apvienotā Karaliste pārkāpj Direktīvu Nr. 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, lai arī viņa sievai ir derīga 
uzturēšanās atļauja Beļģijā, ceļojot uz Apvienoto Karalisti, viņai joprojām tiek pieprasīta 
ieceļošanas vīza. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka neiedziļinoties Apvienotās Karalistes 
imigrācijas noteikumi šķiet saskaņoti ar EK Direktīvu, jo tā paredz, ka no nepieciešamības 
iegūt vīzu ir atbrīvoti EEZ ģimenes atļaujas vai uzturēšanās atļauju īpašnieki. Tomēr saskaņā 
ar viņa teikto, piemērojot šo noteikumu, vietējās varas iestādes to skaidro kā „uzturēšanās 
atļaujas, kas izsniegtas Apvienotajā Karalistē”, tādējādi pārkāpjot Direktīvu Nr. 2004/38/EK.

2. Pieņemamība 

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 9. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 5. maijā.

Tobias King, Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, kurš izmanto savas tiesības brīvi 
pārvietoties un uzturēties Beļģijā, sūdzas, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes 
piespiedušas viņa sievu, Turcijas pilsoni, iegūt ieceļošanas vīzu, neskatoties uz derīgu 
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uzturēšanās atļauju Beļģijā, kas viņai izsniegta kā Savienības pilsoņa ģimenes loceklei. 
Turklāt vīza netiek izsniegta par velti, Eiropas pilsonim un viņa sievai jāceļo atsevišķi.

EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties
un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot šajā Līgumā noteiktos ierobežojumus 
un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Ierobežojumi un nosacījumi ir 
noteikti Direktīvā Nr. 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.
Saskaņā ar direktīvas nosacījumiem Eiropas pilsoņa ģimenes locekļi no trešām valstīm ir 
tiesīgi pavadīt vai piebiedroties Eiropas pilsonim uzņemošajā dalībvalstī, kurā Eiropas 
pilsonis izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties. 

Kaut arī dalībvalstis, kuras nav iekļautas Regulā (EK) Nr. 539/2001, piemēram, Apvienotā 
Karaliste, gadījumā, kad Eiropas pilsonis izmanto tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā, var pieprasīt Eiropas pilsoņa dzīvesbiedram, kurš ir trešās valsts 
valstspiederīgais, ieceļošanas vīzu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, direktīvas 5. panta 
2. punkts paredz, ka, atsaucoties uz direktīvas 10. pantu, derīga uzturēšanās atļauja ģimenes 
locekļus atbrīvo no vīzas prasības.

Lai atbilstu šiem direktīvas noteikumiem, Apvienotā Karaliste ieviesa imigrācijas (Eiropas 
Ekonomikas zona) noteikumus 2006.

2006. gadā ieviesto noteikumu 11. noteikuma 2. punkts paredz, ka persona, kas nav EEZ 
dalībvalsts valstspiederīgais, ir jāuzņem Apvienotajā Karalistē, ja viņš vai viņa ir EEZ 
dalībvalsts valstspiederīgā ģimenes loceklis un ierodoties uzrāda derīgu pasi un EEZ ģimenes 
atļauju, uzturēšanās atļauju vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

2006. gadā ieviesto noteikumu 11. noteikuma 2. punkts šķietami atbilst direktīvas 5. panta 
2. punktam. Tomēr Britu konsulāts Briselē un Apvienotās Karalistes SOLVIT centrs šo 
noteikumu skaidro kā atbrīvojumu no vīzas prasības vienīgi tām personām, kurām ir attiecīgu 
Apvienotās Karalistes varas iestāžu izsniegta uzturēšanās atļauja. 

Saskaņā ar minētajiem direktīvas 5. panta 2. punkta noteikumiem, ģimenes locekļi var tikt 
atbrīvoti no vīzas prasības, ja tiem ir derīga uzturēšanās atļauja, kas izsniegta atbilstoši 
direktīvas 10. pantam. Šis noteikums neizvirza prasību atbrīvojumu no vīzas ierobežot 
atkarībā no dalībvalsts, kura izsniegusi uzturēšanās atļauju. 

Noteikuma par Direktīvas Nr. 2004/38/EK vīzas prasību skaidrojums, nosakot, ka ģimenes 
loceklis, kuram ir uzturēšanās atļauja, kas izsniegta atbilstoši direktīvas 10. pantam, ir 
atbrīvots no vīzas prasības tikai tajā dalībvalstī, kurā šī atļauja izsniegta, šim noteikumam 
pievienotu, kā formulēts direktīvā, prasību par uzturēšanās atļaujas „izcelsmi”. Šāda prasība 
pārkāpj un ir pretrunā ar direktīvā paredzētajiem noteikumiem.
Runājot par nodevām, kas jāmaksā par ieceļošanās vīzu, direktīvas 5. panta 2. punkts izvirza
noteikumu, ka ieceļošanas vīzas jāizsniedz bez maksas. Jāatzīmē, ka ieceļošanas vīzas Eiropas 
pilsoņa ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu valstspiederīgie, tiek izsniegtas bez maksas 
tikai tādā gadījumā, ja šie ģimenes locekļi ieceļo uzņemošajā dalībvalstī, lai pavadītu vai tur 
piebiedrotos Eiropas pilsonim. Kad ģimenes loceklis ceļo viens bez nolūka uzņemošajā 
dalībvalstī piebiedroties Eiropas pilsonim, tad direktīva netiek piemērota un var tikt iekasēta 
nodeva.
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Tobias King tādu pašu sūdzību ir iesniedzis Komisijas dienestiem 2006. gada 3. novembrī, 
kas tika reģistrēta ar Nr. 2006/5043. Komisijas dienesti 2007. gada 27. martā nosūtīja vēstuli 
Apvienotās Karalistes varas iestādēm, kurā lūdza sniegt komentārus par problēmu ar 
uzturēšanās atļaujām, kas atbrīvo no vīzas prasības, divu mēnešu laikā no vēstules 
saņemšanas brīža.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 17. jūlijā.

Kā norādīts Komisijas iepriekšējā sarakstē ar Eiropas Parlamentu par šo lūgumrakstu, 
lūgumraksta iesniedzēja uzdotais jautājums 2007. gada 27. martā tika nosūtīts Apvienotās 
Karalistes varas iestādēm, aicinot tās sniegt novērojumus par Komisijas veikto šī gadījuma 
izvērtējumu no piemērojamo Kopienas tiesību aktu viedokļa.

2007. gada 4. jūnija vēstulē Apvienotās Karalistes varas iestādes atbildēja, ka atsauce uz 
uzturēšanās atļauju 11. noteikuma 2. punktā attiecas uz uzturēšanās atļauju, ko izsniegušas 
atbilstošās Apvienotās Karalistes varas iestādes, un norādīja, ka tās nav saistītas ar Komisijas 
veikto direktīvas 5. panta 2. punkta skaidrojumu.

Tagad ir acīmredzams, ka problēma ir nevis Apvienotās Karalistes valsts tiesību akti, kas 
transponē Kopienas tiesību aktus, bet gan direktīvas transponēšana. Lūgumraksta iesniedzēja 
aktualizētā problēma tiks ņemta vērā vispārējās Apvienotās Karalistes tiesību aktu atbilstības 
direktīvai pārbaudes ietvaros, kas tiks veikta līdz 2008. gada beigām.


