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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1307/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Richard Willmer, par Līgumā noteikto tiesību Itālijā izmantojoša Apvienotās 
Karalistes valstspiederīgā sievas tiesību pārkāpšanu, aizliedzot viņai kopā ar vīru 
doties uz AK

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Apvienotās Karalistes pilsonis, kurš dzīvo Itālijā. Viņam ir Itālijas 
pastāvīgās uzturēšanās karte. Viņš ir apprecējis Krievijas pilsoni, un viņa sievai izsniegta 
ES pilsoņa ģimenes locekles pastāvīgās uzturēšanās karte. Viņi vēlējās doties uz AK, lai tiktos 
ar lūgumraksta iesniedzēja tēvu, kurš tagad dzīvo ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas un nesen 
bija ieradies AK uz sešām nedēļām. Lūgumraksta iesniedzējam šķita skaidrs, ka saskaņā ar 
Direktīvu 2004/38/EH viņa sieva var kopā ar viņu doties uz AK uz laiku līdz trim mēnešiem, 
ja viņai ir derīga Krievijas pase un Itālijas pastāvīgās uzturēšanās karte, vai vienkārši laulības 
apliecība. Diemžēl AK neuzskatīja par saistošu Imigrācijas regulas 2006/13 (AK transponētā 
Direktīva 2004/38/EK) 2. pantu, pārkāpjot direktīvas 10. pantu, un apgalvo, ka vienīgā 
pastāvīgās uzturēšanās karte, kas derīga iebraukšanai AK, ir AK iestāžu izdota karte un nevis 
citā dalībvalstī izdota pastāvīgās uzturēšanās karte. Ņemot to vērā un lai izvairītos no 
sarežģījumiem, kaut gan viņi jau iepriekš apzinājās, ka sievai nebija vajadzīga vīza vai EEZ 
ģimenes atļauja, viņi sāka pieprasīt šo atļauju. AK Visas izsniedz jaunu EEZ ģimenes atļaujas 
veidlapu, kurā pieprasīta vēl plašāka dokumentācija gan no EEZ pilsoņa (tāda kā darba 
līgums, darba stundu skaits mēnesī, kopējie ienākumi utt.), gan no ģimenes locekļa (nederīgās 
pases par pēdējiem desmit gadiem, kriminālā pagātne, abu vecāku vārdi un dzimšanas dati 
utt.). Veidlapā ir arī piezīme, ka ģimenes loceklim var pieprasīt sniegt biometriskos datus 
(pirkstu nospiedumus). Šīs prasības tālu pārsniedz direktīvā noteiktās prasības, un 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka vienīgie dokumenti, ko var pieprasīt, ir viņa derīgā pase, 
viņa sievas derīgā pase un viņu laulības apliecība. (Ievērojiet, ka pa to laiku, kamēr šīs 
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procedūras ieilga, viņa tēvs jau bija aizbraucis no AK). Beigās britu varas iestādes pieļāva, ka 
viņa sievai atļaus iebraukt AK bez EEZ ģimenes atļaujas, ja viņa varēs pierādīt, ka viņa ir 
EEZ pilsoņa ģimenes locekle, un ka atļauja kalpoja vairāk kā garantija transporta 
pārvadātājam, ka viņa sievai neaizliegs iekļūšanu, kas ir absurds iemesls pieprasīt vīzu. 
Lūgumraksta iesniedzējs vērsās gan pie Solvit Italy, gan pie Solvit UK. Pēc apspriešanās ar 
Solvit UK Solvit Italy viņam atbildēja tā, ka uz viņu direktīva neattiecas, jo viņš ir britu 
pilsonis, kurš atgriežas AK uz laiku, bet Solvit UK apgalvo, ka viņa sievai jāpieprasa vīza 
saskaņā ar AK tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs – Apvienotās Karalistes pilsonis, kurš dzīvo Itālijā kopā ar savu 
sievu, Krievijas pilsoni – apgalvo, ka Apvienotā Karaliste pārkāpusi Direktīvu 2004/38/EK, 
pieprasot, lai viņa iegūtu ieceļošanas vīzu un iesniegtu vairākus papilddokumentus. Viņš 
sūdzas arī par to, ka tad, kad vēlējās kopā ar sievu ceļot uz AK, aviolīnija paziņoja, ka neļaus 
viņiem iekāpt lidmašīnā, jo Itālijas robežsardze neļautu sievai doties uz AK bez vīzas.

Komisijas likumi nosaka, ka ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kas ir trešās valsts pilsoņi, ir 
tiesības pavadīt vai pievienoties šiem ES pilsoņiem uzņēmējā dalībvalstī, kur viņi īsteno savas 
tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot, un attiecīgi iegūt ieceļošanas vīzu. Šādas tiesības 
nodrošina pašas ģimenes saites ar ES pilsoņiem.

Kaut arī var tikt pieprasīts, lai šādiem trešo valstu ģimenes locekļiem būtu ieceļošanas vīza, 
Direktīvas 5. panta 2. punkts nosaka, ka uzņēmējai dalībvalstij jānodrošina viņiem jebkāda 
palīdzība vajadzīgo vīzu saņemšanā. Šādas vīzas izsniedzamas bez maksas un pēc iespējas 
drīzāk paātrinātas procedūras ietvaros. 

Turklāt gadījumā, ja šādiem ģimenes locekļiem ir derīga uzturēšanās karte, kāda minēta 
Direktīvas 10. pantā, tad viņi tiek atbrīvoti no prasības iegūt vīzu.

Lai izpildītu šos attiecīgās direktīvas noteikumus, Apvienotajā Karalistē 2006. gadā stājās 
spēkā Imigrācijas (Eiropas Ekonomiskās zonas) regula. 2006. gada regulas 11. panta 
2. punktā noteikts, ka personai, kam nav EEZ valstspiederības, ir jāvēršas pie Apvienotās 
Karalistes, ja viņš vai viņa ir EEZ valstspiederīgā ģimenes loceklis, un, iebraucot valstī, 
viņam vai viņai ir jāuzrāda derīga pase un EEZ ģimenes atļauja, uzturēšanās atļauja vai 
pastāvīgas uzturēšanās atļauja.

Redzams, ka 2006. gada regulas 11. panta 2. punkts atbilst attiecīgās direktīvas 5. panta 
2. punktam. Tomēr Lielbritānijas iestādes interpretē šo regulu kā tādu, kas atbrīvo no vīzu 
prasības izpildes tikai tos, kam ir attiecīgās AK iestādes izsniegta uzturēšanās atļauja.

Saskaņā ar attiecīgās direktīvas 5. panta 2. punkta nosacījumiem, lai iegūtu atbrīvojumu no 
vīzas prasības izpildes, attiecīgajiem ģimenes locekļiem pietiek ar derīgu uzturēšanās atļauju, 
kas izsniegta saskaņā ar attiecīgās direktīvas 10. pantu. Šis noteikums attiecas ne tikai uz to 
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dalībvalsti, kas izsniegusi uzturēšanās atļauju. Šī prasība pārsniedz direktīvā noteikto.

Attiecībā uz papilddokumentiem dalībvalstis var pieprasīt tikai identitāti un ģimenes saites ar 
attiecīgo ES pilsoni apliecinošu dokumentu uzrādīšanu, tā kā tiesības saņemt ieceļošanas vīzu 
trešās valsts ģimenes locekļiem nodrošina pašas ģimenes saites.

Komisija ir saņēmusi vairākas identiskas sūdzības, ieskaitot šā lūgumraksta iesniedzēja 
sūdzību, un šajā sakarā 2007. gada 27. martā sazinājās ar AK iestādēm. Savā 2007. gada 
4. jūnijā atbildē AK iestādes informēja mūs, ka nepiekrīt Komisijas interpretācijai attiecībā uz 
direktīvas 5. panta 2. punktu, un paziņoja, ka papilddokumentācija palīdz vēstniecības 
personālam pārbaudīt pieteikumu iesniedzēju norādīto informāciju un pēc iespējas ātrāk un 
efektīvāk izskatīt pieteikumus. Šajā atbildē tika apstiprināts, ka nepastāv likumiska prasība 
iesniegt šos papilddokumentus, tā kā EEZ ģimenes atļauja jāizsniedz, ja muitas ierēdnis ir 
apmierināts ar 2006. gada regulas Nr.12 prasību izpildi. Šis arguments nav pilnībā 
pārliecinošs, un Komisija ir paredzējusi risināt šo problēmu pašreiz notiekošās AK likumu 
atbilstības pārbaudes attiecīgajai direktīvai ietvaros.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzība oficiāli reģistrēta 2008. gada februārī ar numuru 2008/4161.

Attiecībā uz Itālijas iestāžu atteikumu ļaut lūgumraksta iesniedzēja laulātajai partnerei izceļot 
uz AK direktīvas 4. panta 1. punkts uzliek Itālijas iestādēm par pienākumu piešķirt ģimenes 
locekļiem, kas ir trešās valsts pilsoņi un ceļo uz dalībvalsti kopā ar ES pilsoni vai pievienojas 
viņam/viņai tajā, un kuriem ir derīga pase, atļauju pamest attiecīgo iestāžu teritoriju. Tāpēc 
nav atļauts ierobežot šīs tiesības pat tad, ja valsts iestādes uzskata, ka attiecīgajam ģimenes 
loceklim nav vīzas, kāda nepieciešama ieceļošanai uzņēmējā dalībvalstī.


