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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1764/2013, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais 
Nikolay Antonov, par kruīza kuģu uzņēmuma diskrimināciju pret diviem 
bulgāru studentiem, kas vēlējās iekāpt kuģī Zviedrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs un vēl viens students iegādājās biļetes diennakts kruīza kuģa 
ceļojumam starp Stokholmu un Mariehamnu (Somija). Viņi uzrādīja savas identitātes 
apliecības un pases, taču drošības darbinieki paziņoja, ka viņi nevar iekāpt kuģī, jo, tā kā 
Bulgārija nav Šengenas zonas dalībvalsts, ir nepieciešamas vīzas. Lūgumraksta iesniedzējs 
mēģināja aizstāvēt savas tiesības attiecībā uz brīvu pārvietošanos, kas noteikta Eiropas 
Savienības tiesību aktos, taču personāls saņēma rīkojumu no kuģa kapteiņa neļaut abiem 
studentiem iekāpt. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir nopietns viņa tiesību pārkāpums 
un lūdz Parlamentu veikt izmeklēšanu par diskriminējošu attieksmi pret atsevišķiem Eiropas 
Savienības iedzīvotājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 23. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijas apsvērumi

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Savienības 
pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos 
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. 
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Šos ierobežojumus un nosacījumus paredz Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un 
viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Direktīvu 2004/38/EK piemēro Savienības pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas 
dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un viņu ģimenes locekļiem, kuri tos pavada vai 
pārceļas kopā ar tiem (3. panta 1. punkts).

Saskaņā ar šīs direktīvas 7. apsvērumu būtu skaidri jādefinē formalitātes, kas saistītas ar 
Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanos dalībvalstu teritorijā, neskarot noteikumus, ko piemēro 
valstu robežkontrolei. 

Direktīvas 4. panta 1. punktā (izceļošanas tiesības) paredzēts, ka visiem Savienības pilsoņiem 
ar derīgu personas apliecību vai pasi un viņu ģimenes locekļiem, kas nav nevienas dalībvalsts 
pilsoņi un kam ir derīga pase, ir tiesības izceļot no dalībvalsts teritorijas, lai ceļotu uz citu 
dalībvalsti.

Direktīvā nav nodalītas dalībvalstis, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, un dalībvalstis, kas 
to piemēro tikai daļēji. Tās noteikumi attiecas uz visām dalībvalstīm.

Citiem vārdiem runājot, Savienības pilsoņi ir vienmēr tiesīgi šķērsot robežu, ja viņiem ir 
derīgi personu apliecinoši dokumenti. Tā var būt derīga pase vai valsts izdota identitātes 
apliecība. Dalībvalstu iestādes vai pārvadātāji jo īpaši nedrīkst pieprasīt ES pilsonim 
iebraukšanas vīzu. 

Turklāt Šengenas zonā ir spēkā šādi noteikumi: saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 
21. panta b) apakšpunktu robežkontroles atcelšana pie iekšējām robežām neskar personu 
drošības pārbaudes ostās un lidostās, ko veic kompetentas iestādes saskaņā ar katras 
dalībvalsts tiesību aktiem, kā arī ostu, lidostu un pārvadātāju veiktas drošības pārbaudes, ja tās 
veic arī personām, kas ceļo pa dalībvalsts teritoriju. Lidostu, ostu vai pārvadātāju darbinieki 
var pārbaudīt pasažieru identitāti komerciāliem vai transporta drošības nolūkiem. Tomēr šādās 
pārbaudēs būtu jāpārbauda tikai attiecīgā ceļotāja identitāte, pieprasot uzrādīt ceļošanas 
dokumentu. Šādās pārbaudēs ES pilsonis var uzrādīt vai nu pasi, vai identitātes apliecību.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, šķiet, ka viņa gadījumā par ES 
tiesību pārkāpumu var prasīt atbildību nevis Zviedrijas iestādēm (robežkontrolei), bet gan 
kuģniecības uzņēmuma drošības personālam.

Komisija parasti šādā situācijā neiejaucas un neuzsāk pārkāpuma procedūru pret dalībvalsti, 
jo Līguma 258. pantu principā piemēro tikai tad, ja Līgumā noteiktos pienākumus nepilda 
dalībvalsts (citiem vārdiem — Komisija vēršas pret pasākumiem, kurus ir veikusi valsts 
iestāde, un, konkrētos gadījumos, noteiktas privātas struktūras). 

Komisija nav informēta par citām sūdzībām šajā jautājumā un tādēļ neparedz turpināt šīs 
lietas izmeklēšanu. 

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs līdztekus šim lūgumrakstam ir iesniedzis arī sūdzību, kuru Komisija 
ir reģistrējusi un izskatījusi saskaņā ar parastajām procedūrām. 

Lūgumraksta iesniedzējs ir ticis informēts par iepriekš minētajiem faktiem un to, ka Komisijas 
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dienesti nevar turpināt šīs lietas izskatīšanu. Viņš arī ir ticis informēts, ka viņa interesēs būtu 
uzzināt, vai valsts līmenī viņam vēl ir pieejamas tiesiskās aizsardzības iespējas, un tās attiecīgi 
izmantot. Tā ka lūgumraksta iesniedzējs nav Komisijas dienestiem iesniedzis jaunus 
elementus, uz kuru pamata varētu konstatēt, ka Zviedrijas iestādes ir pārkāpušas ES tiesību 
aktu, lieta tika slēgta.


