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Vetoomus nro 0007/2005, Frank Semmig , Saksan kansalainen, muiden maiden kuin 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten, joilla on Yhdistyneen kuningaskunnan 
ja Saksan oleskelulupa, Irlantiin matkustamiseen liittyvistä ongelmista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on Saksan kansalainen, asuu venäläisen vaimonsa kanssa 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jonka myöntämä oleskelulupa heillä molemmilla on. 
Vetoomuksen esittäjän vaimolla on myös Saksan myöntämä oleskelulupa. Vetoomuksen 
esittäjä valittaa ongelmista, joita hänen vaimonsa kohtaa halutessaan matkustaa Irlantiin 
yhdessä vetoomuksen esittäjän kanssa tämän pitkillä liikematkoilla, sillä vaimon tulee joka 
kerta esittää erillinen viisumihakemus ja hakea viisumi Lontoosta. Vetoomuksen esittäjä 
kokee, että hänen liikkumisvapauttaan rajoitetaan, sillä hänen tulee esittää vaimonsa 
viisumihakemuksessa selvitys henkilökohtaisesta ja taloudellisesta tilanteestaan sekä 
yksityiskohtainen matkasuunnitelma, joka tarkistetaan huolellisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. toukokuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006.

Tosiasiat

Vetoomuksen esittäjä on Saksan kansalainen, jonka vaimo on Venäjän kansalainen. He asuvat 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vetoomuksen esittäjä tekee usein liikematkoja Irlantiin ja 
valittaa siitä, että voidakseen matkustaa vaimonsa kanssa hänen täytyy joka kerta hakea tälle 
viisumia. Viisumihakemuksen käsittely kestää viikon. Kun viisumi on myönnetty 6–7 kertaa, 
Irlannin suurlähetystö lähettää seuraavan viisumihakemuksen Dubliniin, jolloin käsittely 
kestää 6–8 viikkoa. Vetoomuksen esittäjä kertoo, ettei hänen vaimonsa voi hakea 
toistuvaisviisumia, koska sen käsittely kestää vähintään 8 viikkoa.



369.930v01-00 2/5 CM\657078FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Vetoomuksen esittäjä on yllättynyt siitä, että Sveitsi, joka ei ole jäsenvaltio, sallii muiden kuin 
Euroopan unionin kansalaisten, joilla on oleskelulupa jossain Euroopan unionin jäsenvaltiossa, 
saapumisen maahan ilman viisumia, mutta Irlanti ei.

– Vetoomuksen esittäjän mielestä Irlanti rikkoo vapaan liikkumisen velvoitteitaan vaatiessaan 
häntä ilmoittamaan vaimonsa viisumihakemuksessa henkilökohtaisia ja taloudellisia tietoja, 
matkasuunnitelman ja hotellivaraustiedot.

– Vetoomuksen esittäjä valittaa, että Irlannin Lontoon suurlähetystö tarkistaa heidän 
hotellivarauksensa oikeellisuuden puhelimitse. Vetoomuksen esittäjän mielestä suurlähetystö 
ei voi vaatia tällaisia tietoja.

– Vetoomuksen esittäjän mielestä maahantuloviisumihakemuksen esittämisedellytys pitkine 
käsittelyaikoineen syrjii hänen vaimoaan tämän Venäjän kansalaisuuden perusteella.

Oikeudellinen arvio

Viisumihakemus

Yhteisön vapaata liikkumista ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden 
on sallittava Euroopan unionin kansalaisten maahantulo näiden esittäessä voimassa olevan 
oleskeluluvan tai passin. Heidän perheenjäseniään, jotka eivät ole Euroopan unionin 
kansalaisia, voidaan heidän kansalaisuudestaan riippuen vaatia esittämään maahantuloviisumi.

Venäjä kuuluu asetuksen (EY) nro 539/20011 liitteessä I lueteltuihin kolmansiin maihin, 
joiden kansalaisilla on oltava viisumi ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat. Irlanti, joka on 
jäänyt tämän asetuksen ulkopuolelle, edellyttää oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
Venäjän kansalaisia esittämään viisumin.

On kuitenkin otettava huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella 29. huhtikuuta 2004 antamassa direktiivissä 2004/38/EY2, jonka on 
tarkoitus korvata vapaata liikkumista ja oleskelua koskeva yhteisön nykyinen lainsäädäntö 
30. huhtikuuta 2006 lähtien, määrätään, ettei perheenjäseniltä, joilla on voimassa oleva 
oleskelukortti, saa vaatia viisumia. Vetoomuksen esittäjän vaimolla on 30. huhtikuuta 2006 
lähtien oikeus matkustaa Irlantiin esittäessään voimassa olevan passin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan myöntämän oleskeluluvan.

Schengen-maan myöntämä oleskelulupa rinnastetaan jo nyt viisumiin. Euroopan unionin 
kansalaisen perheenjäsenet, joilla on tällainen oleskelulupa, voivat tämän asiakirjan 
perusteella liikkua Schengen-alueella ilman viisumia enintään kolmen kuukauden ajan. 
Oleskeluluvan ja viisumin rinnastaminen koskee vain valtioita, jotka ovat täysimääräisesti 
mukana Schengenin säännöstössä. Koska Irlanti ei ole mukana säännöstön tässä vaiheessa, 
rinnastettavuutta ei voida soveltaa.

  
1 EYVL L 81, 21.3.2001.
2 EUVL L 158, 30.4.2004.
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Näin ollen tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Irlannin vetoomuksen 
esittäjän vaimolle, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan oleskelulupa, esitetty 
maahantuloviisumia koskeva edellytys ei ole ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa. 

Sveitsi päätti vuonna 2000 tarkistaa yksipuolisesti ulkomaalaislainsäädäntöään salliakseen 
henkilöiden, joilla on Euroopan unionin jäsenvaltion oleskelulupa, oleskella lyhytaikaisesti 
Sveitsissä ilman viisumia.1

Viisumin myöntämistä koskevat edellytykset ja määräaika

Myöntäessään viisumin vetoomuksen esittäjän vaimolle, joka haluaa matkustaa Irlantiin 
yhdessä miehensä kanssa vapaan liikkuvuuden oikeutensa mukaisesti, Irlannin viranomaiset 
voivat pyytää häntä esittämään ainoastaan voimassa olevan passin tai 
henkilöllisyystodistuksen sekä asiakirjan, josta ilmenee heidän suhteensa laatu. Henkilöiden 
vapaata liikkumista koskevissa direktiiveissä, etenkin direktiivissä 73/148/ETY2, jota 
sovelletaan palveluja tarjoaviin ja niitä vastaanottaviin henkilöihin, säädetään, että 
jäsenvaltioiden on kaikin tavoin helpotettava Euroopan unionin kansalaisten perheenjäsenille 
välttämättömien viisumien saantia. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa henkilöille muita vaatimuksia 
tai pyytää muita asiakirjoja tai tietoja yhteisön lainsäädännön piiriin kuuluvalta henkilöltä, 
joka hakee viisumia tullakseen maahan. On yhteisön lainsäädännön vastaista pyytää Euroopan 
unionin kansalaisilta yksityiskohtaisia henkilökohtaisia tietoja, matkasuunnitelmia ja 
hotellivaraustietoja.

Maahantuloviisumin viikon pituinen käsittelyaika ei tunnu suhteettomalta. 
Viisumihakemuksen 6–8 viikon käsittelyaika, kun viisumi on myönnetty 6–7 kertaa, ei vastaa 
jäsenvaltioiden velvoitetta helpottaa kaikin tavoin Euroopan unionin kansalaisten 
perheenjäsenille välttämättömien viisumien saantia.

Velvoite helpottaa kaikin tavoin Euroopan unionin kansalaisten perheenjäsenten toimintaa 
liittyy komission mielestä myös myönnetyn viisumin luonteeseen. Kun on selvää, että 
kyseessä olevan henkilön on vapaan liikkumisen oikeutta käyttäessään matkustettava usein 
tiettyyn jäsenvaltioon, hänelle on myönnettävä toistuvaisviisumi, joka on voimassa pitkän 
aikaa. Toiminnan kaikin tavoin helpottamisen velvoitteen mukaisesti tämänkaltaisen viisumin 
käsittelyajan on oltava lisäksi riittävän lyhyt.

Irlannin Lontoon suurlähetystön tarkistukset

Mitä tulee Irlannin Lontoon suurlähetystön tekemiin Irlannin hotellivarauksia koskeviin 
tarkistuksiin, yhteisön lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiot voivat velvoittaa Euroopan 
unionin kansalaisia ilmoittamaan ainoastaan läsnäolostaan maassa. 

  
1 Euroopan unioni, Euroopan yhteisö ja Sveitsin valaliitto allekirjoittivat 26. lokakuuta 2004 sopimuksen 
Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen. 
Kun neuvosto päättää Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstöön täysimääräisesti, oleskelulupia 
ja viisumeja voidaan alkaa rinnastaa ja Sveitsin oleskeluluvan omaavat henkilöt voivat liikkua oleskelulupansa 
perusteella Schengenin alueella enintään kolmeen kuukauden ajan. Yhtä lailla Schengen-valtioiden 
oleskeluluvan omaavat henkilöt voivat oleskella oleskelulupansa perusteella Sveitsissä.
2 EYVL L 172, 28.6.1973.
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Johtopäätös

Komissio aikoo ottaa yhteyttä Irlannin viranomaisiin keskustellakseen edellä mainituista 
käytännöistä, jotka saattavat olla ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007.

Kuten vetoomukseen aiemmin annetussa vastauksessa todettiin, komission yksiköt lähettivät 
Irlannin viranomaisille 23. joulukuuta 2005 kirjeen. Komission yksiköt huomauttivat, että 
myöntäessään viisumia vetoomuksen esittäjän vaimolle, joka on Venäjän kansalainen, 
Irlannin viranomaiset saavat vaatia ainoastaan passin ja perhesuhteet vetoomuksen esittäjään 
osoittavan asiakirjan esittämistä. 

Komission yksiköt huomauttivat lisäksi, että viisumihakemuksen 6–8 viikon käsittelyaika, 
kun viisumi on myönnetty 6–7 kertaa, ei vastaa jäsenvaltioiden velvoitetta helpottaa kaikin 
tavoin välttämättömien viisumien saantia. Mitä tulee Irlannin Lontoon suurlähetystön 
tekemiin Irlannin hotellivarauksia koskeviin tarkistuksiin, yhteisön lainsäädännön mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat velvoittaa Euroopan unionin kansalaisia ilmoittamaan ainoastaan 
läsnäolostaan maassa.

Irlannin viranomaiset vastasivat 13. huhtikuuta 2006 päivätyllä kirjeellä. He kertoivat, että 
viimeisten 12 kuukauden ajan kolmansien maiden kansalaisten, joiden puoliso on Euroopan 
unionin kansalainen ja jotka haluavat matkustaa Irlantiin, on esitettävä Euroopan unionin 
kansalaisen passi, puolison passi, alkuperäinen avioliittotodistus ja kolme valokuvaa.  Kun 
Euroopan unionin kansalainen ei matkusta yhdessä kolmannen maan kansalaisen kanssa, 
asiassa sovelletaan lisävaatimuksia. 

Komission yksiköt lähettivät 13. kesäkuuta 2006 Irlannin viranomaisille jälleen kirjeen, jossa 
muistutettiin, että 30. huhtikuuta 2006 lähtien sovelletun ja direktiivin 73/148/ETY korvaavan 
Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29. huhtikuuta 2004 annetun direktiivin 2004/38/EY (EUVL 
L 229, 29.6.2004) sekä aiemmin sovellettujen vapaata liikkuvuutta ja oleskelua koskevien 
yhteisön välineiden mukaisesti Euroopan unionin kansalaiset voivat saapua toiseen 
jäsenvaltioon esittäessään joko voimassa olevan passin tai henkilökortin. Uutena piirteenä 
uuden direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti perheenjäseniltä, joilla on direktiivin 
10 artiklassa tarkoitettu voimassa oleva oleskelukortti, ei saa vaatia viisumia.  

Irlannin maahanmuuttolain 2004 (viisumit) asetuksen 2006 3 artiklan (b) kohdan ii) ja 
iii) alakohdan mukaisesti muiden kuin Irlannin kansalaisten, joilla on asetuksen 16 mukaisesti 
myönnetty voimassa oleva oleskelulupa tai Euroopan yhteisöjen vuonna 2006 voimaan 
astuneen 7 asetuksen (vapaa liikkuvuus) mukaisesti myönnetty voimassa oleva oleskelulupa, 
ei Irlantiin saapuessaan tarvitse esittää voimassa olevaa Irlannin viisumia. 
Edellä mainittu kansallinen täytäntöönpanolainsäädäntö on kuitenkin ristiriidassa direktiivin 
2004/38/EY kanssa, jonka mukaisesti perheenjäseniltä, joilla on minkä tahansa jäsenvaltion 
myöntämä oleskelukortti, ei saa vaatia viisumia. Irlannin direktiivin 
täytäntöönpanolainsäädännön mukaisesti viisumia ei saa vaatia perheenjäseniltä, joilla on 
Irlannin myöntämä oleskelukortti.
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Siten viisumia ei saa vaatia Euroopan unionin kansalaisen perheenjäseneltä, joka ei ole 
jäsenvaltion kansalainen ja jolla on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion myöntämä 
oleskelukortti. Komission yksiköt katsovat, että sääntöä on sovellettava tilanteissa, joissa 
perheenjäsen, jolla on oleskelukortti, matkustaa yksin Euroopan unionin kansalaisen luo 
Irlantiin.

Komission yksiköt korostivat, että edellä mainittu huomio ei rajoita yksiköiden mahdollisia 
tulevia huomioita käsiteltävänä olevasta Irlannin lainsäädännön yhteensopivuudesta 
direktiivin 2004/38/EY kanssa, ja muistuttivat saaneensa toistuvasti perheenjäsenille esitettyjä 
vaatimuksia koskevia valituksia, joiden tiimoilta Irlannin viranomaisia on lähestytty erikseen 
kirjeitse ja jotka saattavat osoittaa, että viranomaiset soveltavat johdonmukaisesti 
hallintotapaa, joka ei näyttäisi olevan yhdenmukainen yhteisön lainsäädännön kanssa.

Viisumihakemusten käsittelyviiveestä komission yksiköt huomauttivat, että direktiivin 
2004/38/EY 5 artiklan 2 kohdan sekä asiassa aiemmin sovellettujen yhteisön välineiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on kaikin tavoin helpotettava perheenjäsenten, jotka eivät ole 
minkään jäsenvaltion kansalaisia ja joilla ei ole voimassa olevaa oleskelukorttia, tarvitsemien 
viisumien saantia. Direktiivin 2004/38/EY uutena piirteenä on, että viisumit on myönnettävä 
mahdollisimman pian nopeutettua menettelyä noudattaen. Tämän säännöksen mukaisesti 
direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanolainsäädännön Euroopan yhteisöjen (vapaa liikkuvuus) 
asetuksen 20061 artiklassa 4(3)(b) määrätään, että ministeriö käsittelee nopeutetun menettelyn 
mukaisesti alakohdassa a) tarkoitetun perheenjäsenen esittämän Irlannin viisumihakemuksen 
mahdollisimman pian ja maksutta. 

Siten viisumihakemuksen 6–8 viikkoa kestävä käsittelyviive on ristiriidassa edellä mainittujen 
määräysten kanssa, vaikka asiassa ilmenisi käsittelyä mutkistavia seikkoja.

Irlannin viranomaiset vastasivat 25. syyskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä. He kiistävät 
direktiivin 2004/38/EY 5 artiklan 2 kohdan soveltamisen Irlannin kohdalla. Komission 
yksiköt harkitsevat mahdollisuutta aloittaa tämän kannan perusteella rikkomusmenettely 
Irlantia vastaan tarkastellakseen Irlannin täytäntöönpanotoimia. 

Viisumihakemusten käsittelystä Irlannin viranomaiset totesivat, että vaikka joidenkin 
tapausten käsittely viekin aikaa, tällä hetkellä suurin osa hakemuksen Lontoon 
suurlähetystöön jättäneistä henkilöistä saa vastauksen viiden työpäivän kuluessa ja Dubliniin 
jätetyt hakemukset käsitellään nopeutetun menettelyn mukaisesti 1,5–2 viikon kuluessa. 
Lähetystöjen viisumihakemusten käsittelymenetelmät on tarkastettu ja tulokset toimitetaan 
komission yksiköille.

  
1 Täytäntöönpanosäännös nro 226/2006 (Statutory Instrument S.I. N). 226 of 2006).


