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Aihe: Vetoomus nro 0063/2008 Judith Hejda, Itävallan kansalainen, Euroopan 
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY 
täytäntöönpanon ongelmista Ranskassa

 1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Ranskan viranomaiset estävät häntä toteuttamasta vapaan 
liikkumisen oikeutta ja rikkovat siten direktiiviä 2004/38/EY. Vetoomuksen esittäjä, joka on 
asunut ja työskennellyt Ranskassa vuodesta 2006, kertoo, että Ranskan viranomaiset 
kieltäytyivät myöntämästä hänen puolisolleen viisivuotista oleskelulupaa, johon tällä 
vetoomuksen esittäjän mielestä on oikeus Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenenä. 
Sitä vastoin hänelle myönnettiin pelkästään viisi kuukautta voimassa oleva oleskelulupa. 
Suurin ongelma on, ettei puoliso voi tämän vuoksi hakea työtä. Vetoomuksen esittäjä valittaa 
myös Ranskan viranomaisten harjoittamasta viivytyspolitiikasta ja tarpeettomasta 
byrokratiasta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Ranskan viranomaiset toimivat direktiivin 2004/38/EY1

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan 
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella, EUVL L 158, 30.4.2004.
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vastaisesti kieltäytyessään myöntämästä hänen aviomiehelleen viisivuotista EU:n kansalaisen 
perheenjäsenen oleskelukorttia, johon tällä vetoomuksen esittäjän mielestä on oikeus.

Komissio on jo analysoinut tämän tapauksen vetoomuksen esittäjän 21. tammikuuta 2008 
Euroopan komissiolle tekemän kantelun (rekisteröity numerolla 2008/4432) yhteydessä. 

Direktiivin 11 artiklan 1 kohdan mukaan EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti on 
voimassa viiden vuoden ajan sen myöntämispäivästä tai EU:n kansalaisen oleskelun aiotun 
keston ajan, jos tämä on vähemmän kuin viisi vuotta. Periaatteessa kolmannesta maasta 
kotoisin olevan perheenjäsenen oleskeluoikeus riippuu EU:n kansalaisen oleskelun aiotusta 
kestosta vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Direktiivin 2004/38/EY säännökset täyttääkseen Ranska sääti ulkomaalaisten maahantuloa ja 
oleskelua sekä turvapaikkaoikeutta koskevan lain (CESEDA), jota muutettiin 21. maaliskuuta 
2007 annetulla asetuksella 2007/371. Tämän tekstin R-121-13 artiklan 4 kohta siirtää 
direktiivin 11 artiklan 1 kohdan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Komissio katsoi, että Ranskan EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia koskeva 
lainsäädäntö oli direktiivin 2004/38 mukainen, ja vastasi kantelijalle / vetoomuksen esittäjälle 
17. lokakuuta 2008, että komissio aikoo ehdottaa asian käsittelyn päättämistä.

Vetoomuksen esittäjän Ranskassa oleskelun aiottu kesto on vain yksi vuosi, sillä hänen 
työsopimuksensa kestää yhden kouluvuoden (1. lokakuuta - 30. syyskuuta). 

Direktiivin 2004/38 mukaan vetoomuksen esittäjän aviomiehen oleskeluoikeus liittyy 
vetoomuksen esittäjän oleskeluoikeuteen, joten Ranskan viranomaiset voisivat myöntää 
aviomiehelle vain yksivuotisen EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin.

Jos vetoomuksen esittäjällä olisi ollut toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, hänen 
aviomiehellään olisi ollut oikeus saada viisivuotinen oleskelukortti.

Komissio aikoo ehdottaa vetoomuksen esittäjän tekemän kantelun käsittelyn lopettamista 
seuraavassa asiaan liittyvässä rikkomuksia koskevassa kokouksessa.
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