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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että Italiassa oleskeluluvan jatkaminen kestää yli vuoden. 
Muovikortin muodossa myönnettävien oleskelulupien käyttöönoton jälkeen odotusajat ovat 
käyneet erittäin pitkiksi. Vetoomuksen esittäjän mukaan tämä merkitsee sitä, että 
oleskelulupansa jatkamista odottava henkilö ei voi lähteä Italiasta, koska hän ei voi matkustaa 
Schengen-maissa. Vetoomuksen esittäjä ei pidä tilannetta hyväksyttävänä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Schengen-alueella matkustamiseen liittyvän mahdollisuuden osalta on todettava, että 
kolmannen maan kansalaisilla, joilla on Schengen-alueeseen kuuluvan EU:n jäsenvaltion 
myöntämä oleskelulupa, on oikeus matkustaa ilman viisumia muihin Schengen-alueeseen 
kuuluviin EU:n jäsenvaltioihin korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi kuuden kuukauden 
sisällä, sillä oleskelulupien katsotaan vastaavan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä 
viisumeja (Schengenin sopimuksen soveltamista koskevan yleissopimuksen 21 artikla). 
Oleskeluluvat pitäisi periaatteessa myöntää 13. kesäkuuta 2002 kolmansien maiden 
kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) 1030/20021

mukaisesti.
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Schengenin rajasäännöstön1 34 artiklan a kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle niistä oleskeluluvista, joita ei ole myönnetty edellä mainitun asetuksen nojalla. 
Komissio julkaisi oleskelulupien luettelon virallisessa lehdessä2. Komissio päivittää tätä 
luetteloa säännöllisesti ja julkaisee tilapäisiä päivityksiä verkkosivustollaan (ks. 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

Italia ilmoitti 7. joulukuuta 2007, että ''Italian postilaitoksen (Poste Italiane Spa) antama 
todistus oleskeluluvan uusintahakemuksen lähettämisestä'' on oleskelulupa, jonka avulla 
ulkorajat voidaan ylittää ilman viisumia: Todistus hyväksytään ainoastaan yhdessä 
ulkomaalaisen passin ja umpeutuneen oleskeluluvan kanssa. Todistus on voimassa 
14.12.2007–31.3.2008".

Italian viranomaiset ilmoittivat 25. heinäkuuta 2008 komissiolle ja neuvoston pääsihteerille, 
että elektronisten oleskelulupien käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran viivästymisiä 
oleskelulupien uusimisessa. Niinpä Italian viranomaiset ovat pyytäneet jäsenvaltioita 
tunnustamaan Italian postilaitoksen antaman todistuksen oleskeluluvan uusintahakemuksen 
lähettämisestä oleskeluluvaksi 1. elokuuta 2008 ja 31. tammikuuta 2009 välisenä aikana (ks. 
14. elokuuta 2008 tehty viimeisin päivitys virallisessa lehdessä:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EN:HTML). Pyyntö on 

hyväksytty.

Päätelmät

- Muiden jäsenvaltioiden rajavartijat tunnistavat tämän asiakirjan oleskeluluvaksi, joka 
oikeuttaa ulkorajan ylittämiseen ilman viisumia, ja

- kolmannen maan kansalainen ei tarvitse viisumia vieraillakseen Schengen-alueeseen 
kuuluvassa valtiossa korkeintaan kolmen kuukauden ajan kuuden kuukauden sisällä 
1. elokuuta 2008 ja 31. tammikuuta 2009 välisenä aikana, vaikka hän odottaa Italian 
oleskeluluvan uusimista. Tänä aikana Italian viranomaisten hänelle antaman todistuksen 
katsotaan vastaavan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävää viisumia. 
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