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Asia: Vetoomus nro 0481/2007, William McLorn, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttoviranomaisten vakavista 
laiminlyönneistä ja viiveistä oleskelulupa-asiassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan
maahanmuuttoviranomaiset ovat viivytelleet ja syyllistyneet lukuisiin laiminlyönteihin ja 
hallinnolliseen hitauteen, kun nämä ovat käsitelleet vetoomuksen esittäjän hakemusta pysyvän 
oleskeluluvan myöntämisestä hänen vaimolleen, joka on Brasilian kansalainen. Hakemuksen 
käsittely on kestänyt yli 18 kuukautta, ja asiasta vastaavat viranomaiset ovat sen aikana 
syyllistyneet virheisiin ja laiminlyönteihin. Tämä on vaikuttanut erityisen vakavasti avioparin 
vapaaseen liikkuvuuteen, jopa unionin sisällä, koska heillä ei ole maasta lähtemiseen 
oikeuttavia voimassa olevia asiakirjoja, sillä ne on takavarikoitu hallinnollisten syiden takia. 
Vetoomuksen esittäjä vetoaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen neljännen lisäpöytäkirjan 
2 artiklaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, joka asuu Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa brasilialaisen vaimonsa kanssa, valittaa siitä, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset ovat pitäneet itsellään vaimon passia 18 kuukauden ajan. Hän 
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on sitä mieltä, että viranomaiset ovat rikkoneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen neljättä 
lisäpöytäkirjaa.

EY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa määrätään, että jokaisella unionin kansalaisella on 
oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, jollei tässä sopimuksessa 
määrätyistä tai sen soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista 
muuta johdu. Näistä rajoituksista ja ehdoista on säädetty direktiivillä 2004/38/EY Euroopan 
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella.

Kuten direktiivin 2004/38/EY 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, direktiiviä sovelletaan niihin 
unionin kansalaisiin, jotka siirtyvät toiseen jäsenvaltioon tai oleskelevat toisessa 
jäsenvaltiossa kuin jonka kansalaisia he ovat, ja heidän perheenjäseniinsä, jotka tulevat heidän 
mukanaan tai seuraavat heitä myöhemmin. 

Unionin kansalaiset, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat, eivät voi käyttää 
oikeuksia, jotka on myönnetty unionin kansalaisille, jotka ovat käyttäneet edellä tarkoitettua 
oikeutta ja muuttaneet toiseen jäsenvaltioon. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin 
laajentanut tämän edullisen kohtelun soveltamista niihin unionin kansalaisiin, jotka palaavat 
kotijäsenvaltioonsa käytettyään oikeuttaan ja oleskeltuaan toisessa jäsenvaltiossa1 ja niihin 
unionin kansalaisiin, jotka ovat käyttäneet perustamissopimuksen suojaamia oikeuksiaan 
toisessa jäsenvaltiossa oleskelematta siellä2 (esimerkiksi tarjoamalla palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa oleskelematta siellä).

Koska vetoomuksessa ei ole viitteitä siitä, että vetoomuksen esittäjä olisi tilanteessa, jossa 
häneen voitaisiin soveltaa yhteisön lainsäädäntöä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti (hän 
oleskelee jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on), vetoomuksen esittäjä ei voi käyttää 
oikeuksia, jotka on myönnetty niille unionin kansalaisille, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan ja 
muuttaneet toiseen jäsenvaltioon.

Asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön puuttuessa on täysin Yhdistyneen kuningaskunnan 
päätettävissä, minkälaisia sääntöjä se asettaa kolmannesta maasta kotoisin olevan 
perheenjäsenen oikeudesta seurata oman maan kansalaista.

Mitä tulee väitteeseen, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen neljännen lisäpöytäkirjan 
mukaisia vetoomuksen esittäjän oikeuksia olisi loukattu, komissiolla ei ole yleisiä valtuuksia 
puuttua perusoikeuksien rikkomiseen, vaan se voi tehdä niin ainoastaan yhteisön oikeuteen 
liittyvän asian yhteydessä. Toimitettujen tietojen perusteella ei ollut mahdollista osoittaa 
kuvaillun tilanteen ja yhteisön oikeuden välillä olevan yhteyttä.

                                               
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot 7. heinäkuuta 1992 asiassa C-370/90 Singh (Kok. 1992, s. I-4265) 

ja 11. joulukuuta 2007 asiassa C-291/05 Eind (Kok.2007, s. I-10719).
2 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11. heinäkuuta 2002 asiassa C-60/00 Carpenter (Kok. 2002, 

s. I-6279).
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