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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on Italiassa asuva Saksan kansalainen, toteaa, että etu- ja 
sukunimien käytössä on merkittäviä Euroopan sisäisiä eroja. Esimerkiksi Italiassa naiset 
säilyttävät tyttönimensä koko elämänsä ajan ja käyttävät sitä allekirjoittaessaan virallisia 
asiakirjoja. Vetoomuksen esittäjä pyytää koko EU:n kattavia yhtenäisiä järjestelyjä 
(esimerkiksi standardoitua asettelua nimien täyttämiseen lomakkeissa) ja tiedustelee, 
suunnitellaanko tällaisia järjestelyjä EU:ssa parhaillaan vai eikö ongelmaa ole vielä 
tunnistettu. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Yksi Euroopan unionin päätavoitteista on tarjota kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue ilman rajoja. Tällä alueella on huolehdittava yksittäisten kansalaisten 
suojelusta, heidän perusoikeuksiensa kunnioittamisesta ja vapaasta liikkuvuudesta. 
Liikkumisen lisääntyminen Euroopan unionin sisällä ammatillisista, henkilökohtaisista, 
opiskeluun liittyvistä tai muista syistä on tuonut esiin tarpeen väestörekisterijärjestelmien 
keskinäiseen tunnustamiseen. Väestörekisteritietojen perusteellahan muodostuu oikeudellinen 
kuva henkilöstä; niistä käy ilmi hänen henkilöoikeudellinen asemansa. Rekisterissä on tiedot 
syntymästä, avioliitosta ja parisuhteesta, nimestä, kuolemasta jne.



PE426.987v01-00 2/2 CM\785718FI.doc

FI

Unionin eri jäsenvaltioiden välillä on hyvin paljon eroja väestörekisteritietoja koskevassa 
lainsäädännössä. Henkilötietoasioista ja rekistereistä säädetään jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä ja kansainvälisillä sopimuksilla.

Komissio on kuitenkin tietoinen niistä hallinnollisista tai oikeudellisista vaikeuksista, joita 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttävät kansalaiset kohtaavat esimerkiksi sellaisissa 
tilanteissa kuin avioliiton solmiminen, syntymä, avioero tai kuolema, tai kun he rekisteröivät 
suku- tai etunimeä. Jotta asiaan alettaisiin kiinnittää huomiota, komissio teetti vuonna 2006 
tutkimuksen henkilötietoihin liittyvästä jäsenvaltioiden lainsäädännöstä. Tämä tuore tutkimus 
on ollut joulukuusta 2008 lähtien saatavilla Euroopan oikeudellisen verkoston (siviili- ja 
kauppaoikeus) internetsivustolla http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. 
Tutkimuksessa käsitellään myös vetoomuksen esittäjän esiin ottamaa asiaa eli nimien 
tunnustamiseen liittyviä ongelmia.

Vaikka yhteisön oikeuden nykytilan vallitessa säännöt, jotka koskevat henkilön nimeä, 
kuuluvatkin jäsenvaltioiden toimivaltaan, niiden on kuitenkin tätä toimivaltaa käyttäessään 
noudatettava yhteisön oikeutta ja erityisesti perustamissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat 
jokaiselle unionin kansalaiselle tunnustettua vapautta liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden 
alueella (ks. etenkin yhteisöjen tuomioistuimen 2. lokakuuta 2003 antama tuomio asiassa 
C-148/02, Garcia Avello).

Nämä määräykset on tulkittava niin, että niiden vastaista on, että jäsenvaltion 
hallintoviranomainen hylkää tässä valtiossa asuvien alaikäisten lasten, joilla on sekä kyseisen 
valtion että jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisuus, sukunimen muuttamista koskevan 
hakemuksen, kun hakemuksen tarkoituksena on, että lapset saavat sukunimen, joka heillä olisi 
kyseisen toisen jäsenvaltion lainsäädännön ja perinteen nojalla.

Päätelmä

Tällä hetkellä yhteisöllä ei ole välinettä väestörekisteritietoja eikä etenkään suku- ja etunimien 
tunnustamiseen liittyvää kysymystä varten.

Valmistellessaan asiakirjaa, joka koskee Tukholman ohjelmaa ja vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen liittyvää strategista asialistaa, komissio on ryhtynyt pohtimaan kysymystä sen 
arvioimiseksi, millaisin keinoin väestörekisteriotteiden tunnustamista voitaisiin edistää. Edellä 
mainittu tutkimus muodostaa perustan asian käsittelylle.


