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kansalainen, tavasta, jolla Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa direktiiviä 
2004/38/EY

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, ja hän asuu Belgiassa 
yhdessä vaimonsa kanssa, joka on Turkin kansalainen. Hän katsoo, että Yhdistynyt 
kuningaskunta rikkoo direktiiviä 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan hänen vaimonsa on esitettävä maahantuloviisumi 
matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaikka hänellä on voimassa oleva 
belgialainen oleskelukortti. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
maahanmuuttoa koskeva säädös näyttää ensi näkemältä yhteisön direktiivin mukaiselta, sillä 
sen mukaan Euroopan talousalueen kansalaisten perheenjäsenille myönnettävän 
maahantuloluvan (”EEA Family Permit”) tai oleskelukorttien haltijoilta ei edellytetä viisumia. 
Hänen mukaansa Yhdistyneen kuningaskunnan sisäasiainministeriö tulkitsee tätä säännöstä 
kuitenkin niin, että siinä tarkoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämiä 
oleskelukortteja, ja rikkoo näin ollen direktiiviä 2004/38/EY.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 9. maaliskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007.

Tobias King on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, joka käyttää oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti Belgiassa. Hänen puolisonsa on Turkin kansalainen, jolla on voimassa 
oleva Belgian oleskelulupa, joka on myönnetty sillä perusteella, että hän on unionin 
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kansalaisen perheenjäsen. Vetoomuksen esittäjä valittaa, että tästä huolimatta Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset velvoittivat hänen puolisonsa hankkimaan maahantuloviisumin. 
Viisumia ei myöskään myönnetä ilmaiseksi, jos unionin kansalainen ja hänen puolisonsa 
matkustavat erikseen.

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

Direktiivin ehtojen mukaisesti unionin kansalaisen perheenjäsenillä, jotka ovat kolmannen 
maan kansalaisia, on oikeus tulla unionin kansalaisen mukana tai seurata häntä myöhemmin 
vastaanottavaan jäsenvaltioon, jossa unionin kansalainen käyttää oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti.

Yhdistyneen kuningaskunnan kaltaiset jäsenvaltiot, joita asetus (EY) N:o 539/2001 ei 
velvoita, voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti vaatia maahantuloviisumia puolisolta, 
joka on kolmannen maan kansalainen, kun unionin kansalainen käyttää oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti kyseisen valtion alueella. Direktiivin 2004/38/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
määrätään kuitenkin, että sellaisilta perheenjäseniltä, joilla on 10 artiklassa tarkoitettu 
voimassa oleva oleskelukortti, ei saa vaatia viisumia.

Direktiivin säännösten noudattamiseksi Yhdistynyt kuningaskunta saattoi voimaan 
maahanmuuttoa koskevan vuoden 2006 säädöksen Euroopan talousalueen osalta.

Vuoden 2006 säädöksen 11 artiklan 2 kohdassa määrätään, että henkilö, joka ei ole Euroopan 
talousalueen (ETA) kansalainen, on päästettävä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mikäli hän 
on ETA:n kansalaisen perheenjäsen ja mikäli hänellä saapuessaan on voimassa oleva passi ja 
ETA:n kansalaisen perheenjäsenelle myönnettävä lupa, oleskelukortti tai pysyvä 
oleskelukortti.
Vuoden 2006 säädöksen 11 artiklan 2 kohta vaikuttaa olevan direktiivin 5 artiklan 2 kohdan 
mukainen. Yhdistyneen kuningaskunnan Brysselin konsulaatti ja SOLVIT-keskus kuitenkin 
tulkitsivat tätä säännöstä niin, että viisumivaatimuksesta vapautetaan vain ne, joilla on asiasta 
vastaavien Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten myöntämä oleskelukortti.
Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan nimenomaisten määräysten mukaisesti viisumivaatimuksesta 
vapauttamiseksi riittää se, että perheenjäsenillä on direktiivin 10 artiklan mukaisesti 
myönnetty voimassa oleva oleskelukortti. Siinä ei säädetä mistään sellaisista vaatimuksesta, 
että vapautus rajoittuisi vain oleskelukortin myöntävään jäsenvaltioon.
Direktiivin 2004/38/EY viisumivaatimuksia koskevan ehdon tulkitseminen niin, että 
perheenjäsen, jolla on direktiivin 10 artiklan mukaisesti myönnetty oleskelukortti, on 
vapautettu viisumivaatimuksesta vain kyseisen oleskelukortin myöntäneessä jäsenvaltiossa, 
lisäisi direktiivissä muotoiltuun ehtoon vaatimuksen oleskelukortin ”alkuperästä”. Vaatimus 
ylittää direktiivin säännökset, ja menettely on direktiivin vastainen.

Maahantuloviisumista veloitettavien maksujen osalta direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, että maahantuloviisumit on myönnettävä maksutta. On huomattava, että 
maahantuloviisumit, jotka myönnetään unionin kansalaisen perheenjäsenille, jotka ovat 
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kolmannen maan kansalaisia, ovat maksuttomia vain, jos kyseiset perheenjäsenet matkustavat 
vastaanottavaan jäsenvaltioon unionin kansalaisen mukana tai seuraavat häntä kyseiseen 
valtioon. Mikäli perheenjäsen matkustaa yksin eikä aio liittyä unionin kansalaisen seuraan, 
direktiiviä ei sovelleta ja maksu voidaan periä.

Tobias King on esittänyt samanlaisen kantelun komission yksiköille 3. marraskuuta 2006. 
Kantelu on rekisteröity viitenumerolla 2006/5043. Komission yksiköt lähettivät 
27. maaliskuuta 2007 Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille kirjeen, jossa niitä 
pyydettiin kahden kuukauden sisällä kirjeen vastaanottamisesta kommentoimaan kysymystä 
viisumivaatimuksista vapautetuista oleskelukorteista.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

Kuten komissio totesi kyseisestä vetoomuksesta Euroopan parlamentille toimittamassaan 
edellisessä tiedonannossa, vetoomuksen esittäjän esiintuomat kysymykset saatettiin 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten tietoon 27. maaliskuuta 2007. Heitä pyydettiin 
kommentoimaan komission tapauksesta laatimaa arviota asianmukaisen yhteisön 
lainsäädännön valossa.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset vastasivat 4. kesäkuuta 2007 kirjeellä, jossa he 
totesivat, että asetuksen 11 pykälän 2 momentin oleskelukortilla tarkoitetaan oleskelukorttia, 
jonka asiaankuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset myöntävät. He totesivat, että 
he eivät tulkitse direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa samalla tavalla kuin komissio.

Nyt on selvää, että kysymys ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan sellaisen kansallisen 
lainsäädännön soveltamisesta, jolla yhteisön lainsäädäntö pannaan täytäntöön, vaan 
ennemminkin direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vetoomuksessa 
esitetty ongelma otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön 
yhdenmukaisuutta direktiivin kanssa käsittelevän kokonaistarkastelun puitteissa. Sen on 
määrä valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä.


