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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1307/2007, Richard Willmer, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, kiellosta, jolla perussopimuksen mukaisia oikeuksiaan 
käyttäneen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen vaimoa estetään 
seuraamasta puolisoaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Italiassa asuva Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Hänellä 
on italialainen oleskelukortti. Hän on naimisissa Venäjän kansalaisen kanssa, ja hänen 
vaimonsa on saanut EU:n kansalaisen perheenjäsenelle myönnettävän oleskelukortin. He 
halusivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tavatakseen vetoomuksen esittäjän isän, 
joka nykyisin asuu ETA:n ulkopuolella ja vieraili äskettäin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
kuuden viikon ajan. Vetoomuksen esittäjän mielestä oli selvää, että direktiivin 2004/38/EY 
perusteella hänen vaimonsa voisi tulla hänen mukanaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 
enintään kolmen kuukauden ajaksi, jos hänellä oli voimassa oleva Venäjän passi ja 
italialainen oleskelukortti tai pelkästään heidän avioliittotodistuksensa. Ikävä kyllä 
Yhdistyneen kuningaskunnan mielestä direktiivi ei sido sitä: maahanmuuttoa koskevan 
asetuksen 2006/1003 (jolla direktiivi 2004/38/EY saatetaan osaksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä) 2 artikla on direktiivin 10 artiklan vastainen ja 
siinä ilmoitetaan, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumiseen oikeuttaa ainoastaan 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten myöntämä oleskelukortti eikä missään muussa 
jäsenvaltiossa annettu oleskelukortti. Tämä huomioon ottaen ja mahdollisten ongelmien
välttämiseksi puolisot tekivät hakemuksen Euroopan talousalueen kansalaisten 
perheenjäsenille myönnettävän oleskeluluvan saamiseksi, vaikka he käsittivätkin etukäteen, 
ettei vaimo tarvinnut viisumia tai kyseistä oleskelulupaa. Yhdistyneen kuningaskunnan 
viisumeista vastaava virasto julkaisi Euroopan talousalueen kansalaisten perheenjäsenille 
myönnettävää oleskelulupaa koskevan uuden lomakkeen, jossa vaaditaan jopa aikaisempaa 
enemmän asiakirjoja sekä ETA-maan kansalaiselta (esimerkiksi työsopimus, työtuntien määrä 
kuukaudessa, tulojen kokonaismäärä jne.) että perheenjäseneltä (rauenneet passit kymmenen 
viimeksi kuluneen vuoden ajalta, rikosrekisteriotteet, kummankin vanhemman nimet ja 
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syntymäajat jne.). Lisäksi lomakkeessa ilmoitetaan, että perheenjäseneltä voidaan vaatia 
biometrisiä tietoja (sormenjäljet). Nämä vaatimukset menevät huomattavasti direktiivin 
määräyksiä pidemmälle, ja vetoomuksen esittäjän käsityksen mukaan ainoat asiakirjat, joita 
voidaan vaatia, ovat hänen oma voimassa oleva passinsa, hänen vaimonsa voimassa oleva 
passi sekä heidän avioliittotodistuksensa. (Koska nämä menettelyt olivat aikaavieviä, 
vetoomuksen esittäjän isä ehti sillä välin jo lähteä Yhdistyneestä kuningaskunnasta.) Lopulta 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset myönsivät vetoomuksen esittäjän vaimolle luvan 
saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman Euroopan talousalueen kansalaisten 
perheenjäsenille myönnettävää oleskelulupaa, jos hän pystyisi osoittamaan olevansa Euroopan 
talousalueen kansalaisen perheenjäsen, ja myönsivät, että oleskeluluvan tarkoituksena oli 
ennen muuta taata luvan haltijana olevalle vetoomuksen esittäjän vaimolle, ettei häntä 
estettäisi pääsemästä maahan, mikä on järjetön syy viisumin hakemiselle. Vetoomuksen 
esittäjä otti yhteyttä sekä Italian että Yhdistyneen kuningaskunnan SOLVIT-keskukseen. 
Neuvoteltuaan Yhdistyneen kuningaskunnan SOLVIT-keskuksen kanssa Italian SOLVIT-
keskus vastasi vetoomuksen esittäjälle, ettei hän kuulu direktiivin piiriin, koska hän oli 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vierailulle menevä Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, kun taas Yhdistyneen kuningaskunnan SOLVIT-keskus vaatii hänen puolisoaan 
hakemaan viisumia Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, joka asuu Italiassa 
venäläisen puolisonsa kanssa. Hän väittää, että Yhdistynyt kuningaskunta on rikkonut 
direktiiviä 2004/38/EY vaatimalla puolisoa hankkimaan maahantuloviisumin ja esittämään 
useita tositeasiakirjoja. Hän väittää myös, että kun hän halusi matkustaa Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan puolisonsa kanssa, lentoyhtiö ilmoitti, ettei pariskuntaa päästettäisi lennolle, 
koska Italian rajapoliisi ei sallisi vetoomuksen esittäjän vaimon matkustamista 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia.

Yhteisön lainsäädännön mukaan EU:n kansalaisten harjoittaessa oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti vastaanottavassa jäsenvaltiossa heidän kolmansista maista peräisin olevilla 
perheenjäsenillään on oikeus matkustaa heidän mukanaan tai seurata heitä myöhemmin sekä 
saada tätä varten maahantuloviisumi. Nämä oikeudet perustuvat pelkästään EU:n kansalaisen 
perhesuhteisiin.

Vaikka kolmannesta maasta peräisin olevalta perheenjäseneltä voidaan vaatia 
maahantuloviisumi, direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että vastaanottavan 
jäsenvaltion viranomaisten on kaikin tavoin helpotettava näiden henkilöiden tarvitsemien 
viisumien saantia, ja viisumit on myönnettävä maksutta mahdollisimman pian nopeutettua 
menettelyä noudattaen. 

Lisäksi direktiivin 10 artiklassa kuvattu voimassa oleva oleskelukortti poistaa viisumipakon 
EU-kansalaisen perheenjäseniltä.
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Yhdistynyt kuningaskunta on pannut nämä direktiivin säännökset täytäntöön maahanmuutosta 
(ETA-alue) vuonna 2006 annetulla asetuksella. Vuoden 2006 asetuksen 11 artiklan 
2 kohdassa säädetään, että henkilölle, joka ei ole ETA-kansalainen, on sallittava pääsy 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jos hän on ETA-kansalaisen perheenjäsen ja esittää 
saapuessaan voimassa olevan passin ja Euroopan talousalueen kansalaisten perheenjäsenille 
myönnettävän oleskeluluvan, oleskelukortin tai pysyvän oleskelulupakortin.

Asetuksen 11 artiklan 2 kohta näyttäisi vastaavan direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa. Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset kuitenkin näyttävät tulkitsevan tätä asetusta siten, että se 
poistaa viisumivaatimuksen vain Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten 
myöntämien oleskelukorttien haltijoilta. 

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan säännösten nojalla viisumivaatimuksen poistumiseen riittää se, 
että perheenjäsenellä on direktiivin 10 kohdan mukaisesti myönnetty voimassa oleva 
oleskelukortti. Tässä säännöksessä ei aseteta rajoituksia sille, mikä jäsenvaltio on myöntänyt 
oleskelukortin. Tällaiset vaatimukset eivät kuulu direktiivin säännöksiin.

Todistusasiakirjojen osalta on todettava, että koska perheenjäsenten, jotka ovat kolmannen 
valtion kansalaisia, oikeus saada maahantuloviisumi perustuu pelkästään perhesuhteisiin, 
jäsenvaltiot saavat edellyttää vain sellaisten asiakirjojen esittämistä, jotka osoittavat kyseisen 
henkilön henkilöllisyyden ja perhesuhteet EU-kansalaiseen.

Komissio on saanut useita samansisältöisiä valituksia, mukaan lukien yhden vetoomuksen 
esittäjän tekemän valituksen, ja otti Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisiin yhteyttä tässä 
asiassa 27.3.2007. Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 4.6.2007 annetussa vastauksessaan, ettei 
se jaa komission tulkintaa direktiivin 5 artiklan 2 kohdasta, ja totesi, että todistusasiakirjat 
auttavat lähetystön henkilökuntaa tarkistamaan hakijoiden ilmoittamat tiedot ja käsittelemään 
hakemukset mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Vastaus vahvisti sen, ettei 
todistusasiakirjojen vaatimiselle ole lakiperustaa, koska Euroopan talousalueen kansalaisten 
perheenjäsenille myönnettävä oleskelulupa on myönnettävä, jos maahantuloluvista vastaava 
virkamies katsoo, että vuoden 2006 asetuksen 12 artiklan vaatimukset täyttyvät. Tämä 
perustelu ei ole täysin vakuuttava, ja komissio aikookin ottaa ongelman käsiteltäväksi 
parhaillaan käynnissä olevassa tarkastuksessa, jossa selvitetään, miten hyvin Yhdistyneen 
kuningaskunnan lainsäädäntö täyttää direktiivin vaatimukset.

Vetoomuksen esittäjän valitus on kirjattu virallisesti numerolla 2008/4161 helmikuussa 2008.

Mitä tulee siihen, etteivät Italian viranomaiset päästäneet vetoomuksen esittäjän puolisoa 
matkustamaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa 
velvoitetaan Italian viranomaiset myöntämään kolmansista maista oleville EU-kansalaisen 
perheenjäsenille, jotka matkustavat unionin kansalaisen mukana tai seuraavat häntä 
myöhemmin toiseen jäsenvaltioon, oikeus poistua alueeltaan, jos heillä on voimassa oleva 
passi. Tätä oikeutta ei saa rajoittaa edes siinä tapauksessa, että kansalliset viranomaiset 
arvioivat, ettei kyseisellä perheenjäsenellä ole vastaanottavaan jäsenvaltioon pääsyyn 
tarvittavaa viisumia.


