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Asia: Vetoomus nro 0242/2007 Lars Evan Jørgensen, Tanskan kansalainen, 
ongelmista Tanskan ulkomaalaisviraston kanssa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä asuu Malmössä (Ruotsi) brasilialaisen kihlattunsa kanssa. Hänen 
kihlatullaan on Ruotsin oleskelulupa. Hänen kihlatulleen on tarjottu töitä Kööpenhaminasta,
mutta Tanskan viranomaiset eivät suostu antamaan hänelle työlupaa osittain hänen ikänsä 
(23 vuotta) perusteella ja osittain siksi, että hän asuu Ruotsissa. Vetoomuksen esittäjä on 
esittänyt useita valituksia ulkomaalaisvirastolle, joka ei tähän mennessä ole esittänyt 
vakuuttavia perusteita kieltäytymiselle. Näin ollen hän pyytää parlamenttia ottamaan asian 
esille. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009.

Vetoomuksen esittäjä, joka on Tanskan kansalainen ja asuu Ruotsissa brasilialaisen 
kihlattunsa kanssa, valittaa sitä, että Tanskan viranomaiset ovat hoitaneet huonosti hänen 
kihlattunsa työlupahakemusasian.

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.
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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. 

Kuten vetoomuksen esittäjä on vahvistanut, hänen kihlattuunsa sovelletaan direktiivissä 
säädettyjä oikeuksia Ruotsissa. Tilanne on kuitenkin erilainen Tanskassa. Se on jäsenvaltio, 
jonka kansalainen vetoomuksen esittäjä on, mutta jossa hän ei asu.

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

Ei voida osoittaa, että vetoomuksen esittäjä olisi sellaisessa asemassa, että hän voisi nauttia 
yhteisön lainsäädännöllä suojatusta oikeudesta liikkua ja asua vapaasti Tanskassa.

Soveltamiskelpoisen yhteisön lainsäädännön puuttuessa on kokonaan Tanskan velvollisuus 
laatia säännöt kolmansista maista tulevien perheenjäsenten oikeudesta työskennellä ja asua 
Tanskassa, kun Tanskan kansalaiset asuvat toisessa jäsenvaltiossa.

Tanskan esittämästä vaatimuksesta, että brasilialaisen kihlatun on anottava työ- ja 
oleskelulupaa Tanskassa, todetaan, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä3on vahvistettu, että yhteisön lainsäädännössä ei myönnetä kolmannesta 
maasta tulevalle perheenjäsenelle oikeutta ottaa vastaan työtä palkattuna henkilönä muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa hänen puolisonsa, joka on Euroopan unionin jäsenvaltion 
kansalainen, työskentelee palkkatyössä vapaaseen liikkuvuuteen perustuvan oikeuden 
perusteella.

                                               
1 Euroopan 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 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11. heinäkuuta 2002 asiassa C-60/00 Carpenter (Kok. 2002, s. I-
6279).
3 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 30. maaliskuuta 2006 asiassa C-10/05 Mattern ja Cikotic (Kok. 
2006, s. I-3145).


