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Asia: Vetoomus nro 1137/2007, Adebayo Kelly, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, viisumihakemuksen hylkäämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, joka oleskelee Irlannissa 
nigerialaisen puolisonsa kanssa. Puolisolle on myönnetty viisivuotinen oleskelulupa. 
Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että kun hänen puolisonsa haki viisumia Belgiaan 29. 
elokuuta 2007, lähetystön henkilökunta ilmoitti hänelle, että hänen hakemustaan ei oteta 
käsiteltäväksi, koska hänen puolisonsa tarvitsi paluuviisumin Irlantiin. Lähetystön virkailijat 
kieltäytyivät myöntämästä viisumia, vaikka vetoomuksen esittäjä oli toimittanut kaikki 
tarvittavat asiakirjat.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 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 oleskelee Irlannissa 
nigerialaisen puolisonsa kanssa. Hän väittää, että Belgian lähetystö hylkäsi hänen puolisonsa 
viisumihakemuksen elokuussa 2007 sillä perusteella, että puoliso tarvitsisi paluuviisumin 
Irlantiin. Belgian viranomaiset vaativat hakijaa toimittamaan lentolipun ja hotellivaraukset, ja 
kieltäytyivät sen jälkeen myöntämästä viisumia.

Direktiivin 2004/38/EY perusteella perheenjäsenillä on oikeus matkustaa unionin kansalaisen 
mukana tai seurata häntä myöhemmin toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jonka kansalainen 
kyseinen EU-kansalainen on. Tämä oikeus perustuu heidän sukulaisuussuhteeseensa EU-
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kansalaisen kanssa.

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot, kuten Belgia, jossa asetus 
(EY) N:o 539/2001 on voimassa, saavat EU-kansalaisen käyttäessä oikeuttaan liikkua ja asua 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella vaatia perheenjäseneltä, joka on kolmannen maan 
kansalainen, viisumin asetuksen mukaisesti. 

Kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut1, perheenjäsenillä on sekä oikeus 
päästä jäsenvaltion alueelle että saada tätä varten viisumi. Jäsenvaltioiden viranomaisten on 
kaikin tavoin helpotettava näille henkilöille välttämättömien viisumien saantia, ja viisumit on 
myönnettävä maksutta mahdollisimman pian nopeutettua menettelyä noudattaen.

Koska tämä oikeus perustuu vain perhesiteisiin, vastaanottava jäsenvaltio voi edellyttää, että 
viisumia hakevat perheenjäsenet esittävät voimassa olevan passin ja todistavat perhesuhteen. 
Muita asiakirjoja, kuten todisteita asuinpaikasta, riittävästä varallisuudesta, kutsukirjettä tai 
paluulippua, ei voida vaatia.

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että direktiiviä sovellettaessa ei sellaisilta 
kolmansista maista olevilta EU-kansalaisen perheenjäseniltä, joilla on direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettu voimassa oleva oleskelukortti, saa vaatia viisumia, jos he matkustavat unionin 
kansalaisen mukana tai seuraavat häntä myöhemmin toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jonka 
kansalainen hän on.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että hänen puolisollaan on Irlannin viranomaisten myöntämä 
oleskelukortti. Puoliso ei siksi tarvitsisi maahantuloviisumia matkustaakseen vetoomuksen 
esittäjän kanssa Belgiaan tai seuratakseen häntä sinne myöhemmin.

Puoliso ei myöskään tarvitsisi paluuviisumia Irlantiin, koska hänellä on voimassa oleva 
viisivuotinen oleskelupa Irlannissa. 

Koska vetoomus vaikuttaa yksittäistapaukselta, jossa kansalliset viranomaiset ovat soveltaneet 
yhteisön sääntöjä virheellisesti, tehokkain ratkaisu on yhteydenotto sisämarkkinoiden 
ongelmanratkaisuverkkoon (SOLVIT)2. SOLVIT on ongelmanratkaisuverkko, jossa EU:n 
jäsenvaltiot ratkaisevat käytännönläheisellä tavalla ongelmia, jotka johtuvat siitä, että 
viranomaiset ovat soveltaneet virheellisesti sisämarkkinoita koskevaa lakia. SOLVIT-
keskukset ovat osa kansallista hallintoa ja sitoutuvat tarjoamaan todellisia ratkaisuja 
todellisiin ongelmiin lyhyellä kymmenen viikon määräajalla. SOLVIT toimii veloituksetta. 

Jos ongelma jää ratkaisematta tai jos vetoomuksen esittäjä ei hyväksy ehdotettua ratkaisua, 
hän voi tehdä virallisen kantelun3 Euroopan komissiolle.

                                               
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 31. tammikuuta 2006 asiassa C-503/03 Komissio vastaan Espanja (Kok. 
2006, s. I-1097).
2 Lisätietoja SOLVIT-verkosta on osoitteessa http://ec.europa.eu/solvit.
3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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