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1. Sissejuhatus:

Töötajate vaba liikumine oli loogiline majanduslik täiendus kaupade, teenuste ja kapitali 
vabale liikumisele Euroopa Liidu raames, seega on isikute vaba liikumine töötajate vaba 
liikumise loogiline areng ning see on saanud Euroopa Liidu kodanike üheks põhiõiguseks. 

Komisjoni poolt 2008. aastal välja antud viienda aruande liidu kodakondsuse kohta1 järgi 
kasutas 1. jaanuari 2006. aasta seisuga 8,2 miljonit ELi kodanikku oma õigust elada teises 
liikmesriigis.

Õigus vabalt liikuda tugineb tugevale õiguslikule alusele: EÜ asutamislepingu artikkel 18 ja 
põhiõiguste harta artikkel 45 sätestavad, et kõigil liidu kodanikel on õigus liikuda ja elada 
vabalt Euroopa Liidu liikmesriikides. Kõnealust põhiõigust laiendatakse ka ELi kodaniku 
pereliikmetele.

Lisaks sellele pöörab Lissaboni leping suurt tähelepanu ELi kodanike võrdsuse põhimõttele 
ning kaasab demokraatlike põhimõtete sätteid käsitlevasse II jaotisesse järgmise sätte (artikkel 
8) „Liit järgib kogu oma tegevuses oma kodanike võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt 
kohtlevad liidu institutsioonid, organid ja asutused kodanikke võrdselt. Iga isik, kellel on 
mõne liikmesriigi kodakondsus, on liidu kodanik. Liidu kodakondsus täiendab, kuid ei asenda 
liikmesriigi kodakondsust“. 
Direktiiv 38/2004 koondab üheks õigusaktiks keeruka õigusalase korpuse (kaks määrust ja 
üheksa direktiivi) ning Euroopa Kohtu ulatusliku kohtupraktika sisenemis- ja elamisõiguse 
kohta liidu kodanikele. Direktiiv vähendab vormilisi nõudeid (kaotades näiteks elamislubade 
nõuded liidu kodanikele) liidu kodanikele ja nende pereliikmetele (kaasa arvatud 
registreeritud partnerid) ning tagab parema kaitse vabalt liikumise õiguse piirangute vastu. 

Selle tulemusel on nüüd ELi kodanikel märkimisväärselt lihtsam oma õigusi kasutada.

2. Taust:

15. novembril 2007 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni2, paludes komisjonil 
viivitamata esitada üksikasjalik hinnang liikmesriikide võetud meetmete kohta direktiivi 
2004/38/EÜ rakendamisel ning liikmesriikidepoolse ülevõtmise korrektsuse kohta koos mis 
tahes vajalike ettepanekutega, toimides kooskõlas direktiivi artikliga 39.

Kõnealuse resolutsiooniga teeb Euroopa Parlament ka ülesandeks asjaomasele komisjonile 
koostada koostöös riiklike parlamentidega hinnang direktiivi ülevõtmisega kaasnevate 
probleemide kohta, tuues esile parimad näited ning meetmed, mis võivad põhjustada mis 
tahes vormis diskrimineerimist Euroopa kodanike vahel.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmed on juba direktiivile tähelepanu 
pööranud: detsembris 2007 pöördus raportöör endise justiitsasjade voliniku Frattini poole 
suulise küsimusega direktiivi3 olukorra kohta. Euroopa Parlamendi liikmed Watson, Int'Veld 
                                               
1 KOMISJONI ARUANNE: Viies aruanne liidu kodakondsuse kohta (1. mai 2004 – 30. juuni 2007) KOM(2008) 85 lõplik
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//EN
3http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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ja Cappato1 on pöördunud Euroopa Komisjoni poole parlamendi küsimustega pereliikmete 
määratluse kohta.

Õiguskomisjon algatas uuringu direktiivi 38/20042 rakendamise kohta. Uuring on läbi viidud 
ning tulemused avaldatakse novembris 2008. 

28.–29. mail 2008 toimunud kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni koosolekul 
toimus kõnealusel teemal esmakordne arvamuste vahetus. Sellega seonduvalt teavitas 
Euroopa Komisjon, et ajavahemikus juunist 2006 kuni veebruarini 2007 algatati 19 
rikkumismenetlust seoses riiklikest meetmetest mitteteatamisega, 4 neist on saadetud Euroopa 
Kohtusse. Pooleli on umbes 80 rikkumismenetlust seoses direktiivi 38/2004 
mittenõuetekohase ülevõtmisega. 

2007. aastal algatas komisjon uuringu, selgitamaks välja ülevõtmise meetmete nõuetele 
vastavust. Tulemusi võtab komisjon arvesse 2008. aasta lõpuks avaldatava direktiivi 
rakendamise aruande koostamisel (direktiivi artiklis 39 kindlaks määratud tähtaeg pikenes 30. 
aprillini 2008).

3. Õigus vabalt liikuda kooskõlas direktiiviga 38/2004: 

Direktiiv näeb ette tingimused, mille kohaselt on ELi kodanikel ja nende pereliikmetel õigus 
lahkuda oma riigist ning siseneda teise liikmesriiki ja seal vabalt elada. Pereliikmed on 
abikaasa, partner, kellega liidu kodanik on sõlminud registreeritud kooselu3, alanejad 
lähisugulased, kes on alla 21 aasta vanused või ELi kodaniku ja abikaasa või partneri 
ülalpeetavad ülenejad lähisugulased.

Direktiiv näeb ette põhimõtte, et lahkumisõiguse omamiseks on vajalik kehtiv isikutunnistus 
või pass. Väljasõiduviisat või mõnda sarnast vormilist nõuet kohaldada ei ole lubatud.

Sama põhimõte kehtib ka sisenemis- ja elamisõiguse kohta: ELi kodanikel on õigus siseneda 
teise liikmesriiki kehtiva isikutunnistuse või passi alusel. Kui ELi kodaniku pereliikmed ei ole 
ELi kodanikud, on neil vaja passi (sellisel juhul ei piisa üksnes isikutunnistusest). 

 Mitte mingil juhul ei tohi kehtestada ELi kodanikele sissesõiduviisat või sarnast 
vormilist nõuet.

 Liikmesriigid võivad nõuda, et asjaomane isik teataks oma viibimisest riigi 
territooriumil mõistliku ja mittediskrimineeriva aja jooksul. Selle nõude täitmata 
jätmise korral võib asjaomase isiku suhtes kohaldada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivad karistusi.

Direktiivi artikli 6 kohaselt on ELi kodanikel ja nende pereliikmetel teise liikmesriigi 
                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EN;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=FR
3 Direktiivi artikli 2.2 b) järgi peetakse pereliikmeks partnerit, kellega liidu kodanik on sõlminud liikmesriigi õigusaktide kohaselt 
registreeritud kooselu, kui vastuvõtva liikmesriigi õigus käsitleb registreeritud kooselu abieluga võrdsena, kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi 
asjaomastes õigusaktides sätestatud tingimustega.
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territooriumil kuni kolmekuuline elamisõigus seni, kuni nad ei koorma vastuvõtva liikmesriigi 
sotsiaalabisüsteemi.

Direktiivi artikli 7 kohaselt on kõigil ELi kodanikel (kehtiva isikutunnistuse või passi alusel) 
õigus elada teise liikmesriigi territooriumil kauem kui kolm kuud, kui: 

1. nad tegutsevad vastuvõtvas liikmesriigis töötajate või füüsilisest isikust 
ettevõtjatena; 

2. neil on piisavalt vahendeid, et mitte koormata vastuvõtva liikmesriigi 
sotsiaalabisüsteemi ja neil on vastuvõtva liikmesriigi üldine ravikindlustus; 

3. nad on vastuvõtvas liikmesriigis õpingute eesmärgil ja neil on vastuvõtva 
liikmesriigi üldine ravikindlustus;

4. nad ei ole ELi kodanikud, kuid on eespool nimetatud kategooriatesse kuuluva 
isiku pereliikmed. 

Üldiselt on ELi kodanikel ja nende pereliikmetel õigus elada teises liikmesriigis, kuni nad 
vastavad direktiivis kindlaks määratud tingimustele. Majanduslike vahendite piisavuse 
hindamise eesmärgil ei tohi liikmesriigid kehtestada konkreetset summat ning igal juhul ei 
tohi see summa olla suurem kui lävi, millest allpool võivad vastuvõtva liikmesriigi kodanikud 
saada sotsiaalabi. Hindamine tuleb läbi viia iga juhtumi kohta eraldi, võttes arvesse asjaomase 
isiku olukorda.
Väljasaatmine ei või olla vastuvõtva riigi sotsiaalabisüsteemi kasutamise automaatne tagajärg 
ja väljasaatmist ei või rakendada töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja tööotsijate suhtes.

Kolme kuud ületava elamisperioodi puhul võib vastuvõttev liikmesriik nõuda, et liidu kodanik 
registreeriks ennast asjaomases ametiasutuses. Sellisel juhul väljastatakse viivitamata 
registreerimistunnistus.

Kui ELi kodanik on elanud vastuvõtvas riigis rohkem kui viis järjestikust aastat, tekib tal 
õigus saada vastuvõtvas riigis alaline elamisõigus. Kui ELi kodanik on saanud alalise 
elamisõiguse, siis artiklis 7 ettenähtud ajutise elamisõiguse tingimusi enam ei kohaldata. 

Vaba liikumise õigusele ja elamisõigusele võib seada piiranguid üksnes avaliku korra, 
julgeoleku või tervishoiuga seotud asjaoludel. Avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu 
asjaolusid ei tohi rakendada majanduslikel eesmärkidel. Nagu aga eespool öeldud, 
tunnustatakse elamisõigust seni, kuni kodanik ei muutu liiga koormavaks vastuvõtva 
liikmesriigi sotsiaalabisüsteemile ning vastab artiklis 7 sätestatud tingimustele. 

Avaliku korra või julgeoleku huvides võetavad meetmed peavad olema kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega ja põhinevad eranditult asjaomase isiku isiklikul käitumisel. 
See tähendab seda, et massiliste meetmete kasutamine ei ole lubatud ning iga 
väljasaatmisotsus tuleb teha iga juhtumi kohta eraldi. Seda kinnitab asjaolu, et varasemate 
süüdimõistvate kohtuotsustega ei saa selliste meetmete võtmist iseenesest põhjendada. Veelgi 
enam, asjaomase isiku käitumine peab kujutama endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu, 
mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi. Põhjendused, mis ei ole juhtumi üksikasjadega 
seotud või mis rajanevad üldise preventsiooni kaalutlustel, ei ole vastuvõetavad. Enne avaliku 
korra või julgeoleku huvides väljasaatmise otsuse tegemist võtab vastuvõttev liikmesriik 
arvesse teatavaid asjaolusid, näiteks kui kaua on asjaomane isik tema territooriumil elanud, 
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tema vanust, tervislikku seisundit, perekondlikku ja majanduslikku olukorda, sotsiaalset ja 
kultuurilist integratsiooni vastuvõtvasse liikmesriiki ning sidemeid päritoluriigiga.

Vastuvõttev liikmesriik ei või sõltumata kodakondsusest teha väljasaatmisotsust liidu 
kodanike või nende pereliikmete suhtes, kellel on tema territooriumil alaline elamisõigus, 
välja arvatud avaliku korra või julgeolekuga seotud tõsistel põhjustel. Kaitset väljasaatmise 
eest tagatakse ka alaealistele ning pikaaegsetele elanikele.

Väljasaatmist tervishoiu huvides võib kohaldada üksnes epideemiaohuga haiguste puhul.

Asjaomast isikut tuleb teavitada väljasaatmisotsusest ning ka otsuse tegemise alustest 
kirjalikult. Asjaomasele isikule antakse õigus esitada otsuse peale kaebuse.

Õiguste kuritarvitamise või pettuse, näiteks fiktiivabielude puhul võivad liikmesriigid vastu 
võtta vajalikud proportsionaalsed meetmed käesolevast direktiivist tulenevate õiguste 
lõpetamiseks, kehtetuks tunnistamiseks või nendest keeldumiseks.

4. Parimad tavad ja seni kindlaks määratud meetmed, mis võivad põhjustada 
diskrimineerimist Euroopa kodanike vahel:

Direktiivi rakendamine liikmesriikide poolt on põhjustanud juba probleeme, mis on andnud 
olulist tagasisidet ja mis käsitlesid peamiselt uutest liikmesriikidest pärit isikute vaba 
liikumist. 

Hiljuti Itaalias aset leidnud sündmused pälvisid nii ajakirjanduse kui ka paljude kõnealuse 
valdkonna valitsusväliste organisatsioonide tähelepanu ning neid arutas Euroopa Parlament 
20. mail 2008 toimunud täiskogu istungjärgul. 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsioon, mis külastas 
ebaseaduslikele sisserändajatele mõeldud suletud kinnipidamisasutusi Belgias1, teatas, et 
kõnealuses liikmesriigis võib ELi kodanikke vahistada pelgalt kerge haldusrikkumise tõttu 
ning paljusid ELi kodanikke peetakse kinni ebaseaduslikele sisserändajatele mõeldud 
kinnipidamisasutustes2.

Euroopa Kohus käsitleb juba kõnealust tundlikku küsimust. Dambovita kohtu (Rumeenia) 
poolt taotletud eelotsust ei ole veel tehtud, kuid kohtujuristi arvamus avaldati 2008. aasta 
veebruaris3. See keskendub Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 18 ja direktiivi 
artiklile 27 ning teeb järelduse, et kui liikmesriik piirab avaliku korra või julgeoleku huvides 
isiku õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil selle isiku isiklikku käitumist 

                                               
1 Catania aruanne LIBE komisjoni delegatsiooni külastuse kohta varjupaigataotlejatele ja sisserändajatele mõeldud suletud 
kinnipidamisasutustesse Belgias.
2 Aruandes öeldakse, et Belgia õigusaktide järgi võib liidu kodanikke või nende pereliikmeid pidada kinni üksnes täpselt nii kaua, kui on 
vajalik nende väljasaatmiseks, kui nad ei pea kinni väljasaatmisotsusest ega lahku riigist ettenähtud aja jooksul. 2006. aastal peeti Belgia 
suletud kinnipidamisasutustes kinni rohkem kui 700 ELi kodanikku. 
3Kohtuasi C-33/07 Ministerrul Administratiei s i  Internelor v Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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põhjalikult uurimata, muudab see kehtetuks mis tahes õigustused kõnealuse piirangu 
kohaldamiseks.

Seni kogutud teabe põhjal (eespool nimetatud aruanded, Euroopa Kohtu kohtupraktika, 
komisjoni aruanne liidu kodakondsuse kohta1 ning üksikisikute kaebused, avaldused ja 
Euroopa Parlamendi küsimused) määrati kindlaks järgmised probleemsed küsimused:

1. pereliikme mõiste (artikli 2 lõige 2) ning kas liikmesriik peab samasoolisi partnereid 
pereliikmeteks (kirjalikult vastatavad küsimused: E-2822/07 ja E-5426/07);

2. sissesõiduluba ning elamisloa väljastamine kolmandatest riikidest pärit pereliikmetele 
(vt nt kaebus 0830/2006, kaebus 0646/2006 jne); 

3. vaba liikumise takistused, mis said osaks liidu kodanikele teise liikmesriiki reisides, 
kui piiriasutused ja lennuettevõtjad neilt dokumente nõudsid; 

4. direktiivi artikli 7 lõike 1 punktis b ettenähtud piisavate vahendite tõlgendamine 
liikmesriikide poolt;

5. mõiste „muutumine vastuvõtva riigi sotsiaalabisüsteemi põhjendamatuks koormaks” 
tõlgendamine liikmesriikide poolt ning kas ja missugusel juhul sõltub liidu 
põhjendamatuks koormaks muutunud kodaniku väljasaatmisotsus tema integreerumise 
tasemest vastuvõtva liikmesriigiga ning sellest, kui kaua on ta elanud kõnealuses 
liikmesriigis (artikli 14 põhjendus 10);

6. avaliku korra ja julgeoleku huvides olevate tõsiste/hädavajalike põhjuste tõlgendamine 
liikmesriikide poolt (kohtuasi C-33/07) ning missugustel juhtudel ja alustel võib see 
õigustada väljasaatmisotsust (artiklid 27 ja 28);

7. õiguste rikkumine ja fiktiivabielud (artikkel 35). 

Parimaid näiteid ning seda, kuidas direktiivi parimal viisil rakendada, hinnatakse edaspidi. 

5. Soovitatud lähenemisviis:

Eespool toodud probleemsete küsimuste põhjal koostatakse küsimustik ja saadetakse riiklikele 
parlamentidele, saamaks informatsiooni õigusakti ülevõtmise, halduskorra ja direktiivi 
praktilise rakendamise kohta.

Sama küsimustik saadetakse ka siseministritele ja riiklikele migratsiooniametitele.

Küsimustiku ja teiste eespool nimetatud vahendite abil saadud teavet tuleks täiendada 
külastuste põhjal liikmesriikidesse ning esile tuleks tuua kõige iseäralikumad olukorrad.

Küsimustiku ja külastuste tulemused, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
tellitud uuring ja Euroopa Komisjoni aruanne ning ka kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamus moodustavad tugeva õigusliku aluse, et 
koostada kõikehõlmav ülevaade probleemide ning parimate tavade kohta direktiivi 
ülevõtmisel.

                                               
1 KOMISJONI ARUANNE. Viies aruanne liidu kodakondsuse kohta (1. mai 2004 – 30. juuni 2007) KOM(2008) 85 lõplik
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