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SELETUSKIRI 

1) ETTEPANEKU TAUST 

110 • Ettepaneku põhjused ja eesmärgid 

Käesolev ettepanek kajastab Euroopa Liidu püüdlusi töötada välja igakülgne 
rändepoliitika. 15. ja 16. oktoobril toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel rõhutati, 
et Euroopa Liit peaks tagama liikmesriikide territooriumil seaduslikult elavate 
kolmandate riikide kodanike õiglase kohtlemise ning et tõhusama 
integreerumispoliitika abil tuleks taotleda nendele kodanikele Euroopa Liidu 
kodanikega võrreldavate õiguste ja kohustuste andmist. 2004. aastal vastuvõetud Haagi 
programmis sedastatakse, et seaduslikul rändel on tähtis roll Euroopa teadmistepõhise 
majanduse ja majandusarengu edendamisel ning see toetab Lissaboni strateegia 
rakendamist. 2006. aasta detsembris toimunud Euroopa Ülemkogu järeldustes esitati 
ühine seisukoht, mille kohaselt tuleb 2007. aastal võtta rida meetmeid. Seadusliku 
rände alal nähti riikide pädevust täielikult arvestades ette hästi hallatava rändepoliitika 
väljatöötamine, et aidata liikmesriikidel rahuldada tööjõuvajadust praegu ja tulevikus 
ning aidata kaasa kõikide riikide jätkusuutlikule arengule. Eeskätt tuleks kiiresti läbi 
vaadata ettepanekud, mille komisjon esitab 2005. aasta detsembri seadusliku rände 
poliitikakava alusel. 

Käesoleva ettepanekuga vastatakse neile üleskutsetele kooskõlas seadusliku rände 
poliitikakavaga, mille eesmärk on kehtestada teatavate võõrtööjõu kategooriate 
(kõrgkvalifitseeritud töötajad, hooajatöölised, tasu saavad praktikandid ja 
ettevõttesiseselt ümberpaigutatavad töötajad) riiki lubamise tingimused. Esitatakse neli 
seadusandlikku ettepanekut ja kehtestatakse tööjõu rände õiglase ja õigustel rajaneva 
lähenemisviisi üldine raamistik. Ettepanek esitatakse viimasena nimetatud eesmärgi 
täitmiseks. Kooskõlas Lissaboni tegevuskava üldise lähenemisviisiga kindlustatakse 
riiki juba lubatud kolmandatest riikidest pärit töötajate õiguslikku staatust ning 
lihtsustatakse menetlust taotluse esitajate jaoks. 

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks teeb komisjon ettepaneku tagada ühised õigused 
liikmesriigis seaduslikult elavatele kolmandatest riikidest pärit töötajatele, kellele veel 
ei ole antud pikaajalist elamisluba, kehtestada ühtne taotlemise menetlus ning ühtne 
elamis- ja tööluba. Nende kahe loa ühendamisega luuakse viljakas sünergia ning 
võimaldatakse liikmesriigil paremini juhtida ja ohjata kolmandate riikide kodanike 
viibimist oma territooriumil töötamise eesmärgil. 

120 • Üldine taust 

Alates 1999. aasta oktoobris Tamperes toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisest on 
komisjon teinud tööd, et jõuda ühisele seisukohale majanduslikel eesmärkidel toimuva 
rände eeskirjade suhtes, mis moodustavad mis tahes sisserändepoliitika nurgakivi. 
2001. aasal tegi komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse 
kolmandate riikide kodanike sisenemist liikmesriikide territooriumile ja seal viibimist 
eesmärgiga leida palgatööd või tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana. Nõukogu 
arutas ettepanekut ainult esimesel lugemisel. Kuigi teised ELi institutsioonid andsid 
ettepaneku kohta pooldava arvamuse, võeti see võeti 2006. aastal ametlikult tagasi. 
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Käesolevase ettepanekus ei käsitleta riiki lubamise tingimusi, vaid keskendutakse 
liikmesriigis juba seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühistele 
õigustele ja ühele menetluslikule tahule – ühtse menetluse tulemusel väljaantavale 
ühtsele loale. 

Praegu on kolmandatest riikidest pärit töötajatel ning ELi liikmesriikide kodanikel 
erinevad õigused. Kui neile anda liikmesriikide kodanike õigustega võrreldavad 
õigused töösuhete valdkonnas, näiteks töötingimuste (sh töötasu), kutsekoolituse ja 
sotsiaalkindlustuse põhitagatistega seotud õigused, tunnustataks sellega rolli, mida 
Euroopa majanduses etendavad kolmandatest riikidest pärit töötajad, kes teevad tööd ja 
maksavad makse. Neile õiguste andmisega vähendataks ka õiguste erinevusest 
tulenevat ebaõiglast konkurentsi, millega omakorda parandatakse ELi kodanike 
olukorda, kaitstes neid odava tööjõu konkurentsi eest; võõrtööjõudu omakorda 
kaitstakse ekspluateerimise eest. Ühenduse õigusaktidega teatavate ühiste õiguste 
andmise tulemusel hakkaksid seaduslikult töötavate kolmandatest riikidest pärit 
töötajate suhtes kõikides liikmesriikides kehtima ühtsed tingimused. 

Ettepandav menetluste lihtsustamine, mille mõte on anda ühtse menetluse tulemusel 
välja ühtne luba, võimaldaks terves ELis oluliselt kergendada kolmandatest riikidest 
pärit töötajatele ning tööandjatele esitatavaid halduslikke nõudeid. Käesolevas 
ettepanekus ettenähtav kontrolli tugevdamine täiendab komisjoni hiljutist ettepanekut 
võtta vastu direktiiv, millega sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike tööandjatele KOM(2007) 249. 

130 • Ettepaneku valdkonnas kehtivad õigusnormid 

Seadusliku sisserände valdkonnas on vastu võetud mitu direktiivi, milles käsitletakse 
konkreetseid kolmandate riikide kodanike kategooriaid: nõukogu direktiiv 2003/86/EÜ 
perekonna taasühinemise õiguse kohta, nõukogu direktiiv 2003/109/EÜ pikaajalistest 
elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta, nõukogu direktiiv 2004/114/EÜ 
kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata 
praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil, nõukogu direktiiv 2005/71/EÜ 
kolmandate riikide kodanike teadusuuringute eesmärgil riiki lubamise erimenetluse 
kohta. Käesolev ettepanek on horisontaalne õigusvahend, millega antakse õigused 
liikmesriigis seaduslikult elavatele kolmandatest riikidest pärit töötajatele sõltumata 
nende liikmesriiki lubamise ja liikmesriigi tööturule juurdepääsu andmise õiguslikust 
alusest. Seega sobib ettepanek kokku eespool loetletud õigusaktidega ja täiendab neid. 

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 859/2003 laiendati määruse (EMÜ) nr 1408/71 ja 
määruse (EMÜ) nr 574/72 kehtivust nende kolmandate riikide kodanike suhtes, keda 
need õigusaktid veel ei hõlmanud üksnes nende kodakondsuse alusel. Määrusega 
tagatakse, et ühest ELi liikmesriigist teise liikuvaid kolmandate riikide kodanikke ja 
ELi kodanikke koheldakse ühte moodi. Käesoleva ettepanekuga, milles käsitletakse ka 
kolmandatest riikidest pärit töötajate sotsiaalkindlustustagatisi liikmesriigis, 
täiendatakse eelnimetatud määrust. 

Kolmanda riigi kodaniku elamisloa vorm on kehtestatud määrusega EÜ nr 1030/2002, 
millega võimaldatakse liikmesriikidel ühtses vormis esitada ka muud teavet, sealhulgas 
selle kohta, kas isikul on lubatud töötada. Käesolev ettepanek, millega kohustatakse 
liikmesriike ühtse vormi kohasele loale märkida tööloa olemasolu sõltumata isiku riiki 
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lubamise õiguslikust alusest, rajaneb seega nimetatud määrusel. 

Koos käesoleva ettepanekuga esitab komisjon ka ettepaneku võtta vastu direktiiv 
kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki 
sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta. Need kaks ettepanekut on koostatud nii, et 
need on omavahel kooskõlas. 

140 • Kooskõla Euroopa Liidu muude poliitikavaldkondade ja eesmärkidega 

Käesolev ettepanek on kooskõlas eesmärkidega, mis on esitatud järgmistes 
dokumentides: Lissaboni strateegia KOM(2005) 24, eeskätt taotlus suurendada ELi kui 
töökeskkonna atraktiivsust; majanduskasvu ja töökohtade loomise komplekssed 
suunised KOM(2005) 141 ja komisjoni teatis, milles käsitletakse inimväärse töö 
tagamist kõigi jaoks KOM(2006) 249. Veelgi kindlustatakse nende võõrtöötajate 
õiguslikku staatust, kelle õigused töötajana on juba selgelt sõnastatud ja tunnustatud. 
Sellega tagatakse, et nad on kaitstud ekspluateerimise eest, ja seega suurendatakse 
kolmandate riikide kodanike panust ELi majandusarengusse ja -kasvu ning ühtlasi 
kaitstakse ELi kodanikke odava tööjõu eest. Kooskõlas teatisega „Euroopa 
demograafiline tulevik – kuidas teha väljakutsest võimalus“ KOM(2006) 571 aidatakse 
käesoleva ettepanekuga kaasa võõrtööjõu ja nende pereliikmete integreerimisele. Seega 
aitab ettepanek valmistada Euroopa majandust ja ühiskonda ette rahvastiku 
vananemisest tulenevate probleemidega toimetulemiseks. 

Käesolevas ettepanekus, mis mõjutab eeskätt kolmandate riikide kodanike töösuhtega 
seotud õigusi, järgitakse põhiõigusi ja arvestatakse põhiõiguste harta põhimõtetega. 
Eeskätt arvestatakse ühinemis- või kogunemisvabadusega (artikkel 12), õigusega 
haridusele (artikkel 14), õigusega võrdsetele töötingimustele (artikli 15 lõige 3), 
õigusega mittediskrimineerimisele (artikli 21 lõige 2), õigusega kasutada 
tööhõiveteenuseid (artikkel 29), õigusega headele ja õiglastele töötingimustele (artikkel 
31), õigusega sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalabile (artikkel 34), õigusega tervishoiule 
(artikkel 35) ning õigusega tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule 
arutamisele (artikkel 47). 

 

2) NÕUPIDAMINE HUVITATUD ISIKUTEGA JA MÕJU HINDAMINE 

 • Nõupidamine huvitatud isikutega 

211 Nõupidamise meetodid, peamised sihtvaldkonnad ja vastajate üldiseloomustus 

Avaliku arutelu läbiviimiseks avaldati roheline raamat, milles käsitleti Euroopa Liidu 
lähenemisviisi majanduslikel eesmärkidel toimuva rände juhtimisele. Komisjon sai 
selle kohta rohkem kui 130 arvamust liikmesriikidelt, teistelt ELi institutsioonidelt, 
sotsiaalpartneritelt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt, kolmandatelt riikidelt ja 
akadeemiatelt (vt 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm). Avalik arutelu peeti 14. juunil 2005. 

Täiendavaid arutelusid peeti seminaride ja töörühmade vormis. Liikmesriikidega peeti 
nõu komisjoni sisserände- ja varjupaigakomitee raames. Mõjuhinnangu toetamiseks 
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tellitud välisuuringu raames toimus täiendav arutelu peamiste sidusrühmadega 
küsimustike ja intervjuude vormis. 

212 Vastuste kokkuvõte ja nende arvessevõtmine 

Avaliku arutelu käigus saadud 130 arvamuse analüüs kinnitas, et majanduslikel 
eesmärkidel toimuva sisserände küsimuses üldiselt toetatakse ELi ühise poliitika 
väljatöötamist, kuigi ilmnes olulisi erimeelsusi seoses rakendatava lähenemisviisi ja 
eeldatava lõpptulemusega. Teatavad küsimused muutusid teistest selgelt tähtsamaks, nt 
vajadus ELi ühiste eeskirjade järele, milles käsitletakse vähemalt teatavaid peamisi 
majanduslikel eesmärkidel sisserändajate kategooriaid ja kehtestatakse neile (st 
kõrgkvalifitseeritud töötajatele) soodsad sisserändetingimused. Samuti taotleti kõikide 
seaduslikult töötavatele sisserändajate õigusliku olukorra kindlustamist. Seetõttu 
erinevalt 2001. aasta majanduslikel eesmärkidel toimuva rände alasest ettepanekust, 
millega sooviti reguleerida riiki lubamise tingimusi tervikuna, lihtsustatakse käesoleva 
ettepanekuga vaid menetlust ja antakse õigused neile, kes on juba lubatud mõnda 
liikmesriiki ja selle tööturule.  

Komisjon võttis arvesse nii märkusi, mis tehti seadusliku rände poliitikakava kohta, kui 
ka seoses mõju hindamisega tehtud märkusi. 

 • Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine 

229 Välisekspertide arvamusi ei olnud vaja kasutada. 

230 • Mõju hindamine 

Kaaluti järgmisi võimalusi: 

Valikuvõimalus 1 – jätta olukord muutmata. 

Valikuvõimalus 2 – kasutada vahendeid, mis ei eelda õigusaktide vastuvõtmist: 
teavitamine, koordineerimine ja koostöö. Võõrtööjõu õigusi üldiselt käsitlevaid uusi 
õigusakte vastu ei võeta. Teatavate kolmandatest riikidest pärit töötajate õigusi 
täpsustatakse riikide õigusaktidega ja ELi tasandil võetakse vastu vaid konkreetseid 
küsimusi käsitlevaid direktiive (näiteks kõrgkvalifitseeritud töötajate kohta). Selle 
asemel pööratakse tähelepanu täiendavale ja abistavale teadmiste ja teabe kogumisele 
ja vahetamisele, et lähendada liikmesriikide õigusakte üksteisele.  

Valikuvõimalus 3a – ühiseid küsimusi käsitleva õigusakti (direktiivi) vastuvõtmine. 
Sellega tagataks tööturule juba lubatud kolmandate riikide kodanike võrdne kohtlemine 
kõikides tööga seotud valdkondades, välja arvatud sotsiaalkindlustus, 
sotsiaalkindlustusmaksete ja pensioniõiguse teise liikmesriiki ülekandmine ning 
juurdepääs avalikele teenustele.  

Valikuvõimalus 3b – võrdset kohtlemist käsitleva õigusakti (direktiivi) vastuvõtmine. 
Sellega tagataks tööturule juba lubatud kolmandate riikide kodanike võrdne kohtlemine 
kõikides töösuhete valdkondades, sealhulgas sotsiaalkindlustus, 
sotsiaalkindlustusmaksete ja pensioniõiguse teise liikmesriiki ülekandmine ning 
juurdepääs avalikele teenustele.  
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Valikuvõimalus 4 – täiendav valikuvõimalus, millega nähakse ette ühtset taotlemise 
menetlust ning ühtset töö- ja elamisluba käsitleva õigusakti (direktiivi) vastuvõtmine. 
Direktiivis käsitletaks ühtset menetlust, millega lihtsustatakse taotlemist võõrtöötajate 
ja riikide ametiasutuste jaoks, ning ühtset dokumenti, mis võimaldaks kolmanda riigi 
kodanikul elada ja töötada liikmesriikides. Õigusaktid võiksid põhineda ühtset 
elamisluba käsitleval määrusel 1030/2002, mille alusel liikmesriikidel on juba võimalik 
lisada elamisloale märkus tööturule lubamise kohta. Kuna selle valikuvõimaluse puhul 
reguleeritakse õigusi, võidakse selle raames reguleerida ka ühtse loa taotlemisel 
kohaldatavaid menetluslikke kaitsemeetmeid ja tagatisi. 

Valikuvõimalus 5 – igakülgne õiguslik reguleerimine, mille puhul võetakse vastu 
tööturule juurdepääsu ja kolmandatest riikidest pärit töötajate võrdset kohtlemist 
käsitlev direktiiv. Direktiiviga reguleeritaks kolmandatest riikidest pärit töötajate 
juurdepääsu liikmesriigi tööturule, eesmärgiga tagada neile võrreldavad töö saamise ja 
liikumise võimalused. Selleks et tagada kolmandate riikide kodanike juurdepääs 
tööturule, tuleb ühtlustada töölevõtu tingimused, näiteks majandusvajaduste test jms. 
Selle valikuvõimaluse kasutamisel süvendataks veelgi kolmandate riikide kodanike ja 
asjaomase riigi kodanike võrdset kohtlemist kõikides valikuvõimaluse 3b all loetletud 
valdkondades. 

Võrreldes valikuvõimalusi ja nende mõju ning arvestades liikmesriikide ja 
sidusrühmade arvamusi, tuleb eelistada võimaluste 3b ja 4 koos kasutamist, sest 
tundub, et nii on parimad eeldused saavutada praktilisi ja poliitilisi tulemusi. 

231 Komisjon korraldas tööprogrammis nimetatud mõju hindamise ja asjaomane aruanne 
on kättesaadav […]. 

3) ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG 

305 • Kavandatavate meetmete kokkuvõte 

Ettepanekuga nähakse ette töötamise eemärgil liikmesriiki siseneda soovivatele 
kolmandate riikide kodanikele ühtse taotlemise menetluse kehtestamine. Juhul kui 
nende taotlus rahuldatakse, tuleks neile elamis- ja tööluba välja anda korraga. 
Liikmesriike kohustatakse üldiselt sisse viima ühtse teeninduspunkti süsteemi ning 
taotluse läbivaatamisel pidama silmas teatavaid tagatisi ja järgima teatavaid norme. 
Peale selle keelatakse üldiselt kasutada täiendavaid lubasid, näiteks tööluba. Ühtse 
dokumendi vorm peaks põhinema ELi praegusel kolmandate riikide kodanike 
ühtlustatud vormi kohasel elamisloal, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 
1030/2002. Kõigele lisaks kohustatakse liikmesriike muudele elamislubadele (näiteks 
pereliikme elamisloale) märkima, kas kolmanda riigi kodanikule on antud juurdepääs 
liikmesriigi tööturule. 

Peale selle saavad liikmesriigis seaduslikult töötavad kolmandate riikide kodanikud 
teatavad õigused. Selleks määratakse kindlaks tööga seotud valdkonnad, milles neid 
tuleb kohelda võrdsel alusel oma riigi kodanikega. Oma riigi kodanikega võrdne 
kohtlemine kehtiks põhimõtteliselt kõikidele kolmandatest riikidest pärit töötajatele, 
kes elavad liikmesriigil seaduslikult, kuid kellel veel ei ole pikaajalise elaniku staatust. 

310 • Õiguslik alus 
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Käesoleva direktiivi eesmärk on lihtsustada menetlust (kehtestatakse ühtne taotlemise 
menetlus ning ühtne luba) ja kindlustada liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandate 
riikide kodanike õiguslikku staatust, milleks nähakse ette nende võrdne kohtlemine. 
Direktiivi õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikli 63 lõike 3 punkt a.  

320 • Subsidiaarsuse põhimõte 

Subsidiaarsuse põhimõtet kohaldatakse ettepaneku selles osas, mis ei kuulu ühenduse 
ainupädevusse. 

 Liikmesriigid eraldi võetuna ei suuda ettepaneku eesmärke täiel määral saavutada 
järgmistel põhjustel. 

323 Kui liikmesriigid tegutseksid üksinda, püsiks oht, et kolmandate riikide kodanikke 
võidakse teises liikmesriigis kohelda teisiti. See võib põhjustada konkurentsimoonutusi 
ühtsel turul ja tuua kaasa kolmandate riikide kodanike edasiliikumist liikmesriikidesse, 
kus neil on suuremad õigused. Menetluste lihtsustamise ettepanekuga võrreldes jääb 
liikmesriikides, kus jätkatakse paralleelsete struktuuride kasutamist, elamis- ja tööloa 
taotlemise menetlus pikaks ja vaevarikkaks nii tööandjale kui ka töövõtjale. 

 Ühenduse tasemel õigusakti vastuvõtmine aitab eesmärke paremini saavutada 
järgmistel põhjustel. 

324 Kolmandatest riikidest pärit töötajate töösuhete valdkonnas võrdse kohtlemise 
sätestamine ühenduse õigusaktis vähendaks ebaõiglast konkurentsi ELi kodanike ja 
kolmandatest riikidest pärit töötajate vahel. Samuti kaitstaks ELi kodanikke odava 
tööjõu konkurentsi eest, võõrtööjõudu aga ekspluateerimise eest. Peale selle, ühenduse 
õigusaktides võrdse kohtlemise ettenägemise ja seega ühiste õiguste andmise tulemusel 
hakkaksid seaduslikult töötavate kolmandatest riikidest pärit töötajate suhtes terves 
ELis kehtima ühtsed tingimused, mis ei sõltu töötajate asukohaliikmesriigist. 
Ettepandav menetluse lihtsustamine võimaldaks kergendada kolmandatest riikidest 
pärit töötajatele ning tööandjatele terves ELis esitatavaid halduslikke nõudeid. 

325 Ühised meetmed võimaldavad muuta tõhusamaks taotluse läbivaatamise menetluse, 
liikmesriiki lubatud töötajaid kohelda töösuhete valdkonnas võrdselt ning töötajaid 
paremini integreerida.  

327 Ettepaneku kohaselt tagatakse vähemalt töötajate võrdne kohtlemine tööga seotud 
valdkondades. Seega ei piirata liikmesriikide õigust kindlaks määrata nende õiguste 
konkreetne sisu. 

Menetluse lihtsustamise küsimuses nähakse ettepanekuga ette vaid ühtlustamise 
alammäär. Sellega kehtestatakse liikmesriikidele üldine kohustus sisse viia ühtse 
teeninduspunkti süsteem, üldine keeld anda välja muid dokumente (näiteks tööluba), 
kuid taotluste läbivaatamise kord jäetakse liikmesriikide eneste otsustada. Loa vorm 
põhineb määrusega (EÜ) nr 1030/2002 kehtestatud ühtsel elamisloal. 

 Seega on ettepanek kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 

 • Proportsionaalsuse põhimõte 
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Ettepanek on proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas järgmistel põhjustel. 

331 Õigused tagatakse võrdse kohtlemise teel. Menetluse ühtlustamine nähakse ette vaid 
üldise kohustusena. 

EÜ asutamislepingu artikli 63 eelviimase lõigu kohaselt võivad liikmesriigid säilitada 
või võtta käesolevas direktiivis sätestatud meetmete kõrval muid meetmeid, eeldusel et 
need on kooskõlas EÜ asutamislepingu ja rahvusvaheliste lepingutega. 

332  

 • Õigusakti valik 

341 Kavandatav õigusakt: direktiiv. 

342 Muud meetmed ei oleks asjakohased järgmisel põhjusel. 

Kõnealuse tegevuse puhul on direktiiv asjakohane õigusakt, kuna selles nähakse ette 
õiguste miinimumnõuded ja üldine kohustus kasutada ühtset taotlemise menetlust, 
mille tulemusel antakse välja ühtne luba, kuid liikmesriikidele jäetakse õigus otsustada 
nende riigi õigusaktidesse ülevõtmise ja elluviimise üksikasjad.  

4) MÕJU EELARVELE 

409 Ettepanek ei mõjuta ühenduse eelarvet. 

5) LISATEAVE 

550 • Vastavustabel 

Liikmesriigid peavad komisjonile edastama direktiivi riiklikku õigusse ülevõtmise 
sätete tekstid ning nende sätete ja käesoleva direktiivi vastavustabeli. 

70 • Ettepaneku üksikasjalik selgitus 

I peatükk. Üldsätted 

Artiklid 1, 2 ja 3 

Selles peatükis esitatakse direktiivi eesmärk, mõisted ja kohaldamisala. Kuna direktiiv 
on laadilt horisontaalne ja selle eesmärk on anda ühised õigused kõikidele liikmesriigis 
seaduslikult elavatele ja töötavatele kolmandate riikide kodanikele, tähistatakse 
mõistega „kolmandast riigist pärit töötaja“ mitte üksnes isikuid, kes on lubatud 
liikmesriiki tööle, vaid ka neid, keda algselt lubati riiki muudel põhjustel, kuid kellele 
võimaldati ka juurdepääs tööturule vastavalt ühenduse või liikmesriigi õigusaktidele, 
näiteks pereliikmed, põgenikud, üliõpilased, teadlased. Pereliikmete suhtes tuleb 
rõhutada, et ettepanekus ei käsitleta perekonna taasühinemise õiguse teostamise 
tingimusi. Vastavalt nõukogu direktiivile 2003/86/EÜ liikmesriiki lubatud pereliikme 
suhtes kohaldatakse käesolevat direktiivi vaid juhul, kui teda saab pidada käesoleva 
direktiivi tähenduses kolmandast riigist pärit töötajaks.  
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Ettepaneku kohaldamisalas tehtavad erandid on loetletud ammendavalt. Käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu kolmandate riikide kodanikud, kes viibivad 
lähetuses vastavalt nõukogu direktiivile 1996/71/EÜ, kuna nad ei osale selle 
liikmesriigi tööturul, kuhu nad on lähetatud. Samal põhjusel ei kehti direktiiv ka 
äriühingusiseselt üleviidavate isikute, alltöövõtu korras teenuse osutajate ja GATSi 
alusel võetud Euroopa Ühenduse kohustustes ettenähtud kõrgharidusega praktikantide 
suhtes. Ettepanek ei hõlma ka hooajatöölisi, sest nende töö on erilaadne ja nad töötavad 
ajutiselt, ega liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse saanud kolmandate riikide 
kodanikke, kuna nende õigused on suuremad ja neil on teist liiki elamisluba.  

II peatükk. Ühtne taotlemise menetlus ja ühtne luba 

Artikkel 4 

Selles artikli mõte on sätestada üldine kohustus kasutada liikmesriigis elamise ja 
töötamise loa taotluse läbivaatamiseks ühtset taotlemise menetlust ja taotluse 
rahuldamise korral anda välja ühtne luba, mille alusel saab liikmesriigis nii elada kui 
ka töötada.  

Artikkel 5 

Liikmesriikidel tuleb määrata ametiasutus, kelle pädevuses on vastu võtta taotlused ja 
välja anda ühtsed load. Niisuguse asutuse määramine ei piira riigi teiste ametiasutuste 
rolli ja ülesandeid seoses taotluse läbivaatamise ja selle kohta otsuse tegemisega. 
Taotlusi vastuvõtva ja lube väljaandva ametiasutuse määramine ei tohiks takistada 
liikmesriikidel määrata muid asutusi (näiteks konsulaaresindused), kellele kolmandate 
riikide kodanikel ja/või nende tulevastel tööandjatel on võimalik esitada taotlusi ja kes 
võivad välja anda lube.  

Artiklid 6 ja 7 

Ühtse loa vorm põhineb kolmandate riikide kodanike elamisloa ühtlustatud vormil, mis 
on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne 
elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks. Selles määruses on sätestatud, et 
liikmesriikidel on võimalik ühtse vormi kohase loa asjakohasele väljale lisada teave 
selle kohta, kas isikul on lubatud töötada või mitte. Käesoleva ettepanekuga 
muudetakse selle teabe esitamine liikmesriikidele kohustuslikuks. See teave tuleb 
esitada mitte üksnes ühtsel elamis- ja tööloal, vaid mistahes tüüpi elamisõigust 
tõendaval dokumendil (näiteks niisugusel, mis on seotud perekonna taasühinemise või 
õpingutega), olenemata elamisloa või liikmesriigis elamise õiguse andmise alusest, kui 
asjaomasele kolmanda riigi kodanikule on võimaldatud juurdepääs liikmesriigi 
tööturule. Üldiselt keelatakse välja anda mis tahes täiendavaid lubasid.  

Artiklid 8, 9 ja 10 
 
Menetluslike tagatiste seas sätestatakse, et kui riigi ametiasutused lükkavad ühtse loa 
taotluse tagasi, tuleb otsust selgelt põhjendada. Kuna ettepanekus ei määratleta 
kolmandate riikide kodanike töötamise eesmärgil riiki lubamise tingimusi, tuleb ühtse 
loa taotluse tagasilükkamise tingimused ja kriteeriumid ette näha liikmesriikide 
õigusaktidega. Kriteeriumite seas on kohustus järgida ühenduse eelistamise põhimõtet, 
mis on sõnastatud eeskätt 2003. ja 2005. aasta ühinemisaktides. Taotluse 
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tagasilükkamise puhul peab taotluse esitajal olema õigus taotleda asjakohase otsuse 
muutmist ja sellest tuleb talle kirjalikult teatada. Menetluslike tagatiste seas on 
sätestatud ka liikmesriigi kohustus teavitada kolmanda riigi kodanikku ja tema tulevast 
tööandjat kõikidest tõendavatest dokumentidest, mis tuleb ühtse loa taotlusele lisada. 
Kui liikmesriik nõuab taotluse esitajatelt tasu, peab see olema proportsionaalne ja selle 
suuruse kindlaksmääramisel võib lähtuda tegelikult osutatud teenusest. 
 
Artikkel 11 

Selles artiklis loetletakse ühtse loaga antavad õigused – õigus riiki (taas)siseneda, seal 
viibida ja seda läbida. Nende õiguste sätestamine on eriti asjakohane nende 
liikmesriikide puhul, kes ei kohalda Schengeni aquis’d täiel määral.  

III peatükk. Õigus võrdsele kohtlemisele  

Artikkel 12 

Artikliga antakse kolmandatest riikidest pärit töötajatele teatavad õigused. Sel 
eesmärgil määratakse miinimumnõudena kindlaks valdkonnad, kus tagatakse 
kolmandatest riikidest pärit töötajate ja liikmesriigi kodanike võrdne kohtlemine. 
Seejuures ei piirata liikmesriikide õigust näha õigusaktidega ette soodsamaid tingimusi. 

Võrdne kohtlemine hariduse ja kutseõppe valdkonnas tähendab võrdset kohtlemist ka 
koolide ja ülikoolide õppemaksude küsimuses, kuid liikmesriigid võivad võrdset 
kohtlemist piirata õppetoetuse maksmise alal.  

Ettepanekus sätestatakse võrdne kohtlemine diplomite tunnustamise alal, kusjuures 
asjakohase menetluse kehtestavad liikmesriigid. Viidatakse ka direktiivi 2005/36/EÜ 
kohaldamisele. Seega teises liikmesriigis kvalifikatsiooni omandanud kolmanda riigi 
kodaniku diplomit tunnustatakse samamoodi kui ELi kodaniku diplomit ja tema 
kolmandas riigis omandatud kvalifikatsiooni arvestatakse vastavalt eespool nimetatud 
direktiivi artikli 3 lõikele 3. 

Võrdne kohtlemine sotsiaalkindlustuse vallas hõlmab ka hüvitisi, mis on kindlaks 
määratud nõukogu määruses (EMÜ) nr 1408/1971 sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes. 
Nõukogu määrusega (EÜ) nr 859/2003 laiendati määruse (EMÜ) nr 1408/71 kehtivust 
kolmandate riikide kodanikele, kuid vaid seoses kolmanda riigi kodaniku liikumisega 
ühest liikmesriigist teise. Käesoleva ettepaneku sätet, milles käsitletakse võrdset 
kohtlemist sotsiaalkindlustuse valdkonnas, kohaldatakse ka isikute suhtes, kes tulevad 
liikmesriiki otse kolmandast riigist.  

Võrdne kohtlemine sätestatakse ka seoses juurdepääsuga üldsusele kättesaadavatele 
kaupadele ja teenustele, sealhulgas nii sotsiaalkorterid kui ka elamispind erasektoris. 
Kuid liikmesriikidel on õigus piirata õigust sotsiaalkorterile juhtudega, kui kolmanda 
riigi kodanik on liikmesriigis elanud või tal on õigus seal elada vähemalt kolm aastat. 
Võrdne kohtlemine tööhõiveameti abi valdkonnas peaks hõlmama ka EURESe 
(Euroopa tööturuasutuste süsteemi) teenuseid. 

Võrdse kohtlemise võimalik piiramine 

Liikmesriigid võivad teatavatel juhtudel piirata võrdse kohtlemise õigust nende suhtes, 
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kellel on töökoht. Võimalikku piiramist võib põhjendada järgmiselt. Ettepaneku 
põhieesmärk on tagada liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit 
töötajate võrdne kohtlemine. Kuid mõiste „kolmandast riigist pärit töötaja“ määratlus 
hõlmab kõiki kolmandate riikide kodanikke, kes on lubatud liikmesriiki ja kellele on 
antud seal töötamise luba. See tähendab, et ettepanekus sätestatud võrdse kohtlemise 
sätted kehtivad kolmandate riikide kodanike kohta sõltumata sellest, kas neil tegelikult 
on töö. Kolmandatest riikidest pärit töötajaid määratletakse selliselt selleks, et 
reguleerida nende olukorda ajal, mis eelneb tegelikule tööle asumisele (diplomite 
tunnustamine, tööhõiveametite abi), ning ajal, mis järgneb töösuhte lõppemisele 
(vastavalt eelnevalt makstud maksudele, näiteks töötushüvitis). Kuid põhimõtteliselt 
tuleks enamikku õigusi rakendada vastavalt töösuhtele. Igal juhul sõltub võrdse 
kohtlemise õigus sellest, kas kolmanda riigi kodanikule on antud ühtne luba, mis 
tõendab, et ta elab liikmesriigis seaduslikult ja talle on seal võimaldatud juurdepääs 
tööturule. 

Artikkel 13 

Käesolev ettepanek ei piira kolmandatest riikidest pärit töötajate õigusliku olukorra 
reguleerimist ühenduse või ühenduse ja tema liikmesriikide ning kolmandate riikide 
vahel sõlmitud lepingute (näiteks EMP leping ja Türgiga sõlmitud 
assotsiatsioonileping) soodsamate sätete alusel. Käesolevale ettepanekule lisatava 
komisjoni talituste töödokumendi 4. lisas esitatakse nendest kokkulepetest pikk loetelu. 
Erandit kohaldatakse niivõrd, kuivõrd lepingute asjaomased sätted on seotud 
ettepaneku sisuga ning see kehtib lepingute, lepingute alusel tehtud otsuste ja 
asjakohaste kohtuotsuste suhtes. Ettepanek ei piira ka Euroopa Nõukogu raames vastu 
võetud rahvusvahelistest õigusvahenditest (18. oktoobri 1961. aasta Euroopa 
sotsiaalharta, 1996. aasta muudetud Euroopa sotsiaalharta ning 24. novembri 1977. 
aasta võõrtööliste õigusliku seisundi Euroopa konventsioon) tulenevate soodsamate 
sätete kohaldamist nende kolmandatest riikidest pärit töötajate suhtes, kes on Euroopa 
Nõukogu liikmesriigi kodanikud. Lisaks ei piira ettepanek ka nende rahvusvaheliste 
konventsioonide soodsamate sätete kohaldamist, millega keelatakse diskrimineerimine 
rahvuse alusel, näiteks majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rahvusvaheline pakt. Ettepanekule lisatava komisjoni talituste töödokumendi 5. lisas 
esitatakse asjakohaste lepingute loetelu koos märkusega selle kohta, kas kõik 
liikmesriigid on need ratifitseerinud.  
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2007/0229 (CNS) 

Ettepanek: 

NÕUKOGU DIREKTIIV 

kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse 
loa taotlemise ühtse menetluse 

ning 
liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste 

õiguste kohta 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 lõike 3 punkti a, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, 

ning arvestades järgmist: 

1. Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala järkjärguliseks loomiseks sätestab 
asutamisleping meetmed, mis tuleb võtta varjupaiga, sisserände ja kolmandate 
riikide kodanike õiguste kaitse valdkonnas. 

2. Euroopa Ülemkogu tõdes oma 15. ja 16. oktoobri 1999. aasta erakorralisel 
istungil Tamperes vajadust ühtlustada kolmandate riikide kodanike riiki 
lubamise ja seal elamise tingimusi käsitlevaid siseriiklikke õigusakte. Sellega 
seoses tõdeti ülemkogul eriti, et Euroopa Liit peaks tagama seaduslikult 
liikmesriikide territooriumil elavate kolmandate riikide kodanike õiglase 
kohtlemise ning et tuleks taotleda nendele kodanikele Euroopa Liidu kodanikega 
võrreldavate õiguste ja kohustuste andmist tõhusama integreerumispoliitika abil. 
Vastavalt sellele palus Euroopa Ülemkogu võtta nõukogul komisjoni 
ettepanekute põhjal kiiresti vastu asjakohased õigusaktid. Tamperes sõnastatud 
eesmärkide täitmise vajadust kinnitati ka 4.-5. novembri 2004. aasta Haagi 
programmis.  

3. Kuna tööturg muutub üha üleilmsemaks, peaks EL suurendama oma 
atraktiivsust kolmandatest riikidest pärit töötajate silmis. Selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleks lihtsustada haldusnõudeid ja parandada asjakohase teabe 
kättesaadavust. Liikmesriikides seni kehtivate erinevate eeskirjade 
lihtsustamisele ja ühtlustamisele aitaks kaasa, kui sätestatakse ühtne taotlemise 
menetlus, mille tulemusel üheainsa haldustoiminguga antakse välja üksainus 
luba, milles on ühendatud elamis- ja töötamisluba. Enamus liikmesriike on 
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lihtsustamist juba alustanud. Nad on kehtestanud tõhusama menetluse nii 
võõrtööjõule kui ka tööandjatele ning lihtsustanud elamise ja töötamise 
seaduslikkuse kontrollimist. 

4. Selleks et võimaldada esmakordset sisenemist riigi territooriumile, peaks 
liikmesriik olema võimeline õigeaegselt välja andma ühtse loa, või kui neid lube 
antakse välja ainult vastava riigi territooriumil, siis viisa. 

5. Tuleks kehtestada eeskirjad ühtse loa taotluse läbivaatamise menetluse kohta. 
Menetlus peaks olema tõhus ja juhitav, võttes arvesse liikmesriikide 
haldusasutuste tavalist töökoormust, ning samuti läbipaistvad ja õiglased, et 
asjaomastel isikutel oleks vajalik õiguskindlus.  

6. Ühtse loa taotluse rahuldamata jätmise tingimused ja kriteeriumid kehtestatakse 
riikide õigusaktidega. Need õigusaktid arvestavad kohustusega järgida ühenduse 
eelistamise põhimõtet, mis on sõnastatud eeskätt 16. aprilli 2003. aasta ja 25. 
aprilli 2005. aasta ühinemisaktides. 

7. Ühtse loa vorm peaks põhinema elamisloa ühtlustatud vormil, mis on ette 
nähtud määrusega (EÜ) nr 1030/2002 (millega kehtestatakse ühtne 
elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks1), ja liikmesriikidel peaks 
olema võimalik sellel esitada teavet eelkõige selle kohta, kas isikul on lubatud 
töötada. Liikmesriigid peaksid esitama teabe töötamise õiguse kohta mis tahes 
välja antaval elamisloal (mitte ainult ühtsel loal), sõltumata loa või liikmesriigist 
elamise õigust tõendava dokumendi liigist, mille alusel kolmanda riigi kodanik 
lubatakse liikmesriiki ja saab juurdepääsu liikmesriigi tööturule. Nimetatud 
teabe esitamine lubadel võimaldab ka paremini ohjata rännet.  

8. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrusega 
(EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad 
ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad))2 ning Schengeni acquis’ (14. 
juuni 1985. aasta konventsioon, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta 
Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja 
Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise 
kaotamise kohta (Schengeni rakenduskonventsioon))3 artikliga 21 tuleks 
kolmandate riikide kodanikud, kellel on kehtiv reisidokument ja Schengeni 
acquis’d täielikult kohaldava liikmesriigi välja antud ühtne luba, lubada vabalt 
siseneda Schengeni acquis’d täielikult kohaldavate liikmesriikide territooriumile 
ja liikuda nende piires kuni kolme kuu jooksul. 

9. Kuna ühendusel ei ole asjakohaseid horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste vahel olla erinevusi sõltuvalt 
liikmesriigist, kus nad töötavad, ja kodakondsusest. Neil ei ole liikmesriigi või 
teiste ELi kodanikega võrdseid õigusi. Selleks et arendada sisserändepoliitikat 
sidusalt ning vähendada ELi kodanike ja seaduslikult töötavate kolmandate 
riikide kodanike õiguste erinevust, ning täienduseks sisserände tegevuskavale, 

                                                 
1 EÜT L 157, 15.6.2002, lk 1. 
2 ELT L 105, 13.4.2006, lk 1. 
3 EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19. 



 

ET 14   ET 

tuleks kehtestada ühised õigused ja eeskätt täpsustada valdkonnad, kus 
seaduslikult töötavaid kolmandate riikide kodanikke, kellel veel ei ole 
pikaajalise elaniku staatust, käsitletakse võrdselt liikmesriigi kodanikega. Nende 
sätete eesmärk on kehtestada ELis ühtsed tingimused, tunnustada panust, mille 
liikmesriikides seaduslikult töötavad kolmandate riikide kodanikud annavad 
Euroopa majandusse oma töö ja maksude maksmisega, ning kehtestada kaitsvad 
meetmed, millega vähendatakse kolmandate riikide kodanike võimalikust 
ekspluateerimisest tulenevat ebaõiglast konkurentsi asjaomase liikmesriigi 
kodanike ja kolmandate riikide kodanike vahel. 

10. Liikmesriikides seaduslikult elavatel ja töötavatel kolmandate riikide kodanikel 
peaks olema vastuvõtva liikmesriigi kodanikega vähemalt võrdsed õigused, st 
neid tuleks kohelda samamoodi kui liikmesriigi kodanikke, sõltumata nende 
riiki lubamise esialgsest eesmärgist või alusest. Direktiivis loetletud 
valdkondades tuleks õigus võrdsele kohtlemisele anda mitte üksnes neile 
kolmandate riikide kodanikele, kes on liikmesriiki lubatud töötamise eesmärgil, 
vaid ka neile, kes on liikmesriiki lubatud muudel põhjustel ja kellele on antud 
juurdepääs liikmesriigi tööturule teiste ühenduse või liikmesriikide õigusaktide 
alusel. See ettepanek puudutab kolmandatest riikidest pärit töötajate 
pereliikmeid, kes on liikmesriiki lubatud vastavalt nõukogu 22. septembri 2003. 
aasta direktiivile 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta,4 
kolmandate riikide kodanikke, kes on liikmesriiki lubatud vastavalt nõukogu 13. 
detsembri 2004. aasta direktiivile 2004/114/EÜ kolmandate riikide kodanike 
riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või 
vabatahtliku teenistuse eesmärgil,5 ning teadlasi, kes on liikmesriiki lubatud 
vastavalt nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta direktiivile 2005/71/EÜ kolmandate 
riikide kodanike teadusuuringute eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta6. 

11. Käesolev direktiiv ei hõlma kolmandate riikide kodanikke, kes on saanud 
pikaajalise elaniku staatuse vastavalt nõukogu 25. novembri 2003. aasta 
direktiivile 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike 
staatuse kohta,7 kuna neil on rohkem õigusi ja erinev elamisluba (pikaajalise 
elaniku EÜ elamisluba).  

12. Käesoleva direktiiviga ei tuleks hõlmata neid liikmesriiki lähetatud kolmandate 
riikide kodanikke, keda hõlmatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1996. aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega,8 ega kolmandate riikide kodanikke, kes sisenevad 
liikmesriiki rahvusvaheliste kokkulepetega võetud kohustuste raames, millega 
hõlbustatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate, kaubanduse ja 
investeeringutega seotud füüsiliste isikute liikmesriiki sisenemist ja seal ajutist 
viibimist. Neid ei tuleks direktiiviga hõlmata põhjusel, et nad ei osale 
liikmesriigi tööturul. 

                                                 
4 ELT L 251, 3.10.2003, lk 12. 
5 ELT L 375, 23.12.2004, lk 12. 
6 ELT L 289, 3.11.2005, lk 15. 
7 ELT L 16, 23.1.2004, lk 44. 
8 EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1. 
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13. Käesoleva direktiiviga ei tuleks hõlmata kolmandate riikide kodanikke, kes on 
lubatud liikmesriiki hooajatöödele mitte kauemaks kui kuueks kuuks mis tahes 
kaheteistkümne kuu pikkuse ajavahemiku jooksul, kuna nad viibivad riigis 
ajutiselt. 

14. Õigus võrdsele kohtlemisele teatavates poliitikavaldkondades tuleks tagada vaid 
neile kolmandate riikide kodanikele, kes elavad liikmesriigis seaduslikult ning 
kellele on võimaldatud juurdepääs liikmesriigi tööturule, ning mis on märgitud 
ühtses loas, mis annab nii elamis- kui ka töötamisõiguse, või muul eesmärgil 
antud elamisloas, milles on märge töötamise lubamise kohta. 

15. Kolmanda riigi kodaniku kutsekvalifikatsiooni, mis on saadud teises 
liikmesriigis, tuleks tunnistada samal viisil kui liidu kodanike omi ning 
kolmandas riigis saadud kvalifikatsiooni tuleb võtta arvesse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivile 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta.9 

16. Liikmesriigis töötavaid kolmandate riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 
ka sotsiaalkindlustuse vallas. Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks määratud 
nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrusega (EMÜ) nr 1408/1971 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate 
töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes.10 Nõukogu 
14. mai 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 859/2003 (millega laiendatakse määruse 
(EMÜ) nr 1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 sätteid kolmandate riikide 
kodanikele, keda need sätted juba ei hõlma üksnes nende kodakondsuse alusel)11 
laiendatakse määruse (EMÜ) nr 1408/1971 sätteid kolmandate riikide 
kodanikele, kes elavad seaduslikult Euroopa Liidus ja kes on piiriüleses 
olukorras. Sotsiaalkindlustuse valdkonnas võrdset kohtlemist käsitlevaid 
käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse ka isikute suhtes, kes tulevad 
liikmesriiki otse kolmandast riigist. Siiski ei tohi käesoleva direktiiviga anda 
kolmandate riikide kodanikele, kellel on liikmesriikidevahelisi piiriüleseid 
seoseid, ulatuslikumaid õigusi sotsiaalkindlustuse valdkonnas kui need, mis on 
ette nähtud kehtivate ühenduse õigusaktidega. 

17. Kuna kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis töötamiseks ühtse loa 
väljaandmise ühtse menetluse kehtestamist ja liikmesriigis seaduslikult elavate 
kolmandatest riikidest pärit töötajate õiguste tagamist kui ettepandud meetmete 
eesmärke ei ole võimalik täielikult saavutada liikmesriikidel endil, vaid neid 
oleks meetmete ulatuse ja mõju tõttu võimalik paremini saavutada ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

18. Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

                                                 
9 ELT L 255, 30.9.2005, lk 22. 
10 EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2. 
11 ELT L 124, 20.5.2003, lk 1. 
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konventsiooniga tunnustatud põhimõtteid. Ka käesolevat direktiivi tuleb 
rakendada kooskõlas nimetatud dokumentidega.  

19. Liikmesriigid peaksid jõustama käesoleva direktiivi, diskrimineerimata 
sealjuures soo, rassi, nahavärvi, rahvuse või ühiskondliku päritolu, geneetiliste 
eripärade, keele, usu või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, 
vähemusrahvuse hulka kuulumise, varandusliku seisundi, sünni, puuete, vanuse 
või seksuaalse sättumuse alusel, eriti vastavalt nõukogu 29. juuni 2000. aasta 
direktiivile 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte 
sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust,12 ning nõukogu 27. 
novembri 2000. aasta direktiivile 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine 
raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel13. 

20. [Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule 
lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklitele 1 
ja 2 ning ilma et see piiraks selle protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale 
Ühendkuningriik ega Iirimaa käesoleva direktiivi vastuvõtmisel ning seetõttu ei 
ole see direktiiv Ühendkuningriigile ega Iirimaale siduv ja seda ei kohaldata 
nende suhtes.] 

21. Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule 
lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklitele 1 ja 2 ei osale Taani 
käesoleva direktiivi vastuvõtmisel ning seetõttu ei ole see direktiiv Taanile siduv 
ja seda ei kohaldata tema suhtes, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

I peatükk 

Üldsätted 

Artikkel 1 

Eesmärk 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse: 

a) kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamise ja töötamise ühtse loa 
väljaandmise ühtne menetlus, et lihtsustada nende lubamist riiki ning nende staatuse 
kontrollimist, ning  

b) ühised õigused liikmesriigis seaduslikult elavatele kolmandatest riikidest pärit 
töötajatele. 

                                                 
12 EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22. 
13 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16. 
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Artikkel 2 

Määratlused 

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid: 

a) „kolmanda riigi kodanik” – isik, kes ei ole liidu kodanik asutamislepingu artikli 
17 lõike 1 tähenduses; 

b) „kolmandast riigist pärit töötaja“ – kolmanda riiki kodanik, kes on lubatud 
liikmesriiki ja kellele on antud luba selles liikmesriigis seaduslikult töötada;  

c) „ühtne luba“ – liikmesriigi ametiasutuste välja antud mis tahes luba, mis 
võimaldab kolmanda riigi kodanikul selles liikmesriigis seaduslikult viibida ja 
töötada;  

d) „ühtne taotlemise menetlus“ – menetlus, mille käigus kolmanda riigi kodaniku 
üheainsa liikmesriigis elamise ja töötamise loa taotluse alusel tehakse otsus talle 
ühtse loa andmise kohta. 

Artikkel 3 

Kohaldamisala 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse: 

a) kolmandate riikide kodanike suhtes, kelle eesmärk on elada ja töötada liikmesriigis, 
ning 

b) kolmandatest riikidest pärit töötajate suhtes, kes elavad seaduslikult liikmesriigis. 

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata kolmandate riikide kodanike suhtes: 

a) kes on liidu kodaniku pereliikmed, kellel on olnud või on ühenduses vaba liikumise 
õigus; 

b) kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 96/71/EÜ, nii kaua kui nad viibivad lähetuses; 

c) kes sisenevad liikmesriiki rahvusvaheliste kokkulepetega võetud kohustuste raames, 
millega hõlbustatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate kaubanduse ja 
investeeringutega seotud füüsiliste isikute liikmesriiki sisenemist ja seal ajutist viibimist. 
Eeskätt peetakse silmas äriühingusiseselt üleviidavaid isikuid, alltöövõtu korras teenuse 
osutajaid ja GATSi alusel võetud Euroopa Ühenduse kohustustes ettenähtud 
kõrgharidusega praktikante; 

d) kes on lubatud liikmesriiki hooajatöödele mitte kauemaks kui kuueks kuuks mis tahes 
kaheteistkümne kuu pikkuse ajavahemiku jooksul;  

e) kes on taotlenud enda pagulasena tunnustamist ning kelle taotluse suhtes ei ole veel 
tehtud lõplikku otsust; 

f) kes viibib liikmesriigis rahvusvahelise kaitse taotlejana või ajutise kaitse kavade alusel;  
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g) kes on saanud pikaajalise elaniku staatuse vastavalt nõukogu direktiivile 
2003/109/EÜ; 

h) kelle väljasaatmine riigist on peatatud faktidele või õigusaktidele tuginedes.  

II peatükk 

Ühtne taotlemise menetlus ja ühtne luba 

Artikkel 4 

Ühtne taotlemise menetlus 

1. Liikmesriigis elamise ja töötamise loa taotluse esitamiseks on üks menetlus. 

2. Kui taotluse esitaja vastab riigi õigusaktides sätestatud tingimustele, vaatavad 
liikmesriigid taotluse läbi ja võtavad vastu otsuse ühtse loa andmise, muutmise või 
uuendamise kohta. Ühtse loa andmise, muutmise või uuendamise otsus esitatakse ühtses 
haldusdokumendis, mis sisaldab nii elamis- kui ka tööluba. 

Artikkel 5 

Pädev ametiasutus 

1. Liikmesriik määrab pädeva ametiasutuse, kelle pädevuses on vastu võtta taotlus ja 
välja anda ühtne luba.  

2. Määratud ametiasutus vaatab taotluse läbi ja teeb selle kohta otsuse nii kiiresti kui 
võimalik ja igal juhul hiljemalt kolme kuu möödumisel taotluse esitamisest. 

Kui taotluse läbivaatamine on erandlike asjaolude tõttu keeruline, võib esimeses lõigus 
osutatud tähtaega pikendada. 

3. Määratud ametiasutus teatab taotluse esitajale otsusest kirjalikult kooskõlas 
asjaomastes õigusaktides sätestatud teatamismenetlusega. 

4. Kui taotluse tõendamiseks esitatud teave on puudulik, teatab määratud ametiasutus 
taotlejale vajadusest esitada täiendavat teavet. Lõikes 2 nimetatud tähtaja arvestamine 
peatatakse niikauaks, kui ametiasutused on saanud vajaliku täiendava teabe. 

Artikkel 6 

Ühtne luba 

1. Liikmesriigid annavad välja ühtse loa, kasutades ühtset vormi, mis on kehtestatud 
määruses (EÜ) nr 1030/2002, ning esitavad sellel teabe töötamisloa kohta vastavalt selle 
määruse lisa punkti a alapunktile 7.5–9. 
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2. Tööturule juurdepääsu andmise tõendamiseks ei anna liikmesriigid välja mingeid 
täiendavaid lubasid, eriti töölubasid.  

Artikkel 7 

Elamisload, mis on välja antud muul kui töötamise eesmärgil  

1. Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1030/2002 välja antud elamislubadel esitavad 
liikmesriigid teabe töötamise õiguse kohta sõltumata loa liigist.  

2. Tööturule juurdepääsu andmise tõendamiseks ei anna liikmesriigid välja mingeid 
täiendavaid lubasid, eriti töölubasid. 

Artikkel 8 

Õiguskaitsevahendid 

1. Taotluse tagasilükkamise otsuse põhjendused esitatakse kirjalikult, selgitades vastavalt 
riigi või ühenduse õigusaktidele ühtse loa andmata, muutmata või uuendamata jätmist või 
selle peatamist või tühistamist.  

2. Ühtse loa andmata, muutmata või uuendamata jätmist või selle peatamist või 
tühistamist võib vaidlustada asjaomase liikmesriigi kohtus. Kirjalikus teates osutatakse 
olemasolevatele võimalikele apellatsioonimenetlustele ja nendega seotud tähtaegadele.  

Artikkel 9 

Juurdepääs teabele  

Liikmesriigid astuvad vajalikke samme, et teavitada kolmanda riigi kodanikku ja tema 
tulevast tööandjat kõikidest tõendavatest dokumentidest, mis tuleb taotlusele lisada.  

Artikkel 10 

Tasud 

Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu maksmist käesoleva direktiivi kohase 
taotluste läbivaatamise eest. Tasu suurus peab olema proportsionaalne ja selle suuruse 
kindlaksmääramisel võib lähtuda tegelikult osutatud teenusest.  

Artikkel 11 

Ühtse loa alusel saadavad õigused  

1. Ühtne luba annab oma kehtivusaja jooksul omanikule vähemalt järgmised õigused: 

a) siseneda ja taassiseneda ühtse loa väljaandvasse liikmesriiki ning seal viibida;  

b) läbida teisi liikmesriike selleks, et kasutada punktis a nimetatud õigusi; 
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c) vaba juurdepääsu kogu ühtse loa väljaandva liikmesriigi territooriumile, arvestades 
liikmesriigi õigusaktides julgeolekukaalutlustel kehtestatud piiranguid;  

d) sooritada ühtse loaga lubatud tegevusi;  

e) saada teavet loast tulenevate õiguste kohta vastavalt käesolevale direktiivile ja 
liikmesriigi õigusaktidele. 

III peatükk 

Õigus võrdsele kohtlemisele 

Artikkel 12 

1. Kolmandatest riikidest pärit töötajaid koheldakse võrdselt kodanikega vähemalt 
järgmistes valdkondades: 

a) töötingimused, sealhulgas palk ja töölt vabastamine, samuti töötervishoid ja tööohutus;  

b) ühinemisvabadus ning õigus liituda töötajate või tööandjate organisatsiooni või 
kutseühinguga või mis tahes organisatsiooniga, mis ühendab teataval tegevusalal 
tegutsevaid isikuid, sealhulgas õigus selliste organisatsioonide pakutavatele eelistele, 
ilma et see piiraks avalikku korda ja julgeolekut käsitlevate liikmesriigi õigusaktide 
kohaldamist; 

c) haridus ja kutseõpe; 

d) diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
tunnustamine riikide asjaomase menetluse kohaselt; 

e) sotsiaalkindlustusliigid, mis on kindlaks määratud nõukogu 14. juuni 1971. aasta 
määrusega (EMÜ) nr 1408/1971 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta 
ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete 
suhtes. Määrusega (EÜ) nr 859/2003 laiendati määruse (EMÜ) nr 1408/71 ja selle 
rakendusmääruse (EMÜ) nr 574/72 kehtivust nendele kolmandate riikide kodanikele, 
keda need õigusaktid veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse alusel; 

f) väljateenitud pensioni maksmine kolmandasse riiki kolimisel; 

g) maksusoodustused; 

h) juurdepääs kaupadele ja teenustele ning üldsusele kättesaadavate kaupade ja teenuste 
pakkumisele, sealhulgas elamispinna saamisega seotud menetlused ja tööhõiveametite 
pakutav abi.  

2. Liikmesriigid võivad oma riigi kodanikega võrdset kohtlemist piirata järgmiselt:  

a) nõudes hariduse või koolituse saamiseks nõuetekohase keeleoskuse tõendamist. 
Ülikooli pääsemisele võib kehtestada teatava hariduslike eeltingimuste täitmise nõude; 
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b) piirates lõike 1 punktis c nimetatud õigusi piirangute kehtestamisega õppetoetuste 
suhtes; 

c) piirates lõike 1 punktis h nimetatud õigusi sotsiaalkorterite suhtes juhtudega, kui 
kolmanda riigi kodanik on liikmesriigis elanud või tal on õigus seal elada vähemalt kolm 
aastat; 

d) piirates lõike 1 punktides a, b ja g nimetatud õigusi vaid nende kolmandatest riikidest 
pärit töötajatega, kellel on töökoht; 

e) piirates lõike 1 punktis e nimetatud õigusi vaid nende kolmandatest riikidest pärit 
töötajatega, kellel on töökoht, välja arvatud töötuskindlustusega seotud õigused. 

Artikkel 13 

Soodsamate sätete kohaldamine 

1. Käesolev direktiiv ei piira järgmiste õigusaktide soodsamate sätete kohaldamist: 

a) ühenduse õigusaktid, sealhulgas ühenduse või ühenduse ja tema liikmesriikide ning 
kolmandate riikide vahel sõlmitud kahe- ja mitmepoolsed lepingud; 

b) kahe- või mitmepoolsed lepingud ühe või mitme liikmesriigi ning ühe või mitme 
kolmanda riigi vahel. 

2. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide õigust võtta vastu või jätta kehtima sätteid, 
mis on direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate isikute suhtes soodsamad. 

IV peatükk 

Lõppsätted 

Artikkel 14 

Liikmesriigid tagavad, et üldsusele antakse teavet kolmandate riikide kodanike töötamise 
eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta ning et seda teavet 
ajakohastatakse korrapäraselt.  

Aruandlus 

Artikkel 15 

1. Komisjon esitab korrapäraselt ja esimest korda hiljemalt kolme aasta pärast 
alates artiklis 16 nimetatud kuupäevast Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi liikmesriikides kohaldamise kohta ning vajaduse 
korral teeb muudatusettepanekud.  
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2. Igal aastal ja esimest korda mitte hiljem kui 1. aprillil [üks aasta pärast 
käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäeva] esitavad liikmesriigid otsusega 
2006/688/EÜ loodud võrgustiku kaudu komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
statistilised andmed selliste kolmandate riikide kodanike arvu kohta, kellele on 
eelmise kalendriaasta jooksul antud ühtne luba, kelle luba on pikendatud või 
tühistatud, märkides nende kodakondsuse ja kutseala. Samuti edastatakse 
statistilised andmed riiki lubatud pereliikmete kohta.  

Direktiivi ülevõtmine 

Artikkel 16 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt […]. Nad edastavad viivitamata komisjonile kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli. 

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku 
avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette 
liikmesriigid. 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile põhiliste õigusnormide teksti, mille nad on vastu 
võtnud käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas. 

Jõustumine  

Artikkel 17 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas. 

Adressaadid 

Artikkel 15 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel,  

 Nõukogu nimel 
 eesistuja 


