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PERUSTELUT 

1) EHDOTUKSEN TAUSTAA 

110 • Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet 

Ehdotus liittyy EU:n tavoitteeseen luoda kokonaisvaltainen maahanmuuttopolitiikka. 
Tampereella 15. ja 16. lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että 
Euroopan unionin olisi varmistettava jäsenvaltioidensa alueella laillisesti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja että heille olisi pyrittävä 
takaamaan tehokkaamman kotouttamispolitiikan avulla EU:n kansalaisten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin verrattavat oikeudet ja velvollisuudet. Marraskuussa 2004 vahvistetun 
Haagin ohjelman mukaan ”laillinen maahanmuutto tulee tärkeäksi osaamiselle 
rakentuvan talouden kehittämisessä Euroopassa ja talouskehityksen eteenpäin 
viemisessä ja myötävaikuttaa siten Lissabonin strategian täytäntöönpanoon”. 
Joulukuun 2006 Eurooppa-neuvosto esitti päätelmissään yksimielisesti toimet, jotka 
olisi toteutettava vuoden 2007 aikana. Niiden osana ”kehitetään kansallista toimivaltaa 
mitenkään rajoittamatta laillisen maahanmuuton osalta hyvin hallittuja 
maahanmuuttopolitiikkoja, joilla voidaan auttaa jäsenvaltioita täyttämään nykyiset ja 
tulevat työvoimatarpeet siten, että samalla myötävaikutetaan kaikkien maiden 
kestävään kehitykseen. Erityisesti joulukuun 2005 laillista maahanmuuttoa koskevaan 
toimintapoliittiseen suunnitelmaan liittyvät komission tulevat ehdotukset olisi 
käsiteltävä joutuisasti”. 

Ehdotuksella pyritään vastaamaan edellä mainittuihin pyyntöihin noudattaen laillista 
maahanmuuttoa koskevaa toimintapoliittista suunnitelmaa, jonka tavoitteena on 
vahvistaa neljässä lainsäädäntöehdotuksessa tiettyihin maahanmuuttajaryhmiin (erittäin 
pätevät työntekijät, kausityöntekijät, palkalliset harjoittelijat ja yrityksen sisällä 
siirtyvät työntekijät) sovellettavat edellytykset sekä luoda yleinen kehys 
työvoimaperusteiseen maahanmuuttoon sovellettavalle oikeudenmukaiselle ja 
työntekijöiden oikeuksista lähtevälle toimintamallille. Viimeksi mainittu tavoite 
pyritään saavuttamaan takaamalla maassa jo oleskeleville kolmansista maista tulleille 
työntekijöille oikeusasema Lissabonin strategian perusajatuksen mukaisesti ja 
yksinkertaistamalla menettelyjä hakijoiden kannalta. 

Edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi komissio ehdottaa, että kaikille 
jäsenvaltioissa laillisesti oleskeleville kolmansista maista tulleille työntekijöille, jotka 
eivät vielä ole oikeutettuja pitkään oleskelleen henkilön asemaan, taataan yhtäläiset 
oikeudet ja että otetaan käyttöön yhden hakemuksen menettely ja yhdistetty oleskelu- 
ja työlupa. Tällainen yhdistelmälupa tuo mukanaan synergiaetuja, ja sen ansiosta 
jäsenvaltiot voivat hallinnoida ja valvoa maassa työllistymistarkoituksessa oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten läsnäoloa nykyistä paremmin. 

120 • Yleinen tausta 

Lokakuussa 1999 Tampereella pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen 
komissio on pyrkinyt saavuttamaan yksimielisyyden taloudellisista syistä tapahtuvaan 
muuttoon sovellettavista yhteisistä säännöistä, sillä tämä muuttoliike on aina 
maahanmuuttopolitiikan ydinkysymys. Vuonna 2001 komissio teki ehdotuksen 
direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 
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palkkatyötä tai itsenäistä ammatinharjoittamista varten. EU:n muut toimielimet 
antoivat ehdotuksesta myönteisen lausunnon, mutta neuvostossa se eteni vain 
ensimmäiseen käsittelyyn, ja ehdotus peruutettiin virallisesti vuonna 2006. 

Nyt käsillä olevassa ehdotuksessa ei puututa maahanpääsyn edellytyksiin, vaan siinä 
keskitytään kaikille jossakin jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleville kolmansista maista 
tulleille työntekijöille myönnettäviin yhtäläisiin oikeuksiin sekä yhteen 
menettelylliseen seikkaan eli yhden hakemuksen menettelyllä myönnettävään 
yhdistelmälupaan. 

Nykyään kolmansista maista tulleilla työntekijöillä on puutteelliset oikeudet maiden 
omiin kansalaisiin verrattuna. Myöntämällä kolmansista maista tulleille työntekijöille 
vastaavat työoikeudet (esim. työehdot mukaan luettuina palkkaus, mahdollisuus 
ammatilliseen koulutukseen ja keskeiset sosiaaliturvaetuudet) kuin omille kansalaisille 
tunnustetaan, että tekemällä työtä ja maksamalla veroja nämä työntekijät antavat oman 
panoksensa Euroopan talouden rakentamiseen. Samalla voidaan myös vähentää 
erilaisista oikeuksista johtuvaa epäoikeudenmukaista kilpailua ja näin suojata EU:n 
kansalaisia halpatyövoiman käytöltä ja maahanmuuttajia hyväksikäytöltä. 
Sisällyttämällä yhtäläiset oikeudet yhteisön oikeuteen luotaisiin lisäksi tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille EU:n alueella työskenteleville kolmansien maiden 
kansalaisille riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he työskentelevät. 

Menettelyjen yksinkertaistaminen ehdotetulla tavalla, jolloin tuloksena olisi yhden 
hakemuksen menettelyllä myönnettävä yhdistelmälupa, keventäisi huomattavasti 
kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin sekä työnantajiin kohdistuvia hallinnollisia 
vaatimuksia koko EU:n alueella. Uudistuksen myötä myös valvonta tehostuisi, ja 
tämän vuoksi ehdotus täydentää komission hiljattain tekemää ehdotusta maassa 
laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavista 
seuraamuksista KOM(2007) 249. 

130 • Voimassa olevat aiemmat säännökset 

Laillisen maahanmuuton alalla on annettu joitakin direktiivejä, jotka koskevat tiettyjä 
kolmansien maiden kansalaisten erityisryhmiä. Niitä ovat neuvoston direktiivi 
2003/86/EY oikeudesta perheenyhdistämiseen, neuvoston direktiivi 2003/109/EY 
pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta, neuvoston direktiivi 
2004/114/EY kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta 
harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä sekä 
neuvoston direktiivi 2005/71/EY tutkijoiden EU:hun tulon helpottamisesta. Tämä 
ehdotus sopii yhteen edellä mainittujen säännösten kanssa ja täydentää niitä, koska 
direktiivi olisi horisontaalinen väline, joka takaa oikeudet jokaiselle jossakin 
jäsenvaltiossa oleskelevalle kolmannesta maasta tulleelle työntekijälle riippumatta 
siitä, millä perusteella hänelle on myönnetty pääsy johonkin jäsenvaltioon ja sen 
työmarkkinoille. 

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 859/2003 ulotettiin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja 
asetuksen (ETY) N:o 574/72 säännökset koskemaan sellaisia kolmansien maiden 
kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät vielä koskeneet yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa perusteella. Asetuksella varmistetaan, ettei jäsenvaltiosta toiseen 
muuttavia kolmansien maiden kansalaisia kohdella eri tavalla kuin vastaavasti 
muuttavia EU:n kansalaisia. Tämä ehdotus täydentää kyseistä asetusta, ja se myös 
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takaa jostakin kolmannesta maasta tulleelle työntekijälle oikeuden 
sosiaaliturvaetuuksiin yhdessä jäsenvaltiossa. 

Kolmannen maan kansalaiselle myönnettävän oleskeluluvan malli vahvistetaan 
asetuksessa (EY) N:o 1030/2002, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat lisätä 
oleskelulupaan yhtenäistä kaavaa käyttäen mitä tahansa muita tietoja, erityisesti 
maininnan siitä, onko henkilöllä työlupa. Tämä ehdotus perustuu kyseiseen asetukseen 
sikäli, että jäsenvaltioiden edellytetään esittävän työlupaa koskeva maininta yhtenäisen 
mallin mukaisesti riippumatta siitä, mikä on maahanpääsyn oikeusperusta. 

Komissio aikoo esittää samanaikaisesti tämän ehdotuksen kanssa ehdotuksen 
direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 
korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten. Ehdotukset on laadittu niin, että ne sopivat 
yhteen keskenään. 

140 • Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin 
tavoitteisiin 

Ehdotuksen säännökset vastaavat ja tukevat tavoitteita, jotka on asetettu Lissabonin 
strategiassa KOM(2005) 24 erityisesti EU:n houkuttelevuuden lisäämiseksi työnteon 
kannalta, kasvua ja työllisyyttä koskevissa yhdennetyissä suuntaviivoissa 
KOM(2005) 141 sekä kaikille kuuluvaa ihmisarvoista työtä koskevassa komission 
tiedonannossa KOM(2006) 249. Maahanmuuttajien oikeusaseman varmistaminen – 
määrittelemällä ja tunnustamalla selkeästi heidän oikeutensa työntekijöinä – voi antaa 
suojan kolmansien maiden kansalaisten hyväksikäyttöä vastaan ja tällä tavoin lisätä 
heidän panostaan EU:n talouskehityksessä ja kasvussa, ja se myös suojaa EU:n 
kansalaisia halpatyövoiman käyttöä vastaan. Yhdenmukaisesti tiedonannon Euroopan 
väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin KOM(2006) 571 kanssa tämä ehdotus 
edistää lisäksi maahanmuuttajien ja heidän perheidensä kotouttamista, ja tällä tavoin 
vastataan osittain tarpeeseen valmistaa Euroopan taloutta ja yhteiskuntaa väestön 
ikääntymiseen. 

Ehdotus, joka koskee erityisesti työhön liittyviä kolmansien maiden kansalaisten 
oikeuksia, kunnioittaa perusoikeuksia ja ottaa huomioon perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 12 artiklan kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta, 
14 artiklan oikeudesta koulutukseen, 15 artiklan 3 kohdan samanlaisista työehdoista, 
21 artiklan 2 kohdan syrjinnän kieltämisestä, 29 artiklan oikeudesta 
työnvälityspalveluihin, 31 artiklan oikeudenmukaisista ja kohtuullisista työoloista ja 
työehdoista, 34 artiklan sosiaaliturvasta ja toimeentulotuesta, 35 artiklan terveyden 
suojelusta sekä 47 artiklan oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen. 

 

2) KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 • Intressitahojen kuuleminen 

211 Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista 

Julkinen kuuleminen toteutettiin antamalla vihreä kirja taloudellisista syistä tapahtuvan 



 

FI 5   FI 

maahanmuuton hallinnassa sovellettavasta EU:n strategiasta. Komissio sai 
jäsenvaltioilta, EU:n muilta toimielimiltä, työmarkkinaosapuolilta, valtiosta 
riippumattomilta järjestöiltä, kolmansilta mailta, tiedeyhteisöiltä jne. yli 130 vastausta 
(vastauksiin voi tutustua osoitteessa 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm), ja julkinen kuulemistilaisuus pidettiin 
14. kesäkuuta 2005. 

Lisäkuulemisia järjestettiin seminaarien ja työpajojen muodossa, ja jäsenvaltioita 
kuultiin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita käsittelevässä komission komiteassa. 
Tärkeimpiä sidosryhmiä kuultiin lisäksi arvioinnin tueksi teetetyn ulkopuolisen 
selvityksen kautta kyselylomakkeiden ja haastattelujen muodossa. 

212 Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon 

Julkisen kuulemisen yhteydessä annetuissa 130 vastauksessa tuettiin yleisesti yhteisen 
toimintapolitiikan laatimista EU:lle taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa 
varten; menettelytavoista ja odotetuista tuloksista tosin esitettiin voimakkaasti eriäviä 
näkemyksiä. Joitakin asioita nousi selkeästi esille. Niitä olivat esimerkiksi tarve EU:n 
yhteisiin sääntöihin, joilla luotaisiin kannustavat olosuhteet ainakin joillekin keskeisille 
työvoimamuuttajaryhmille (esim. korkeasti koulutetut työntekijät), sekä tarve turvata 
kaikkien laillisesti työskentelevien maahanmuuttajien oikeusasema. Tästä syystä tämä 
ehdotus – toisin kuin vuoden 2001 direktiiviehdotus, jonka tarkoituksena oli säädellä 
maahanpääsyn edellytyksiä yleisesti – koskee ainoastaan menettelyjen 
yksinkertaistamista ja oikeuksien takaamista niille, jotka jo on hyväksytty johonkin 
jäsenvaltioon ja sen työmarkkinoille.  

Komissio on ottanut huomioon laillista maahanmuuttoa koskevasta komission 
toimintapoliittisesta suunnitelmasta esitetyt sekä vaikutustenarviointia varten tehdyn 
selvityksen yhteydessä esitetyt huomautukset. 

 • Asiantuntijatiedon käyttö 

229 Ulkopuolisia asiantuntijoita ei tarvittu. 

230 • Vaikutusten arviointi 

Seuraavia vaihtoehtoja harkittiin: 

Vaihtoehto 1 – Ei muutoksia 

Vaihtoehto 2 – Lainsäädäntöön liittymätön vaihtoehto eli tiedotus, koordinointi ja 
yhteistyö. Siirtotyöläisten oikeuksista ei anneta uutta yleistä lainsäädäntöä. Joidenkin 
kolmansista maista tulleiden työntekijöiden oikeuksia tarkennettaisiin kansallisella 
lainsäädännöllä, ja EU:n tasolla niitä varten annettaisiin tietyt erityisdirektiivit (esim. 
erittäin päteviä työntekijöitä koskeva direktiivi). Sen sijaan panostettaisiin täydentäviin 
ja tukeviin toimenpiteisiin jäsenvaltioiden lainsäädäntökäytäntöjen lähentämiseksi 
edelleen tietoja keräämällä ja vaihtamalla.  

Vaihtoehto 3a – Lainsäädäntövaihtoehto eli yhtäläisyyksiin painottuva direktiivi. 
Tämä vaihtoehto takaisi tasavertaisen kohtelun sellaisille kolmansien maiden 
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kansalaisille, jotka on jo hyväksytty työmarkkinoille niiden kaikilla osa-alueilla lukuun 
ottamatta sosiaaliturvaa, sosiaaliturvamaksujen ja eläkkeiden siirtoa sekä 
mahdollisuutta julkisten palvelujen saantiin.  

Vaihtoehto 3b – Tasavertaista kohtelua koskeva lainsäädäntövaihtoehto eli direktiivi, 
joka takaisi tasavertaisen kohtelun sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka on 
jo hyväksytty työmarkkinoille kaikilla työmarkkinapolitiikan osa-alueilla mukaan 
luettuina sosiaaliturva, sosiaaliturvamaksujen ja eläkkeiden siirto ja mahdollisuus 
julkisten palvelujen saantiin.  

Vaihtoehto 4 – Täydentävä lainsäädäntövaihtoehto eli direktiivi yhden hakemuksen 
menettelystä ja yhdistetystä oleskelu- ja työluvasta. Direktiivi käsittelisi yhden 
hakemuksen menettelyä, joka yksinkertaistaa hakumenettelyä sekä maahanmuuttajien 
että viranomaisten kannalta, sekä yhtä asiakirjaa, joka oikeuttaisi kolmannen maan 
kansalaisen oleskelemaan ja työskentelemään jossakin jäsenvaltiossa. Säännösten 
perustana voisi olla yhtenäisestä oleskeluluvasta annettu asetus (EY) N:o 1030/2002, 
joka jo oikeuttaa jäsenvaltiot lisäämään lupaan kansallisia huomautuksia pääsystä 
työmarkkinoille. Tähän vaihtoehtoon voisi sisältyä – oikeuksiin perustuvan 
toimintamallin mukaisesti – yhdistelmäluvan hakemiseen liittyviä menettelyllisiä 
suojatoimia ja takeita. 

Vaihtoehto 5 – Kokonaisvaltainen lainsäädäntöehdotus eli direktiivi, joka säätelee 
pääsyä työmarkkinoille ja myös takaa tasavertaisen kohtelun kolmansista maista 
tulleille työntekijöille. Direktiivi säätelisi kolmansista maista tulevien työntekijöiden 
pääsyä jäsenvaltioiden työmarkkinoille tasavertaisen kohtelun takaamiseksi 
työllistymisen ja liikkumisen suhteen asianomaisessa jäsenvaltiossa. Jotta kolmansien 
maiden kansalaisille voitaisiin taata pääsy työmarkkinoille, työluvan saannin 
edellytyksiä (taloudellinen tarveharkinta jne.) olisi yhdenmukaistettava. Tämä 
vaihtoehto turvaisi myös tasavertaisen kohtelun suhteessa maan omiin kansalaisiin 
kaikilla vaihtoehdon 3b yhteydessä mainituilla aloilla. 

Kun vertaillaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ja otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden ja muiden osapuolten näkemykset, parhaaksi vaihtoehdoksi nousee 
vaihtoehtojen 3b ja 4 yhdistelmä, joka näyttäisi sisältävän suurimman mahdollisuuden 
saavuttaa etuja niin käytännössä kuin toimintapolitiikankin kannalta. 

231 Komissio on tehnyt työohjelmassa mainitun vaikutustenarvioinnin, johon voi tutustua 
osoitteessa [täydennetään myöhemmin]. 

3) EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT 

305 • Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus 

Ehdotus koskee yhden hakemuksen menettelyä, jota sovellettaisiin kolmansien maiden 
kansalaisten hakiessa lupaa päästä jonkin jäsenvaltion alueelle työntekoa varten. Jos 
oleskelu- ja työlupa myönnetään, lupa olisi myönnettävä yhtenä asiakirjana. 
Jäsenvaltioilla olisi yleinen velvoite järjestää hakemusten käsittelyä varten yhden 
asiointipisteen järjestelmä ja noudattaa sen käsittelyssä tiettyjä suojatoimenpiteitä ja 
sääntöjä. Lisälupien (esim. työlupien) myöntäminen olisi yleisesti kiellettyä. Asiakirjan 
malliksi otettaisiin kolmansien maiden kansalaisten nykyisen oleskeluluvan 
yhdenmukaistettu malli, joka vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1030/2002. 
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Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot olisivat velvollisia ilmoittamaan muita tarkoituksia 
varten (esim. perheenjäsenille) myönnetyissä oleskeluluvissa, onko asianomaiselle 
kolmannen maan kansalaiselle myönnetty pääsy kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille. 

Lisäksi ehdotus turvaa jonkin jäsenvaltion alueella laillisesti työskentelevien 
kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia myös siten, että siinä määritellään tietyt 
erityisesti työmarkkinoihin liittyvät alat, joilla on varmistettava tasavertainen kohtelu 
suhteessa omiin kansalaisiin. Periaatteessa kaikkia maassa laillisesti oleskelevia 
kolmansista maista tulleita työntekijöitä, joilla ei vielä ole pitkään oleskelleen henkilön 
asemaa, kohdeltaisiin tasavertaisesti maan omien kansalaisten kanssa. 

310 • Oikeusperusta 

Direktiivin säännöksillä on tarkoitus yksinkertaistaa menettelyjä (yhden hakemuksen 
menettely ja yhdistelmälupa) ja turvata tasavertaisella kohtelulla jäsenvaltioiden 
alueella laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 
oikeusasema. Tämän vuoksi tarkoituksenmukainen oikeusperusta on EY:n 
perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan a alakohta.  

320 • Toissijaisuusperiaate 

Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, koska asia, jota ehdotus koskee, ei kuulu yhteisön 
yksinomaiseen toimivaltaan. 

 Ehdotuksen tavoitteita ei voida saavuttaa riittävällä tavalla pelkästään jäsenvaltioiden 
toimin seuraavista syistä: 

323 Jos jäsenvaltiot toimivat itsenäisesti, on vaarana, että kolmansien maiden kansalaisia 
kohdellaan edelleen eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Tämä voi johtaa kilpailun 
vääristymiseen yhtenäismarkkinoilla sekä siihen, että kolmansien maiden kansalaiset 
siirtyvät niihin jäsenvaltioihin, jotka myöntävät enemmän oikeuksia kuin muut 
jäsenvaltiot. Menettelyjen yksinkertaistamisen osalta voidaan todeta, että jos 
rinnakkaisia menettelyjä yhä käyttävät jäsenvaltiot jatkavat nykyistä käytäntöä, 
oleskelu- ja työlupien hakumenettelyt ovat edelleen aikaa vieviä ja vaivalloisia sekä 
työnantajan että työntekijän kannalta.  

 Ehdotuksen tavoitteet saavutetaan paremmin yhteisön toimilla seuraavista syistä: 

324 Edellyttämällä yhteisön säädöksessä, että kolmansista maista tulleita työntekijöitä 
kohdellaan tasavertaisesti omien kansalaisten kanssa, vähennettäisiin EU:n 
kansalaisten ja kolmansista maista tulleiden työntekijöiden keskinäistä kilpailua ja 
suojattaisiin EU:n kansalaisia halpatyövoiman käytöltä ja maahanmuuttajia 
hyväksikäytöltä. Sisällyttämällä tasavertaisena kohteluna toteutettavat yhtäläiset 
oikeudet yhteisön oikeuteen luotaisiin tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille EU:n 
alueella työskenteleville kolmansien maiden kansalaisille riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa he oleskelevat. Ehdotettu menettelyjen yksinkertaistaminen keventäisi 
sekä kolmansista maista tuleviin työntekijöihin että työnantajiin kohdistuvia 
hallinnollisia vaatimuksia koko EU:n alueella. 

325 Yhteisellä toiminnalla varmistettaisiin 1) tehokkaammat menettelyt hakemusten 
käsittelyssä; 2) jäsenvaltion alueelle hyväksyttyjen työntekijöiden tasavertainen 
kohtelu työelämän eri osa-alueilla, sekä 3) kyseisten työntekijöiden parempi 
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kotouttaminen.  

327 Ehdotuksessa esitetään vähimmäisvaatimukset sille, kuinka oikeudet taataan 
soveltamalla tasavertaista kohtelua työelämän eri osa-alueilla. Sillä ei siis puututa 
jäsenvaltioiden oikeuteen määritellä toisasiallisten oikeuksien sisältöä. 

Ehdotus edellyttää toiminnan yhdenmukaistamista ehdotetun menettelyllisen 
yksinkertaistuksen osalta ainoastaan vähimmäistasolla. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin 
ainoastaan yleisesti järjestämään yhden asiointipisteen järjestelmä ja niitä kiellettäisiin 
yleisesti antamasta lisäasiakirjoja (esim. työlupaa) mutta niiden hakemusten 
käsittelyssä käyttämiin sisäisiin menettelyihin ei puututtaisi. Luvan mallina olisi 
asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistettu oleskeluluvan malli, joka jo on 
yhdenmukaistettu. 

 Ehdotus on siten toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 • Suhteellisuusperiaate 

Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä: 

331 Oikeudet taataan tasavertaisella kohtelulla ja menettelyjen yksinkertaistaminen on 
ainoastaan yleinen velvoite. 

EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan toiseksi viimeisen alakohdan mukaan 
jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön muita kuin direktiivissä säädettyjä 
kansallisia määräyksiä, kunhan ne ovat perustamissopimuksen ja kansainvälisten 
sopimusten mukaisia. 

332  

 • Sääntelytavan valinta 

341 Ehdotettu väline: direktiivi. 

342 Muut vaihtoehdot eivät soveltuisi seuraavasta syystä: 

Direktiivi on tässä tapauksessa paras sääntelytapa, koska siinä vahvistetaan oikeuksia 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja yleinen velvoite, jonka mukaan yhdistelmälupaa on 
haettava yhden hakemuksen menettelyllä, mutta jätetään jäsenvaltiolle joustonvaraa 
sen suhteen, milloin direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan 
tosiasiallisesti täytäntöön.  

4) TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 

409 Ehdotuksella ei ole vaikutuksia yhteisön talousarvioon. 

5) LISÄTIEDOT 

550 • Vastaavuustaulukko 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina kansalliset säännökset, joilla 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sekä kyseisten säännösten ja tämän 
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direktiivin välinen vastaavuustaulukko. 

70 • Ehdotuksen yksityiskohtainen kuvaus 

I luku – Yleiset säännökset 

1, 2 ja 3 artikla 

Luvussa esitetään direktiivin tarkoitus, määritelmät ja soveltamisala. Koska direktiivi 
on luonteeltaan horisontaalinen ja sillä pyritään takaamaan kaikille jossakin 
jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleville ja työskenteleville kolmansien maiden 
kansalaisille vähimmäisvaatimusten mukaiset yhtäläiset oikeudet, ”kolmansista maista 
tulleilla työntekijöillä” tarkoitetaan jonkin jäsenvaltion alueelle alun perin työntekoa 
varten hyväksyttyjen henkilöiden lisäksi myös henkilöitä, jotka ovat alun perin saaneet 
luvan tulla maahan jotain muuta tarkoitusta varten ja joille on yhteisön säännöksen tai 
kansallisen säännöksen nojalla myönnetty pääsy myös työmarkkinoille (esim. 
perheenjäsenet, pakolaiset, opiskelijat, tutkijat). Perheenjäsenten osalta on syytä 
korostaa, ettei ehdotuksessa puututa perheen yhdistämistä koskevan oikeuden käytölle 
vahvistettuihin edellytyksiin. Tätä direktiiviä sovellettaisiin kuitenkin perheenjäseneen 
heti sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty neuvoston direktiivin 2003/86/EY nojalla 
pääsy johonkin jäsenvaltioon edellyttäen, että häntä voidaan tämän direktiivin 
säännösten mukaan pitää kolmannesta maasta tulleena työntekijänä.  

Ehdotuksen soveltamisalaa koskevat poikkeukset esitetään kattavasti. Kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka on lähetetty työhön toiseen jäsenvaltioon neuvoston 
direktiivin 1996/71/EY mukaisesti, eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan, sillä heidän 
ei katsota toimivan sen jäsenvaltion työmarkkinoilla, johon heidät on lähetetty. Saman 
periaatteen mukaisesti soveltamisalaan eivät kuulu myöskään yrityksen sisällä siirron 
saaneet henkilöt, sopimusperusteiset palveluntarjoajat ja Euroopan yhteisön GATS-
sitoumuksiin liittyvät korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat. Ehdotus ei 
myöskään koske kausityöntekijöitä heidän asemansa erityisluonteen ja väliaikaisuuden 
vuoksi. EU:n alueella pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman saaneet 
henkilöt eivät myöskään sisälly ehdotuksen soveltamisalaan etuoikeutetumman 
asemansa ja oleskeluluvan erityispiirteiden vuoksi.  

II luku – Yhden hakemuksen menettely ja yhdistelmälupa 

4 artikla 

Tämä keskeinen säännös koskee yleistä velvoitetta tutkia jossakin jäsenvaltiossa 
työskentelyä ja oleskelua koskeva hakemus yhden hakemuksen menettelyä noudattaen 
– ja jos hakemus hyväksytään, myöntää yhdistelmälupa, joka oikeuttaa hakijan sekä 
oleskelemaan että työskentelemään asianomaisessa maassa.  

5 artikla 

Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomainen, jolla on toimivalta ottaa hakemus vastaan 
ja myöntää yhdistelmälupa. Tämä ei vaikuta muiden kansallisten viranomaisten 
asemaan ja vastuuseen hakemuksen tutkimisen ja sitä koskevan päätöksen teon 
yhteydessä. Viranomaisen nimeäminen hakemuksen vastaanottajaksi ja luvan 
myöntäjäksi ei myöskään saisi estää jäsenvaltioita nimeämästä muita viranomaisia, 
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joille kolmannen maan kansalainen tai hänen tuleva työnantajansa voi jättää 
hakemuksen ja joille lupa voidaan toimittaa (esim. konsulaatit).  

6 ja 7 artikla 

Yhdistelmälupa on esitettävä noudattaen asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistettua 
kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäistä kaavaa. Asetuksen 1 artiklan 
1 kohdassa jäsenvaltiot oikeutetaan lisäämään yhtenäisen kaavan asianomaiseen 
kohtaan tiedot siitä, onko kyseisellä henkilöllä lupa tehdä työtä. Myös tämän 
ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot ovat velvollisia ilmoittamaan kyseisen tiedon. 
Velvoite ei koske pelkästään oleskelua ja työntekoa varten myönnettävää 
yhdistelmälupaa vaan kaikkia myönnettyjä oleskelulupia riippumatta luvan tai 
oleskeluun oikeuttavan asiakirjan tyypistä (esim. perheen yhdistäminen, opiskelu), jos 
kyseinen kolmannen maan kansalainen on saanut luvan työskennellä asianomaisessa 
jäsenvaltiossa. Mahdollisten lisälupien myöntäminen kielletään yleisesti.  

8, 9 ja 10 artikla 
 
Menettelyllisten takeiden mukaan päätös hylätä yhdistelmälupaa koskeva hakemus on 
perusteltava eli kansallisten viranomaisten on annettava selvä selitys sille, miksi ne 
kieltäytyvät myöntämästä lupaa. Koska ehdotuksessa ei määritellä, millä perusteilla 
kolmansien maiden kansalaisille myönnetään työlupa, edellytykset ja perusteet 
yhdistelmälupaa koskevan hakemuksen hylkäämiselle on vahvistettava kansallisessa 
lainsäädännössä. Yksi perusteista on velvoite noudattaa yhteisön etuuskohtelun 
periaatetta sellaisena kuin se ilmaistaan erityisesti vuosien 2003 ja 2005 
liittymisasiakirjojen asianomaisissa määräyksissä. Jos hakemus hylätään, hakijalla on 
oltava oikeus oikeudelliseen muutoksenhakuun, joka on mainittava hänelle 
osoitettavassa kirjallisessa ilmoituksessa. Menettelyllisiin takeisiin kuuluu myös 
jäsenvaltioiden velvoite ilmoittaa kolmannen maan kansalaiselle tai tulevalle 
työnantajalle, mitä asiakirjoja yhdistelmäluvan hakemiseen tarvitaan. Maksujen – jos 
jäsenvaltiot vaativat hakijoita niitä – on oltava kohtuullisia, ja niiden perustana voidaan 
käyttää tosiasiallisesti suoritettuja palveluja. 
 
11 artikla 

Artiklassa esitetään oikeudet saapua tai palata maahan, oleskella siellä ja kulkea sen 
kautta yhdistelmäluvan turvin. Näillä oikeuksilla on merkitystä erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joissa ei sovelleta täysimääräisesti Schengenin säännöstöä.  

III luku – Oikeus tasavertaiseen kohteluun  

12 artikla 

Artiklassa taataan kolmansista maista tulleiden työntekijöiden oikeudet määrittelemällä 
alat, joilla heitä on kohdeltava tasavertaisesti maan omien kansalaisten kanssa 
vähimmäisvaatimukset täyttävällä tavalla rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioiden 
oikeutta antaa tai pitää voimassa tätä edullisempia säännöksiä. 

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen yhteydessä tasavertainen kohtelu koskee 
myös koulujen ja yliopistojen lukukausimaksuja. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin rajoittaa 
tasavertaista kohtelua opintoapurahojen osalta.  
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Ehdotus takaa tasavertaisen kohtelun tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen osalta 
kansallisten menettelyjen mukaisesti. Säännöksessä viitataan myös direktiivin 
2005/36/EY säännösten soveltamiseen. Tämä tarkoittaa, että jos kolmannen maan 
kansalainen on hankkinut ammattipätevyyden jossakin toisessa jäsenvaltiossa, se on 
tunnustettava samalla tavoin kuin EU:n kansalaisten ollessa kyseessä, ja jos hän on 
hankkinut pätevyyden jossakin kolmannessa maassa, se on otettava huomioon edellä 
mainitun direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 

Sosiaaliturvan yhteydessä tasavertainen kohtelu kattaa etuudet, jotka määritellään 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 4 artiklassa. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 859/2003 ulotettiin asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 säännökset koskemaan myös kolmansien maiden kansalaisia, 
mutta ainoastaan tilanteissa, joissa kolmannen maan kansalainen muuttaa jäsenvaltiosta 
toiseen. Tähän direktiiviehdotukseen sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista 
kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan myös kolmannesta maasta suoraan johonkin 
jäsenvaltioon tuleviin henkilöihin.  

Tasavertainen kohtelu koskee yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen 
saatavuutta mukaan luettuna sekä julkisin varoin rahoitettu että yksityissektorin kautta 
järjestetty asuminen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin rajoittaa julkisin varoin rahoitettua 
asumista koskevan oikeuden sellaisiin kolmannen maan kansalaisiin, jotka ovat 
oleskelleet tai joilla on oikeus oleskella kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään kolme 
vuotta. Työvoimatoimistojen tarjoaman avun yhteydessä tasavertaista kohtelua olisi 
sovellettava myös EURES-palveluihin (Euroopan työnvälitysverkosto). 

Tasavertaista kohtelua koskevat mahdolliset rajoitukset 

Joissakin tapauksissa jäsenvaltiot voivat rajoittaa tasavertaista kohtelua koskevan 
oikeuden henkilöihin, joilla tosiasiallisesti jo on työsuhde. Tämän mahdollisen 
rajoituksen selityksenä on se, että ehdotuksen pääasiallisena tarkoituksena on taata 
tasavertainen kohtelu maassa oleskeleville kolmansista maista tulleille 
työntekijöille. ”Kolmannesta maasta tullut työntekijä” määritellään kuitenkin niin, että 
määritelmä kattaa kaikki sellaiset kolmansien maiden kansalaiset, jotka on hyväksytty 
jonkin jäsenvaltion alueelle ja jotka ovat saaneet luvan tehdä siellä työtä. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että kolmansien maiden kansalaisilla ei tosiasiassa edes tarvitse olla 
työsuhdetta ennen kuin he kuuluvat ehdotukseen sisältyvien tasavertaista kohtelua 
koskevien säännösten soveltamisalaan. Kolmannesta maasta tullut työntekijä on 
määritelty siten, että määritelmä kattaa myös tilanteet, jotka ovat vallinneet ennen 
varsinaisen työsuhteen alkamista (tutkintojen tunnustaminen, työvoimapalvelujen 
tarjoama apu) tai maksettujen maksujen perusteella työsuhteen päättymisen jälkeen 
(työttömyysturva). Määritelmän mukaan useimpia oikeuksia olisi kuitenkin käytettävä 
työsuhteen yhteydessä. Oikeus tasavertaiseen kohteluun kytkeytyy kuitenkin joka 
tapauksessa tiukasti kolmannen maan kansalaisen oikeuteen oleskella laillisesti 
jossakin jäsenvaltiossa ja päästä sen työmarkkinoille, mikä mainitaan 
yhdistelmäluvassa. 

13 artikla 

Ehdotus ei estä soveltamasta sellaisia edullisempia määräyksiä, jotka sisältyvät 
kolmansista maista tulleiden työntekijöiden asemaa sääteleviin jo tehtyihin tai 
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vastaisuudessa tehtäviin yhteisön sopimuksiin tai sekasopimuksiin. Tällaisia 
sopimuksia ovat esimerkiksi ETA-sopimus ja Turkin kanssa tehty assosiaatiosopimus. 
Ehdotuksen liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan liitteeseen 4 sisältyy 
kattava luettelo kyseisistä sopimuksista. Tämä poikkeus koskee määräyksiä, jotka 
liittyvät ehdotuksen asiasisältöön, ja se koskee itse sopimuksia, niiden nojalla tehtyjä 
päätöksiä sekä niihin liittyviä tuomioistuimen päätöksiä. Ehdotus ei myöskään estä 
soveltamasta Euroopan neuvoston hyväksymiä edullisempia asiakirjoja, jos ne 
koskevat sellaisia kolmansista maista tulleita työntekijöitä, jotka ovat Euroopan 
neuvoston jäsenmaiden kansalaisia (Euroopan sosiaalinen peruskirja, 18. lokakuuta 
1961, uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, 1996, ja siirtotyöläisten asemaa 
koskeva eurooppalainen yleissopimus, 24. marraskuuta 1977). Ehdotus ei myöskään 
estä soveltamasta edullisempia määräyksiä, jotka sisältyvät kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän kieltäviin kansainvälisiin yleissopimuksiin kuten taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen. Ehdotuksen 
liitteenä olevan komission valmisteluasiakirjan liitteeseen 5 sisältyy asianomaisia 
sopimuksia koskeva luettelo, jossa mainitaan myös, ovatko kaikki jäsenvaltiot 
ratifioineet sopimukset.  
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2007/0229 (CNS) 

Ehdotus: 

NEUVOSTON DIREKTIIVI 

kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä 
varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä 

sekä 
jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 

yhtäläisistä oikeuksista 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 
3 kohdan a alakohdan, 

ottaa huomioon komission ehdotuksen, 

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon, 

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon, 

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon, 

sekä katsoo seuraavaa: 

1. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen asteittaista 
perustamista varten perustamissopimuksessa määrätään turvapaikkaa, 
maahanmuuttoa ja kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien suojelua 
koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta. 

2. Eurooppa-neuvosto tunnusti Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 
pidetyssä erityisistunnossaan, että on tarpeen yhdenmukaistaa kansallisia 
lainsäädäntöjä kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn ja oleskelun 
edellytyksistä. Samassa yhteydessä Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että 
Euroopan unionin on varmistettava jäsenvaltioidensa alueella laillisesti 
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja että 
heille olisi pyrittävä takaamaan tehokkaamman kotouttamispolitiikan avulla 
Euroopan unionin kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin verrattavat 
oikeudet ja velvollisuudet. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa 
hyväksymään pikaisesti oikeudelliset välineet komission ehdotusten pohjalta. 
Tarve saavuttaa Tampereella määritellyt tavoitteet vahvistettiin 4 ja 5 päivänä 
marraskuuta 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa.  

3. Yhä kansainvälisemmiksi muuttuvilla työmarkkinoilla EU:n olisi lisättävä 
vetovoimaansa kolmansista maista tulevien työntekijöiden silmissä. Tätä olisi 
edistettävä yksinkertaistamalla hallintomenettelyjä ja helpottamalla 
asianmukaisen tiedon saantia. Säännökset yhden hakemuksen menettelystä 
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oleskelu- ja työluvan kattavaa, yhtenä hallinnollisena asiakirjana esitettävää 
yhdistelmälupaa varten yksinkertaistaisivat ja yhdenmukaistaisivat 
jäsenvaltioissa nykyään sovellettavia erilaisia sääntöjä. Hakumenettelyjä onkin 
yksinkertaistettu vastaavalla tavalla jo useimmissa jäsenvaltioissa, ja tämän 
tuloksena menettelystä on tullut toimivampi niin maahanmuuttajien kuin 
työnantajienkin kannalta ja oleskelun ja työsuhteen laillisuuden valvonta on 
helpottunut. 

4. Jotta jäsenvaltiot voisivat sallia henkilön pääsyn alueelleen ensimmäisen kerran, 
niiden olisi voitava myöntää tarpeeksi ajoissa yhdistelmälupa tai siinä 
tapauksessa, että ne myöntävät kyseisiä lupia vain alueellaan, viisumi. 

5. Olisi vahvistettava säännöt yhdistelmälupaa koskevien hakemusten 
tutkimusmenettelyä varten. Tutkimusmenettelyjen olisi oltava tehokkaita ja 
helposti toteutettavia jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten tavanomainen 
työtaakka huomioon ottaen, ja niiden olisi oltava avoimia ja tasapuolisia, jotta 
asianomaisille henkilöille voitaisiin taata riittävä oikeusvarmuus.  

6. Olosuhteet ja kriteerit, joiden perusteella yhdistelmälupaa koskeva hakemus 
voidaan hylätä, vahvistetaan kansallisessa laissa; niihin kuuluu myös velvoite 
noudattaa yhteisön etuuskohtelun periaatetta sellaisena kuin se ilmaistaan 
erityisesti 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 25 päivänä huhtikuuta 2005 tehtyjen 
liittymisasiakirjojen asianomaisissa määräyksissä. 

7. Yhdistelmäluvan olisi vastattava kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan 
yhtenäisestä kaavasta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1030/20021 vahvistettua 
oleskeluluvan yhdenmukaista mallia, johon jäsenvaltiot voivat lisätä tietoja, 
erityisesti maininnan siitä, onko henkilöllä työlupa. Jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava – myös maahanmuuton valvonnan tehostamiseksi – 
yhdistelmäluvassa ja kaikissa myöntämissään oleskeluluvissa työlupaa koskevat 
tiedot riippumatta siitä, minkätyyppisen luvan tai oleskeluun oikeuttavan 
asiakirjan perusteella kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle on myönnetty 
pääsy johonkin jäsenvaltioon ja sen työmarkkinoille.  

8. Kolmannen maan kansalaisen, jolla on voimassaoleva matkustusasiakirja ja 
jonkin Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion 
myöntämä yhdistelmälupa, olisi voitava vapaasti päästä Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueelle ja liikkua siellä vapaasti 
kolmen kuukauden ajan henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön 
säännöstöstä 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 (Schengenin rajasäännöstö) 2  ja 
Schengenin säännöstön (tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä 
rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan 
liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin 

                                                 
1 EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1. 
2 EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1. 
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sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus eli Schengenin yleissopimus)3 
21 artiklan mukaisesti. 

9. Koska asiasta ei ole annettu horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, kolmansien 
maiden kansalaisten oikeudet vaihtelevat riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa he 
työskentelevät ja mikä on heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole samoja 
oikeuksia kuin asianomaisen jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 
kansalaisilla. Johdonmukaisen maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi edelleen, 
EU:n kansalaisten ja maassa laillisesti työskentelevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksia koskevien erojen pienentämiseksi ja 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvän voimassa olevan yhteisön säännöstön 
täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt oikeudet ja tarkennettava erityisesti, 
millä osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon laillisesti hyväksytyille kolmansista 
maista tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole pitkään oleskelleen henkilön 
asemaa, taataan tasavertainen kohtelu omiin kansalaisiin nähden. Säännöksillä 
halutaan luoda tasavertaiset toimintaedellytykset koko EU:n alueelle, tunnustaa, 
että jossakin jäsenvaltiossa laillisesti työskentelevät kolmansien maiden 
kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja 
maksamalla veroja, sekä estää kolmansien maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 
aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu näiden ja omien kansalaisten välillä. 

10. Kaikilla jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevilla ja työskentelevillä kolmansien 
maiden kansalaisilla olisi oltava samat yhtäläiset oikeudet tulla kohdelluksi 
tasavertaisesti isäntäjäsenvaltionsa omien kansalaisten kanssa riippumatta siitä, 
millä perusteella he ovat alun perin saaneet maahantuloluvan. Oikeus 
tasavertaiseen kohteluun tässä direktiivissä mainituilla aloilla olisi taattava 
jonkin jäsenvaltion alueelle työntekoa varten hyväksyttyjen kolmansien maiden 
kansalaisten lisäksi myös muuta tarkoitusta varten hyväksytyille henkilöille, 
joille on myönnetty pääsy asianomaisen jäsenvaltion työmarkkinoille jonkin 
muun yhteisön säädöksen tai kansallisen lainsäädännön nojalla; näitä henkilöitä 
ovat oikeudesta perheenyhdistämiseen 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun 
neuvoston direktiivin 2003/86/EY 4  nojalla jäsenvaltioon hyväksytyt 
kolmannesta maasta tulleen työntekijän perheenjäsenet, kolmansien maiden 
kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai 
vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/114/EY 5  mukaisesti 
jäsenvaltion alueelle hyväksytyt kolmansien maiden kansalaiset ja kolmansien 
maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta 
varten 12 päivänä lokakuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/71/EY6 
mukaisesti maahan hyväksytyt tutkijat. 

11. Tämä direktiivi ei koske niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat saaneet 
25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY 7 
mukaisen pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman, koska heillä 

                                                 
3 EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19. 
4 EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12. 
5 EUVL L 375, 23.12.2004, s. 12. 
6 EUVL L 289, 3.11.2005, s. 15. 
7 EUVL L 16, 23.1.2004, s. 44. 
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on etuoikeutetumpi asema ja erityinen ”pitkään oleskelleen kolmannen maan 
kansalaisen EY-oleskelulupa”.  

12. Tätä direktiiviä ei tulisi soveltaa niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka 
lähetetään johonkin jäsenvaltioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY8 nojalla, eikä niihin, jotka saapuvat johonkin jäsenvaltioon 
sellaisten sitoumusten nojalla, jotka sisältyvät tiettyihin ryhmiin kuuluvien 
kaupan tai investointien alalla toimivien luonnollisten henkilöiden 
maahanpääsyä ja väliaikaista oleskelua helpottaviin kansainvälisiin sopimuksiin, 
sillä kyseisten henkilöiden ei katsota toimivan asianomaisen jäsenvaltion 
työmarkkinoilla. 

13. Direktiiviä ei tulisi soveltaa sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on 
oikeus tulla jonkin jäsenvaltion alueelle enintään kuuden kuukauden ajaksi 
minkä tahansa kahdentoista kuukauden jakson aikana kausiluonteista työtä 
varten, koska heidän asemansa on väliaikainen. 

14. Oikeus tasavertaiseen kohteluun tietyillä aloilla olisi myönnettävä ainoastaan 
niille kolmansien maiden kansalaisille, joilla on laillinen oikeus oleskella 
jossakin jäsenvaltiossa ja joille on myönnetty pääsy sen työmarkkinoille, mikä 
ilmoitetaan oleskelu- ja työluvan sisältävässä yhdistelmäluvassa sekä sellaisissa 
muita tarkoituksia varten myönnetyissä oleskeluluvissa, joihin sisältyvät myös 
työlupaa koskevat tiedot. 

15. Kolmannen maan kansalaisen toisissa jäsenvaltioissa hankkima 
ammattipätevyys olisi tunnustettava samaan tapaan kuin unionin kansalaisten 
ollessa kyseessä, ja jossakin kolmannessa maassa hankittu pätevyys olisi 
otettava huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 
2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti.9 

16. Jäsenvaltion alueella työskenteleviä kolmansien maiden kansalaisia olisi 
kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 1408/7110. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 859/200311, annettu 
14 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) 
N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan 
kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske 
yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi, ulotetaan asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 säännökset koskemaan Euroopan unionin alueella laillisesti oleskelevia 
rajat ylittävässä tilanteessa olevia kolmansien maiden kansalaisia. Tämän 

                                                 
8 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1. 
9 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22. 
10 EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2. 
11 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 1. 
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direktiivin säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista kohtelua sosiaaliturvan 
osalta, sovelletaan myös kolmannesta maasta suoraan johonkin jäsenvaltioon 
tuleviin henkilöihin. Jäsenvaltioiden rajat ylittävässä tilanteessa olevien 
kolmansien maiden kansalaisten sosiaaliturvan osalta direktiivissä ei kuitenkaan 
pitäisi taata suurempia oikeuksia kuin mitä jo sisältyy yhteisön lainsäädäntöön. 

17. Koska ehdotetun toiminnan tavoitteita – vahvistaa yhden hakemuksen menettely 
yhdistelmäluvan myöntämiseksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion 
alueella työskentelyä varten ja turvata jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 
kolmansista maista tulleiden työntekijöiden oikeudet – ei voida riittävän hyvin 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin vaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi 
ne voidaan paremmin saavuttaa yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

18. Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa (Euroopan ihmisoikeusyleissopimus) 
tunnustetut periaatteet, ja se on pantava täytäntöön niiden mukaisesti.  

19. Jäsenvaltioiden olisi pantava tämän direktiivin säännökset täytäntöön ilman 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai 
muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, 
syntyperään, vammaan, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa 
syrjintää erityisesti rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY12 ja yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 
annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY13 mukaisesti. 

20. [Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin 
asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti kyseiset jäsenvaltiot 
eivät osallistu tämän direktiivin antamiseen eikä se siten sido niitä eikä sitä 
sovelleta niihin, ellei mainitun pöytäkirjan 4 artiklasta muuta johdu.] 

21. Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 
artiklan nojalla Tanska ei osallistu tämän direktiivin antamiseen eikä se siten 
sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan, 

                                                 
12 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22. 
13 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16. 
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ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

I luku 

Yleiset säännökset 

1 artikla 

Tarkoitus 

Tämän direktiivin tarkoituksena on vahvistaa: 

a) yhden hakemuksen menettely yhdistelmäluvan myöntämiseksi kolmansien maiden 
kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten tavoitteena 
yksinkertaistaa heidän maahanpääsyään ja helpottaa heidän asemansa valvontaa; 

b) jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden 
työntekijöiden yhtäläiset oikeudet. 

2 artikla 

Määritelmät 

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 

a) ’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, joka ei ole Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin 
kansalainen; 

b) ’kolmannesta maasta tulleella työntekijällä’ kolmannen maan kansalaista, jolle 
on myönnetty lupa saapua jonkin jäsenvaltion alueelle ja työskennellä 
kyseisessä jäsenvaltiossa;  

c) ’yhdistelmäluvalla’ jäsenvaltion viranomaisten myöntämää lupaa, joka oikeuttaa 
kolmannen maan kansalaisen oleskelemaan ja työskentelemään laillisesti 
kyseisen jäsenvaltion alueella;  

d) ’yhden hakemuksen menettelyllä’ mitä tahansa menettelyä, jonka tuloksena 
tehdään kolmannen maan kansalaisen jättämän, jonkin jäsenvaltion alueella 
oleskelua ja työskentelyä koskevan yhden lupahakemuksen perusteella päätös 
yhdistelmäluvan myöntämisestä kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle. 
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3 artikla 

Soveltamisala 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 

a) kolmansien maiden kansalaisiin, jotka haluavat oleskella ja työskennellä jäsenvaltion 
alueella, ja 

b) jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin. 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta niihin kolmansien maiden kansalaisiin, 

a) jotka ovat sellaisia unionin kansalaisten perheenjäseniä, jotka ovat käyttäneet tai 
käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen yhteisössä; 

b) jotka kuuluvat direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan niin kauan kuin he ovat 
lähetettyinä työhön toiseen jäsenvaltioon; 

c) jotka saapuvat jäsenvaltioon sellaisten sitoumusten nojalla, jotka sisältyvät kaupan ja 
investointien alalla toimivien luonnollisten henkilöiden tiettyjen ryhmien maahanpääsyä 
ja väliaikaista oleskelua helpottaviin kansainvälisiin sopimuksiin; tämä koskee erityisesti 
yrityksen sisällä siirron saaneita henkilöitä, sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja 
Euroopan yhteisön GATS-sitoumusten mukaisia korkeakoulututkinnon suorittaneita 
harjoittelijoita; 

d) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle enintään kuuden kuukauden ajaksi 
minkä tahansa kahdentoista kuukauden jakson aikana kausiluonteista työtä varten;  

e) jotka ovat hakeneet pakolaisaseman tunnustamista ja joiden hakemuksesta ei ole vielä 
tehty lopullista päätöstä; 

f) jotka oleskelevat jäsenvaltiossa kansainvälisen suojelun hakijoina tai tilapäisten 
suojelujärjestelyjen nojalla;  

g) jotka ovat saaneet pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman direktiivin 
2003/109/EY mukaisesti; 

h) joiden maastapoistamista on lykätty tosiseikkoihin perustuvista tai oikeudellisista 
syistä.  

II luku 

Yhden hakemuksen menettely ja yhdistelmälupa 

4 artikla 

Yhden hakemuksen menettely 
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1. Hakemus jäsenvaltion alueella tapahtuvaa oleskelua ja työskentelyä varten tehdään 
yhden hakemuksen menettelyllä. 

2. Jäsenvaltiot tutkivat hakemuksen ja tekevät myönteisen päätöksen yhdistelmäluvan 
myöntämisestä, muuttamisesta tai uusimisesta, mikäli hakija täyttää kansallisessa 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Yhdistelmäluvan myöntämistä, muuttamista tai 
uusimista koskeva päätös esitetään yhtenä hallinnollisena asiakirjana, joka kattaa sekä 
oleskelu- että työluvan. 

5 artikla 

Toimivaltainen viranomainen 

1. Jäsenvaltiot nimeävät viranomaisen, jolla on toimivalta ottaa hakemus vastaan ja 
myöntää yhdistelmälupa.  

2. Nimetty viranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätöksen mahdollisimman 
pian, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa voidaan pidentää, jos hakemuksen 
käsittely on poikkeuksellisen hankalaa. 

3. Nimetty viranomainen ilmoittaa päätöksestä hakijalle kirjallisesti asianomaisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti. 

4. Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot ovat puutteelliset, nimetyn viranomaisen on 
ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja tarvitaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot. 

6 artikla 

Yhdistelmälupa 

1. Jäsenvaltiot myöntävät yhdistelmäluvan asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistetun 
yhtenäisen kaavan mukaisesti ja ilmoittavat työlupaa koskevat tiedot asetuksen liitteessä 
olevan a kohdan 7.5–9 alakohdan mukaisesti. 

2. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää muita lupia, etenkään työlupia, todisteeksi siitä, että ne 
ovat myöntäneet henkilölle pääsyn työmarkkinoilleen.  

7 artikla 

Oleskeluluvat, jotka annetaan muuhun tarkoitukseen kuin työntekoa varten 

1. Myöntäessään asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisia oleskelulupia jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava työlupaa koskevat tiedot riippumatta siitä, minkätyyppisestä luvasta on 
kyse.  

2. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää muita lupia, etenkään työlupia, todisteeksi siitä, että ne 
ovat myöntäneet henkilölle pääsyn työmarkkinoilleen. 
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8 artikla 

Oikeussuojakeinot 

1. Jos hakemus hylätään eikä yhdistelmälupaa myönnetä, muuteta, uusita eikä peruuteta 
väliaikaisesti tai lopullisesti kansallisessa lainsäädännössä tai yhteisön oikeudessa 
annettujen perusteiden vuoksi, syyt on esitettävä kirjallisessa ilmoituksessa. 

2. Kaikista hakemuksen hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan yhdistelmälupaa ei 
myönnetä, muuteta, uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti, on voitava valittaa 
asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, 
mitä muutoksenhakumenettelyjä hakijalla on käytettävissään ja missä ajassa asia on 
pantava vireille.  

9 artikla 

Tietojen saatavuus  

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ilmoittaakseen kolmannen maan 
kansalaiselle ja tulevalle työnantajalle, mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä. 

10 artikla 

Maksut 

Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta maksun tämän direktiivin mukaisesta hakemusten 
käsittelystä. Maksujen on oltava kohtuullisia ja niiden perustana voidaan käyttää 
tosiasiassa tarjottuja palveluja.  

11 artikla 

Yhdistelmäluvan takaamat oikeudet  

1. Yhdistelmäluvan voimassaoloaikana sen haltijalla on oikeus ainakin: 

a) saapua ja palata yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä;  

b) kulkea toisten jäsenvaltioiden kautta a kohdan mukaisten oikeuksien käyttämistä 
varten; 

c) liikkua vapaasti yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion koko alueella kansallisessa 
lainsäädännössä turvallisuussyistä asetetuissa rajoissa;  

d) harjoittaa yhdistelmäluvan mukaan sallittua toimintaa;  

e) saada tiedot omista oikeuksistaan, jotka liittyvät tämän direktiivin tai kansallisen 
lainsäädännön nojalla myönnettyyn lupaan. 
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III luku 

Oikeus tasavertaiseen kohteluun 

12 artikla 

1. Kolmansista maista tulleita työntekijöitä on kohdeltava tasavertaisesti maan 
kansalaisten kanssa ainakin seuraavissa yhteyksissä: 

a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys 
ja -turvallisuus;  

b) yhdistymisvapaus sekä oikeus liittyä työntekijöiden tai työnantajien ammattijärjestöön 
tai minkä tahansa ammattialan järjestöön mukaan luettuina tällaisen järjestön myöntämät 
etuudet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisestä järjestyksestä ja yleisestä 
turvallisuudesta annettujen kansallisten säännösten soveltamista; 

c) yleissivistävä ja ammatillinen koulutus; 

d) tutkintojen, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen 
tunnustaminen jäsenvaltioiden kansallisten menettelyjen mukaisesti; 

e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin ne määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa 
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetusta (EY) N:o 859/2003, jolla 
muutetaan asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetusta (ETY) N:o 574/72 
niiden soveltamisalan laajentamiseksi niin, että se kattaa myös kolmansien maiden 
kansalaiset, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa 
vuoksi, olisi sovellettava vastaavasti; 

f) saavutettujen eläkeoikeuksien maksaminen, kun henkilö muuttaa johonkin kolmanteen 
maahan; 

g) veroetuudet; 

h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen hankintaan sekä julkiseen tavara- ja 
palvelutarjontaan, muun muassa oikeus osallistua menettelyihin asunnon ja 
työvoimatoimistojen tarjoaman avun saamiseksi.  

2. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kolmansien maiden kansalaisten tasavertaista kohtelua  

a) vaatimalla todisteen asianmukaisesta kielitaidosta yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen pääsyn edellytyksenä. Yliopistoon pääsyn edellytyksenä voi olla erityisiä 
koulutusvaatimuksia; 

b) rajoittamalla 1 kohdan c alakohdan mukaisia oikeuksia opintoapurahojen osalta; 
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c) rajoittamalla 1 kohdan h alakohdan mukaisia oikeuksia julkisin varoin rahoitetun 
asumisen osalta koskemaan tapauksia, joissa kolmannen maan kansalainen on oleskellut 
tai joissa hänellä on oikeus oleskella kyseisen jäsenvaltion alueella vähintään kolmen 
vuoden ajan; 

d) rajoittamalla 1 kohdan a, b ja g alakohdan mukaiset oikeudet työsuhteessa oleviin 
kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin; 

e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan mukaiset oikeudet, työttömyysturvaa lukuun 
ottamatta, työsuhteessa oleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin.  

13 artikla 

Suotuisammat säännökset 

1. Tämä direktiivi ei estä soveltamasta suotuisampia säännöksiä, joita voi sisältyä 

a) yhteisön lainsäädäntöön mukaan luettuina yhteisön tai yhteisön ja jäsenvaltioiden sekä 
yhden tai useamman kolmannen maan väliset kahden- tai monenväliset sopimukset; 

b) kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin, jotka on tehty yhden tai useamman 
jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välillä. 

2. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai pitää voimassa 
säännöksiä, jotka ovat suotuisampia sen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta. 

IV luku 

Loppusäännökset 

14 artikla 

Kukin jäsenvaltio varmistaa, että suurella yleisöllä on käytettävissään säännöllisesti ajan 
tasalle saatetut tiedot edellytyksistä, joita sovelletaan kolmansien maiden kansalaisten 
pääsyyn sen alueelle ja siellä oleskeluun työntekoa varten.  

Raportointi 

15 artikla 

1. Komissio toimittaa säännöllisin väliajoin ja ensimmäisen kerran viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua 16 artiklassa mainitun määräajan päättymisestä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta jäsenvaltioissa ja tekee tarvittavat muutosehdotukset.  
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2. Jäsenvaltioiden on toimitettava päätöksellä 2006/688/EY perustetun verkoston 
kautta vuosittain ja ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä huhtikuuta [vuosi 
sen jälkeen, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä] 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille tilastotiedot kolmansien maiden 
kansalaisista, joille on myönnetty yhdistelmälupa tai joiden lupa on uusittu tai 
peruutettu edellisen kalenterivuoden aikana, sekä ilmoitettava näiden 
kansalaisuus ja ammatti. Tiedot on toimitettava myös perheenjäsenistä, joille on 
myönnetty maahanpääsy.  

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

16 artikla 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään … päivänä …kuuta ….. 
Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko. 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 
liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset tehdään. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 

Voimaantulo  

17 artikla 

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Osoitus 

18 artikla 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä […] päivänä […] kuuta […].  

 Neuvoston puolesta 
 Puheenjohtaja 
  


