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MOTIVERING 

1) BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 

110 • Förslagets motiv och syfte 

Detta förslag är ett led i EU:s strävanden att utarbeta en övergripande 
invandringspolitik. Europeiska rådet anförde vid sitt möte i Tammerfors den 15 och 16 
oktober 1999 att Europeiska unionen bör säkerställa en rättvis behandling av 
medborgare i tredjeland som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium och att en 
mer kraftfull integrationspolitik bör syfta till att ge dem rättigheter och skyldigheter 
som är jämförbara med EU-medborgarnas. I Haagprogrammet från november 2004 
anges att ”[l]aglig migration kommer att ha stor betydelse för att stärka den 
kunskapsbaserade ekonomin i Europa och främja ekonomisk utveckling och på så sätt 
bidra till genomförandet av Lissabonstrategin”. Vid sitt möte i december 2006 enades 
Europeiska rådet om att en rad åtgärder skulle vidtas under 2007, bland annat ”[n]är det 
gäller laglig migration, utformning av en väl förvaltad migrationspolitik som fullt ut 
respekterar medlemsstaternas nationella behörighet men kan bistå dem med att 
uppfylla befintliga och framtida behov av arbetskraft och bidra till hållbar utveckling i 
alla länder. I synnerhet bör kommissionens väntade förslag inom ramen för den 
strategiska planen för laglig migration från december 2005 ges en snabb behandling”. 

Detta förslag syftar till att bemöta dessa uppmaningar, i överensstämmelse med den 
strategiska planen för laglig migration som hade som målsättning att dels föreskriva 
inresevillkor för särskilda kategorier av migranter (högutbildade arbetstagare, 
säsongsarbetare, avlönade praktikanter och företagsinternt utstationerad personal) i fyra 
särskilda lagförslag, dels inrätta en generell ram för en rättvis och rättighetsbaserad syn 
på arbetskraftsmigration. Förslaget avser att uppfylla det sistnämnda målet genom att 
säkra den rättsliga ställningen för arbetstagare från tredjeland som redan har beviljats 
inresa, i enlighet med grundtanken bakom Lissabonagendan, och genom att införa 
förenklingar i förfarandet för sökandena. 

För att uppnå dessa mål föreslår kommissionen att man garanterar alla arbetstagare från 
tredjeland, som lagligen vistas i en medlemsstat och som ännu inte har rätt att få 
ställning som varaktigt bosatta, en gemensam uppsättning rättigheter och att man inför 
ett enda ansökningsförfarande, tillsammans med ett kombinerat 
uppehållstillstånd/arbetstillstånd. Detta kombinerade tillstånd kommer att ge 
användbara synergieffekter och det kommer att ge medlemsstaterna möjlighet att bättre 
förvalta och kontrollera tredjelandsmedborgares vistelse på deras territorier för 
anställning. 

120 • Allmän bakgrund 

Sedan Europeiska rådets möte i Tammerfors i oktober 1999 har kommissionen arbetat 
med att nå enighet om gemensamma regler för ekonomisk migration, som är en 
hörnsten i all invandringspolitik. År 2001 lade kommissionen fram ett förslag till 
direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva 
verksamhet som anställd eller egenföretagare. De övriga EU-institutionerna lämnade 
positiva yttranden om förslaget, men diskussionerna i rådet begränsades till en första 
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behandling och förslaget återkallades officiellt 2006. 

Detta förslag berör inte villkoren för inresa, utan koncentrerar sig i stället på en 
gemensam uppsättning rättigheter, som ska beviljas alla arbetstagare från tredjeland 
som redan vistas i medlemsstaterna, och på en proceduraspekt, nämligen ett 
kombinerat tillstånd som utfärdas i ett enda ansökningsförfarande. 

För närvarande finns det skillnader i fråga om de rättigheter som tillerkänns 
arbetstagare från tredjeland och de rättigheter som tillerkänns medlemsstaternas egna 
medborgare. Om arbetstagare från tredjeland får anställningsrelaterade rättigheter (t.ex. 
arbetsvillkor – inbegripet lönevillkor – tillgång till yrkesutbildning och centrala 
socialförsäkringsförmåner) som är jämförbara med de rättigheter som 
medlemsstaternas egna medborgare får, kan de bidra till den europeiska ekonomin 
genom sitt arbete och genom att betala skatt. Det kan också bidra till att minska illojal 
konkurrens som följer av skillnader i vilka rättigheter som beviljas och därigenom 
fungera som en garanti för EU-medborgarna, genom att de skyddas mot billig 
arbetskraft, samtidigt som migranterna skyddas från att utnyttjas. En garanti i 
gemenskapslagstiftningen om en gemensam uppsättning rättigheter skulle dessutom 
skapa lika villkor inom EU för alla tredjelandsmedborgare som arbetar lagligt, 
oberoende av i vilken medlemsstat de vistas. 

Den föreslagna procedurförenklingen i form av ett kombinerat tillstånd som utfärdas i 
ett enda ansökningsförfarande skulle avsevärt förenkla de administrativa kraven på 
arbetstagare från tredjeland och arbetsgivare i hela EU. Med hänsyn till den stärkta 
kontrollfunktionen skulle förslaget vidare komplettera det förslag som kommissionen 
nyligen lade fram om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt i EU KOM(2007) 249. 

130 • Gällande bestämmelser på det område som berörs av förslaget 

På området för laglig invandring har det antagits en rad direktiv som omfattar särskilda 
grupper av tredjelandsmedborgare, nämligen rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till 
familjeåterförening, rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställning, rådets direktiv 2004/114/EG om villkoren för 
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad 
yrkesutbildning eller volontärarbete och rådets direktiv 2005/71/EG om ett särskilt 
förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. Det förslag 
som nu läggs fram överensstämmer med och kompletterar dessa bestämmelser, 
eftersom det fungerar som ett horisontellt instrument som beviljar rättigheter till alla 
arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat och har lämnats 
tillträde till arbetsmarknaden i den medlemsstaten. 

Genom rådets förordning (EG) nr 859/2003 utvidgades bestämmelserna i förordning 
(EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i 
tredjeland som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa 
bestämmelser. Förordningen säkerställer att det inte förekommer några skillnader i 
behandlingen av en tredjelandsmedborgare och en EU-medborgare som flyttar från en 
medlemsstat till en annan. Detta förslag kompletterar den förordningen, eftersom det 
även omfattar att arbetstagare från tredjeland ges tillgång till socialförsäkringsförmåner 
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i en medlemsstat. 

Utformningen av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland regleras i rådets 
förordning (EG) nr 1030/2002, som ger medlemsstaterna möjlighet att i det enhetligt 
utformade tillståndet föra in andra uppgifter, ”i synnerhet uppgifter om huruvida 
personen har tillstånd att arbeta eller inte”. Detta förslag är en vidareutveckling av den 
förordningen, i det att det ålägger medlemsstaterna en skyldighet att i den enhetligt 
utformade handlingen ange om innehavaren har tillstånd att arbeta, oberoende av på 
vilken rättslig grund personen i fråga har beviljats inresa. 

Parallellt med detta förslag kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till 
direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad 
anställning. De två förslagen har utformats så att de är förenliga med varandra. 

140 • Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden 

Bestämmelserna i detta förslag är förenliga med och stöder målen i Lissabonstrategin 
KOM(2005) 24, särskilt målet om att göra Europa mera attraktivt att arbeta i, samt de 
integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning KOM(2005) 141 och 
kommissionens meddelande om anständigt arbete för alla KOM(2006) 249. Att säkra 
en rättslig ställning för invandrare – som klart identifierar och erkänner deras 
rättigheter som arbetstagare – kan fungera som en garanti mot utnyttjande och det kan 
därmed öka tredjelandsmedborgarnas bidrag till EU:s ekonomiska utveckling och 
tillväxt och även skydda EU-medborgarna från billig arbetskraft. I överensstämmelse 
med meddelandet ”Europas demografiska framtid – en utmaning som öppnar 
möjligheter” KOM(2006) 571, bidrar detta förslag vidare till den integration av 
invandrare och deras familjer som utgör en del av de åtgärder som måste vidtas för att 
förbereda Europas ekonomier och samhällen för konsekvenserna av en åldrande 
befolkning.  

Förslaget, som särskilt påverkar tredjelandsmedborgares anställningsrelaterade 
rättigheter, respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som 
erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 12 om mötes- och föreningsfrihet, artikel 14 om rätt till utbildning, artikel 15.3 
om lika arbetsvillkor, artikel 21.2 om förbud mot diskriminering, artikel 29 om rätt till 
tillgång till arbetsförmedlingar, artikel 31 om rättvisa arbetsförhållanden, artikel 34 om 
social trygghet och socialt stöd, artikel 35 om hälsoskydd och artikel 47 om rätt till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk rättegång. 

 

2) SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS 

 • Samråd med berörda parter 

211 Samrådsmetoder, viktigaste målsektorer och deltagarnas allmänna profil 

Ett offentligt samråd har genomförts på grundval av grönboken om en gemensam syn 
på ekonomisk migration i EU. Kommissionen mottog mer än 130 svar från bland annat 
medlemsstater, andra EU-institutioner, arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
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organisationer, tredjeländer och den akademiska världen (se 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm). En offentlig hearing hölls den 14 juni 
2005. 

Ytterligare samråd hölls i form av seminarier och workshops och medlemsstaterna 
rådfrågades inom ramen för kommissionens kommitté för frågor om invandring och 
asyl. Genom en extern studie som beställdes till stöd för konsekvensbedömningen 
rådfrågades de viktigaste aktörerna i form av frågeformulär och intervjuer. 

212 Sammanfattning av svaren och av hur de har beaktats 

Analysen av de 130 bidrag som kom in under det offentliga samrådet visade att det 
finns ett allmänt stöd för en gemensam EU-politik om ekonomisk invandring, även om 
det finns stora skillnader när det gäller synen på vilka strategier som bör följas och det 
förväntade slutresultatet. Vissa tydliga inslag framkom, bland annat behovet av 
gemensamma EU-bestämmelser som reglerar åtminstone vissa centrala kategorier av 
ekonomiska invandrare (dvs. högkvalificerade arbetstagare) och inför attraktiva villkor 
för dem, samtidigt som det finns ett krav på att alla invandrare som arbetar lagligt får 
en säker rättslig ställning. Till skillnad från 2001 års förslag till direktiv om ekonomisk 
migration, som avsåg att generellt reglera inresevillkoren, innebär detta förslag endast 
en förenkling av förfarandena och att rättigheter beviljas dem som redan har fått 
tillträde till en medlemsstats territorium och arbetsmarknad. 

Kommissionen har beaktat synpunkter som har lämnats på dess strategiska plan för 
laglig migration och i samband med studien för konsekvensbedömningen. 

 • Inhämtande och användning av sakkunskap 

229 Någon extern experthjälp har inte behövts. 

230 • Konsekvensanalys 

Följande alternativ undersöktes: 

Alternativ 1 – Ingen åtgärd. 

Alternativ 2 – Andra åtgärder än lagstiftning: kommunikation, samordning och 
samarbete. Ingen ny lagstiftning om generella rättigheter för migrerande arbetstagare 
införs. De rättigheter som vissa arbetstagare från tredjeland åtnjuter skulle regleras 
närmare i nationell lagstiftning och på EU-nivå endast omfattas av de särskilda 
direktiven (t.ex. om högkvalificerade arbetstagare). I stället skulle man koncentrera sig 
på kompletterande och stödjande åtgärder för att göra medlemsstaternas 
lagstiftningspraxis mer enhetlig genom insamling och utbyte av sakkunskap och 
information.  

Alternativ 3a – Lagstiftning i form av ett direktiv som är inriktat på gemensamma 
nämnare. Med detta alternativ skulle man uppnå att tredjelandsmedborgare som redan 
fått tillträde till arbetsmarknaden behandlas lika med avseende på alla 
anställningsrelaterade områden förutom social trygghet, överföring av sociala förmåner 
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och pensioner och tillgång till offentliga tjänster.  

Alternativ 3b – Lagstiftning om likabehandling i form av ett direktiv. Med detta 
alternativ skulle man uppnå att tredjelandsmedborgare som redan fått tillträde till 
arbetsmarknaden behandlas lika med avseende på alla anställningsrelaterade områden, 
inbegripet social trygghet, överföring av sociala förmåner och pensioner och tillgång 
till offentliga tjänster.  

Alternativ 4 – Kompletterande lagstiftning i form av ett direktiv. Ett enda 
ansökningsförfarande och ett kombinerat uppehållstillstånd/arbetstillstånd. Direktivet 
skulle fokusera på ett enda ansökningsförfarande som förenklar förfarandet för både 
invandrarna och de offentliga myndigheterna och en enda handling som ger en 
tredjelandsmedborgare rätt att både vistas och arbeta i en medlemsstat. Dessa 
bestämmelser skulle kunna bygga på förordning 1030/2002 om en enhetlig utformning 
av uppehållstillstånd, vilken redan ger medlemsstaterna möjlighet att lägga till 
nationella uppgifter om tillträde till arbetsmarknaden. Detta alternativ skulle – i linje 
med det rättighetsbaserade perspektivet – kunna omfatta rättssäkerhetsgarantier i 
samband med ansökan om ett kombinerat tillstånd.  

Alternativ 5 – Fullständig lagstiftning i form av ett direktiv som reglerar tillträdet till 
arbetsmarknaden och även garanterar likabehandling av arbetstagare från tredjeland. 
Direktivet skulle reglera tillträdet till arbetsmarknaden i en medlemsstat för 
arbetstagare från tredjeland i syfte att bevilja dessa personer jämförbar behandling i 
fråga om tillgången till sysselsättning och rörlighet i den medlemsstaten. För att 
tredjelandsmedborgare ska kunna få tillträde till arbetsmarknaden måste villkoren för 
tillträde till arbete (bedömning av ekonomiska behov etc.) harmoniseras. Detta 
alternativ skulle vidare innebära att tredjelandsmedborgare behandlades på samma sätt 
som medlemsstaternas egna medborgare, på samtliga de områden som anges i 
alternativ 3b. 

Om man jämför alternativen och deras konsekvenser, och mot bakgrund av 
medlemsstaternas och andra aktörers synpunkter, är det lämpligaste alternativet en 
kombination av alternativ 3b och 4. En sådan kombination förefaller ge de största 
fördelarna ur praktisk och politisk synvinkel. 

231 Kommissionen har i enlighet med arbetsprogrammet genomfört en 
konsekvensbedömning. Rapporten från denna konsekvensbedömning finns tillgänglig 
på [ska kompletteras]. 

3) FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER 

305 • Sammanfattning av de föreslagna åtgärderna 

Förslaget föreskriver ett enda ansökningsförfarande för tredjelandsmedborgare som 
ansöker om att få resa in på en medlemsstats territorium för att arbeta. Om ansökan 
beviljas bör tillståndet att vistas och arbeta utfärdas i en enda handling. Det föreskrivs 
en allmän skyldighet för medlemsstaterna att tillhandahålla ett system med 
centraliserad ansökan (”one-stop-shop”) och att iaktta vissa garantier och standarder 
när de handlägger en ansökan. Det finns vidare ett generellt förbud mot ytterligare 
tillstånd (t.ex. ett arbetstillstånd). Det kombinerade tillståndet ska ha den 
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harmoniserade utformning som gäller för det befintliga uppehållstillståndet för 
medborgare i tredjeland som fastställts genom förordning (EG) nr 1030/2002. Förslaget 
ålägger slutligen medlemsstaterna en skyldighet att på uppehållstillstånd som har 
beviljats för andra ändamål (t.ex. till en familjemedlem) ange huruvida innehavaren har 
lämnats tillträde till den aktuella medlemsstatens arbetsmarknad. 

Förslaget beviljar vidare rättigheter till tredjelandsmedborgare som lagligen arbetar på 
en medlemsstats territorium genom att det definierar på vilka anställningsrelaterade 
områden tredjelandsmedborgare ska åtnjuta samma behandling som det egna landets 
medborgare. I princip ska alla arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en 
medlemsstat och ännu inte har beviljats ställning som varaktigt bosatta åtnjuta samma 
behandling som medlemsstatens egna medborgare. 

310 • Rättslig grund 

Syftet med bestämmelserna i detta direktiv är att införa en förenkling av förfarandena 
(ett enda ansökningsförfarande och ett kombinerat tillstånd) och att säkra den rättsliga 
ställningen för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, 
genom att bevilja likabehandling. Den lämpliga rättsliga grunden är sålunda artikel 
63.3 a i EG-fördraget.  

320 • Subsidiaritetsprincipen 

Subsidiaritetsprincipen gäller, eftersom förslaget avser ett område där gemenskapen 
inte har exklusiv behörighet. 

 Medlemsstaterna kan av följande skäl själva inte i tillräcklig utsträckning uppnå målen 
för förslaget. 

323 Om medlemsstaterna agerar ensamma finns det en risk för att tredjelandsmedborgare 
även i fortsättningen kommer att behandlas olika i olika medlemsstater. Detta kan leda 
till snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden och till att 
tredjelandsmedborgare flyttar till medlemsstater som beviljar mer rättigheter än andra. 
När det gäller de föreslagna förenklingarna i förfarandet är det så att om de 
medlemsstater som fortfarande använder parallella strukturer fortsätter med det, 
kommer förfarandena för att få tillstånd att vistas och arbeta även i fortsättningen att 
vara långdragna och tungrodda för både arbetsgivare och arbetstagare. 

 Förslagets syften kan av följande skäl uppnås lättare genom en åtgärd på EU-nivå. 

324 Att i ett gemenskapsinstrument bevilja likabehandling för arbetstagare från tredjeland 
på anställningsrelaterade områden skulle minska illojal konkurrens mellan EU-
medborgare och arbetstagare från tredjeländer och det skulle tjäna som en garanti för 
EU-medborgare genom att skydda dem mot billig arbetskraft, samtidigt som 
migranterna skyddas mot att utnyttjas. En garanti i gemenskapslagstiftningen om en 
gemensam uppsättning rättigheter, i form av likabehandling, skulle dessutom skapa 
lika villkor inom EU för alla tredjelandsmedborgare som arbetar lagligt, oberoende av i 
vilken medlemsstat de vistas. Den föreslagna förenklingen av förfarandet skulle lätta 
de administrativa kraven på arbetstagare från tredjeland och arbetsgivare i hela EU. 

325 Gemensamma åtgärder kommer att säkerställa 1) effektivare förfaranden för 
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handläggning av en ansökan, 2) likabehandling på anställningsrelaterade områden för 
arbetstagare som har beviljats inresa i medlemsstaterna och 3) bättre integration av 
dessa arbetstagare.  

327 Förslaget beviljar rättigheter i form av likabehandling på anställningsrelaterade 
områden som ett minimikrav. Det inkräktar därför inte på medlemsstaternas rätt att 
definiera innehållet i de faktiska rättigheterna. 

Förslaget ger endast en miniminivå av harmonisering i fråga om den föreslagna 
förenklingen av förfarandena. Det ålägger endast medlemsstaterna en generell 
skyldighet att tillhandahålla ett system med centraliserad ansökan (”one-stop-shop”) 
och ett generellt förbud mot att utfärda ytterligare dokument – t.ex. ett arbetstillstånd – 
och inkräktar således inte på medlemsstaternas interna förfaranden för handläggning av 
en ansökan. När det gäller utformningen bygger förslaget på den redan harmoniserade 
utformningen av uppehållstillstånd enligt förordning (EG) nr 1030/2002.  

 Förslaget är därför förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

 • Proportionalitetsprincipen 

Förslaget är av följande skäl förenligt med proportionalitetsprincipen. 

331 Rättigheter beviljas i form av likabehandling och förenklingen av förfarandet är endast 
en generell skyldighet.  

Enligt artikel 63 nästa sista stycket i EG-fördraget har medlemsstaterna rätt att behålla 
eller införa andra åtgärder än de som anges i direktivet, förutsatt att de är förenliga med 
fördraget och internationella avtal. 

332  

 • Val av instrument 

341 Föreslaget instrument: Direktiv. 

342 Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl. 

Ett direktiv är det lämpliga instrumentet för denna åtgärd. Det fastställer minimikrav 
angående rättigheterna och en generell skyldighet att använda ett enda 
ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd, men ger medlemsstaterna flexibilitet 
när det gäller att införliva bestämmelserna i nationell lagstiftning och att tillämpa dem i 
praktiken.  

4) BUDGETKONSEKVENSER 

409 Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. 

5) YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR 

550 • Jämförelsetabell 
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Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till nationella bestämmelser 
om genomförande av direktivet samt en jämförelsetabell mellan de bestämmelserna 
och direktivet. 

70 • Närmare redogörelse för förslaget 

Kapitel I - Allmänna bestämmelser 

Artiklarna 1, 2 och 3 

I detta kapitel redogörs för direktivets syfte, definitioner och tillämpningsområde. Med 
hänsyn till att direktivet är av horisontell art och syftar till att som ett minimikrav 
bevilja en gemensam uppsättning rättigheter till alla arbetstagare från tredjeland som 
lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat, avser begreppet ”arbetstagare från 
tredjeland” inte endast de som beviljats inresa till en medlemsstats territorium för 
arbete, utan även de som ursprungligen beviljats inresa för andra ändamål och fått 
tillträde till arbetsmarknaden på grundval av bestämmelser i gemenskapsrätten eller i 
nationell rätt (t.ex. familjemedlemmar, flyktingar, studerande och forskare). När det 
särskilt gäller familjemedlemmar bör det betonas att detta förslag inte berör villkoren 
för utövandet av rätten till familjeåterförening. När en familjemedlem väl har beviljats 
inresa i en medlemsstat enligt rådets direktiv 2003/86/EG omfattas han eller hon 
emellertid av detta direktiv, under förutsättning att han eller hon kan betraktas som en 
arbetstagare från tredjeland enligt definitionen i detta direktiv.  

Undantagen från förslagets tillämpningsområdet anges uttömmande. 
Tredjelandsmedborgare som är utstationerade arbetstagare enligt rådets direktiv 
1996/71/EG omfattas inte av tillämpningsområdet, eftersom de inte anses utgöra en del 
av arbetsmarknaden i den medlemsstat där de är utstationerade. Personer som tillfälligt 
förflyttas inom företag, kontraktsanställda inom tjänstesektorn och praktikanter med 
akademisk examen enligt Europeiska gemenskapens åtaganden inom ramen för GATS 
omfattas av samma skäl inte heller. Säsongsarbetare omfattas inte heller av förslaget, 
med hänsyn till att deras ställning är av särskild och tillfällig art. 
Tredjelandsmedborgare som har beviljats ställning som varaktigt bosatta är också 
uteslutna från förslagets tillämpningsområde, med hänsyn till deras mer privilegierade 
ställning och deras särskilda typ av uppehållstillstånd.  

Kapitel II – Ett enda ansökningsförfarande och ett kombinerat tillstånd 

Artikel 4 

Den centrala bestämmelsen är den generella skyldigheten att pröva ansökan om 
tillstånd att arbeta och vistas på en medlemsstats territorium i ett enda 
ansökningsförfarande och – om ansökan beviljas – att utfärda ett kombinerat tillstånd 
som ger sökanden rätt att både vistas och arbeta. 

Artikel 5 

Medlemsstaterna ska utse en myndighet som ska vara behörig att ta emot ansökan om 
och utfärda det kombinerade tillståndet. Att en behörig myndighet utses påverkar inte 
andra nationella myndigheters roll och ansvar i fråga om att pröva och fatta beslut om 
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ansökan. Det bör inte heller hindra medlemsstaterna från att utse andra myndigheter 
som tredjelandsmedborgaren eller hans/hennes arbetsgivare kan ge in ansökan till (t.ex. 
konsulat) och som kan utfärda tillståndet.  

Artiklarna 6 och 7 

Tillståndet ska ha den harmoniserade utformning för uppehållstillstånd för 
tredjelandsmedborgare som anges i förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig 
utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland. Enligt den förordningen 
får medlemsstaterna i avsett fält i den enhetligt utformade handlingen föra in uppgifter 
om huruvida personen har tillstånd att arbeta eller inte. Detta förslag ålägger 
medlemsstaterna en skyldighet att ange dessa uppgifter. Denna skyldighet gäller inte 
endast det kombinerade tillstånd som utfärdas för arbete och vistelse, utan även alla 
andra uppehållstillstånd, av vilken typ de än är (t.ex. för familjeåterförening eller 
studier), om den berörda tredjelandsmedborgaren har lämnats tillträde till 
medlemsstatens arbetsmarknad. Direktivet innehåller ett generellt förbud mot att 
utfärda ytterligare tillstånd.  

Artiklarna 8, 9 och 10 
 
Bland rättssäkerhetsgarantierna föreskrivs att ett beslut om att avslå en ansökan om ett 
kombinerat tillstånd måste motiveras, så att sökanden får en tydlig förklaring till varför 
de nationella myndigheterna har avslagit ansökan. Eftersom detta förslag inte definierar 
kriterierna för att bevilja tredjelandsmedborgare inresa för arbete, måste villkoren och 
kriterierna för att en ansökan om ett kombinerat tillstånd ska kunna avslås föreskrivas i 
nationell lagstiftning. Ett av dessa kriterier är skyldigheten att respektera den princip 
om gemenskapspreferens som särskilt uttrycks i de relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna från 2003 och 2005. Om ansökan avslås måste sökanden ha rätt till 
ett rättsmedel, vilket ska anges närmare i den skriftliga underrättelsen till sökanden. 
Ytterligare rättssäkerhetsgarantier är medlemsstaternas skyldighet att underrätta 
tredjelandsmedborgaren eller den framtida arbetsgivaren om vilka handlingar som 
måste ges in tillsammans med ansökan om ett kombinerat tillstånd. Om 
medlemsstaterna vidare tar ut en ansökningsavgift från sökanden, måste avgiftsnivån 
vara proportionerlig och den får bygga på principen om att avgiften ska motsvara den 
tjänst som faktiskt tillhandahålls. 
 
Artikel 11 

I denna artikel anges vilka rättigheter – att (på nytt) resa in, vistas, passera – som följer 
av tillståndet. Dessa rättigheter är av särskild betydelse för de medlemsstater som inte 
tillämpar Schengenregelverket fullt ut.  

Kapitel III – Rätt till likabehandling  

Artikel 12 

Denna artikel beviljar rättigheter för tredjelandsmedborgare på vissa angivna områden 
där likabehandling i förhållande till egna medborgare bör ges som ett minimikrav, utan 
att det påverkar medlemsstaternas rätt att anta eller bibehålla förmånligare 
bestämmelser. 
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Likabehandling i fråga om utbildning och yrkesutbildning omfattar kursavgifter vid 
skolor och universitet. Medlemsstaterna får dock begränsa rätten till likabehandling i 
fråga om stipendier.  

Förslaget föreskriver en rätt till likabehandling i fråga om erkännande av examensbevis 
i enlighet med nationella förfaranden. Denna bestämmelse hänvisar också till direktiv 
2005/36/EG. Detta innebär att en tredjelandsmedborgare som förvärvat 
yrkeskvalifikationer i en annan medlemsstat bör kunna få dem erkända på samma sätt 
som EU-medborgare och att hans/hennes kvalifikationer som förvärvats i ett tredjeland 
bör beaktas i enlighet med vad som anges särskilt i artikel 3.3 i ovannämnda direktiv.  

Likabehandling i fråga om social trygghet omfattar de förmåner som anges i artikel 4 i 
rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen. Rådets 
förordning (EG) nr 859/2003 har utvidgat bestämmelserna i förordning (EEG) nr 
1408/71 till att även gälla tredjelandsmedborgare, men detta gäller bara i situationer där 
en tredjelandsmedborgare flyttar från en medlemsstat till en annan. Bestämmelserna 
om likabehandling i fråga om social trygghet i detta förslag gäller även personer som 
kommer till en medlemsstat direkt från ett tredjeland.  

Likabehandling ges i fråga om tillgång till varor och tjänster som hålls tillgängliga för 
allmänheten, vilket innefattar både den allmännyttiga och den privata 
bostadsmarknaden. Medlemsstaterna får dock begränsa denna rättighet när det gäller 
allmännyttiga bostäder till att endast avse tredjelandsmedborgare som har vistats eller 
har rätt att vistas i den berörda medlemsstaten i minst tre år. Likabehandling i fråga om 
bistånd från arbetsförmedlingar bör omfatta de tjänster som tillhandahålls genom 
nätverket Eures (Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar). 

Möjliga begränsningar av likabehandling. 

Medlemsstaterna får begränsa rätten till likabehandling i vissa fall för personer som 
redan har anställning. Förklaringen till detta är följande. Huvudsyftet med förslaget är 
att bevilja likabehandling av arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen. Begreppet 
”arbetstagare från tredjeland” definieras dock så att det omfattar alla 
tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium och 
tillåts att arbeta där. Det skulle betyda att tredjelandsmedborgare skulle omfattas av 
bestämmelserna om likabehandling i detta förslag utan att faktiskt ha anställning. En 
sådan definition av arbetstagare från tredjeland har fastställts för att den skulle täcka 
situationer som föreligger innan en person faktiskt får anställning (erkännande av 
examensbevis, bistånd från arbetsförmedlingar) eller efter en anställning, på grundval 
av tidigare bidrag (arbetslöshetsunderstöd). De flesta av rättigheterna utövas emellertid 
per definition av personer som har anställning. Under alla omständigheter är rätten till 
likabehandling strikt kopplad till att tredjelandsmedborgaren vistas lagligen och har fått 
tillträde till arbetsmarknaden i en medlemsstat, vilket framgår av det kombinerade 
tillståndet.  

Artikel 13 

Förslaget påverkar inte tillämpningen av förmånligare bestämmelser i gemenskapsavtal 
eller blandade avtal som har ingåtts eller ska ingås med tredjeländer, vilka reglerar den 
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rättsliga situationen för arbetstagare från tredjeland, t.ex. EES-avtalet eller 
associationsavtalet med Turkiet. I bilaga 4 till det arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar som åtföljer detta förslag finns en uttömmande förteckning över dessa 
avtal. Detta undantag gäller i den mån sådana bestämmelser är relevanta för innehållet i 
direktivförslaget. Undantaget rör avtalen, beslut som fattats med stöd av avtalen och 
rättspraxis som utvecklats i samband med dem. Förslaget påverkar inte heller 
förmånligare bestämmelser i internationella instrument som utarbetats inom 
Europarådet och som gäller arbetstagare från tredjeland som är medborgare i 
Europarådets medlemsstater (Europeiska sociala stadgan av den 18 oktober 1961, den 
reviderade Europeiska sociala stadgan från 1996, och Europeiska konventionen om 
migrerande arbetstagares rättsställning av den 24 november 1977). Förslaget påverkar 
inte heller förmånligare bestämmelser i internationella konventioner om förbud mot 
diskriminering på grund av nationalitet, såsom den internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I bilaga 5 till det arbetsdokument från 
kommissionens avdelningar som åtföljer detta förslag finns en förteckning över sådana 
konventioner, med angivande av om de har ratificerats av samtliga medlemsstater.  
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2007/0229 (CNS) 

Förslag till 

RÅDETS DIREKTIV 

om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för 
tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium 

och 
om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som 

vistas lagligen i en medlemsstat 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 
63.3 a, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och 

av följande skäl: 

1) För att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa föreskrivs i 
fördraget att det ska beslutas om åtgärder som rör asyl, invandring och skydd av 
rättigheter för medborgare i tredjeland. 

2) Europeiska rådet erkände vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 
1999 behovet av tillnärmning av nationell lagstiftning om villkoren för rätt till inresa och 
vistelse för medborgare i tredjeland. Europeiska rådet konstaterade i detta sammanhang 
att Europeiska unionen bör säkerställa en rättvis behandling av medborgare i tredjeland 
som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium och att en mer kraftfull 
integrationspolitik bör syfta till att ge dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara 
med EU-medborgarnas. Europeiska rådet anmodade därför rådet att snabbt anta de 
nödvändiga rättsliga instrumenten, på grundval av förslag från kommissionen. Behovet 
av att uppnå de mål som definierades vid mötet i Tammerfors bekräftades i 
Haagprogrammet av den 4 och 5 november 2004.  

3) På en alltmer global arbetsmarknad bör EU arbeta för att dra till sig arbetstagare från 
tredjeland. Detta bör underlättas genom förenklade administrativa förfaranden och bättre 
tillgång till relevant information. Bestämmelser om ett enda ansökningsförfarande som 
leder till att ett kombinerat tillstånd utfärdas som i en enda administrativ handling 
omfattar såväl uppehållstillstånd som arbetstillstånd bör bidra till att förenkla och 
harmonisera de olika regler som för närvarande gäller i medlemsstaterna. Sådana 
förenklingar av förfarandena har redan införts av de flesta medlemsstaterna och har lett 
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till effektivare förfaranden för både migranterna och deras arbetsgivare och det har 
underlättat kontroller av om migranternas vistelse och anställning är laglig. 

4) För att möjliggöra den första inresan till deras territorier bör medlemsstaterna snabbt 
kunna utfärda ett kombinerat tillstånd eller, om de utfärdar sådana tillstånd endast på sina 
territorier, en visering. 

5) Det bör införas en uppsättning regler för förfarandet för handläggning av ansökan om 
ett kombinerat tillstånd. Förfarandena bör vara effektiva och genomförbara, med 
beaktande av den normala arbetsbelastningen vid medlemsstaternas myndigheter, samt 
öppna och rättvisa, så att de berörda personerna ges adekvat rättssäkerhet.  

6) De villkor och kriterier som kan ligga till grund för att en ansökan om ett kombinerat 
tillstånd avslås anges i den nationella lagstiftningen, inbegripet skyldigheten att iaktta 
principen om gemenskapspreferens som särskilt uttrycks i de relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna av den 16 april 2003 och den 25 april 2005.  

7) Det kombinerade tillståndet bör ha den harmoniserade utformning för 
uppehållstillstånd som anges i förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning 
av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland1, vilken tillåter att medlemsstaterna för 
in andra uppgifter, i synnerhet uppgifter om huruvida personen har tillstånd att arbeta 
eller inte. Medlemsstaterna bör, även för att uppnå en bättre kontroll av invandringen, 
inte endast i det kombinerade tillståndet utan i alla uppehållstillstånd som utfärdas lämna 
upplysningar om arbetstillstånd, oberoende av vilken typ av tillstånd eller 
uppehållshandling som har legat till grund för att tredjelandsmedborgaren har beviljats 
inresa till medlemsstatens territorium och fått tillträde till arbetsmarknaden i den 
medlemsstaten. 

8) Tredjelandsmedborgare som innehar en giltig resehandling och ett kombinerat tillstånd 
som har utfärdats av en medlemsstat som tillämpar Schengenregelverket fullt ut bör få 
tillstånd att resa in och röra sig fritt på territoriet för de medlemsstater som tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut under en period av högst tre månader i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en 
gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)2 och 
artikel 21 i Schengenregelverket – Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av 
den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland 
och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma 
gränserna (konventionen om tillämpning av Schengenavtalet)3. 

9) Eftersom det inte finns någon horisontell gemenskapslagstiftning har 
tredjelandsmedborgare olika rättigheter beroende på i vilken medlemsstat de arbetar och 
vilken nationalitet de har. De har inte samma rättigheter som medlemsstaternas egna 
medborgare eller andra EU-medborgare. För att driva arbetet med att skapa en 
konsekvent invandringspolitik vidare, för att minska skillnaderna när det gäller vilka 
rättigheter som gäller för EU-medborgare och för tredjelandsmedborgare som arbetar 
lagligen i medlemsstaterna och för att komplettera de befintliga reglerna om invandring 
bör det fastställas en uppsättning rättigheter som preciserar på vilka områden arbetstagare 

                                                 
1 EGT L 157, 15.6.2002, s. 1. 
2 EUT L 105, 13.4.2006, s. 1. 
3 EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. 
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från tredjeland som har rest in lagligen i en medlemsstat, men ännu inte har ställning som 
varaktigt bosatta, ges samma rättigheter som medlemsstatens egna medborgare. Avsikten 
med dessa bestämmelser är att skapa lika villkor inom EU, att erkänna att 
tredjelandsmedborgare som lagligen arbetar i en medlemsstat bidrar till den europeiska 
ekonomin genom sitt arbete och genom att betala skatt samt att fungera som en garanti 
för att minska illojal konkurrens mellan medlemsstaternas egna medborgare och 
tredjelandsmedborgare till följd av ett eventuellt utnyttjande av de sistnämnda. 

10) Alla tredjelandsmedborgare som lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat bör 
omfattas av åtminstone en gemensam uppsättning rättigheter i form av likabehandling 
med den mottagande medlemsstatens egna medborgare, oberoende av för vilket ändamål 
eller på vilken grund de ursprungligen beviljades inresa. Rätten till likabehandling på de 
områden som anges i detta direktiv bör inte endast omfatta tredjelandsmedborgare som 
har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för arbete, utan även de som har 
beviljats inresa för andra ändamål och som har lämnats tillträde till den medlemsstatens 
arbetsmarknad i enlighet med andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller 
nationell lagstiftning, inbegripet familjemedlemmar till en tredjelandsmedborgare som 
har beviljats inresa i medlemsstaten enligt rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 
september 2003 om rätt till familjeåterförening4 samt tredjelandsmedborgare som 
beviljas inresa till en medlemsstats territorium enligt rådets direktiv 2004/114/EG av den 
13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för 
studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete5 och forskare som har 
beviljats inresa enligt rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt 
förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte6. 

11) Tredjelandsmedborgare som har beviljats ställning som varaktigt bosatta enligt rådets 
direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställning7 omfattas inte av detta direktiv med hänsyn till deras 
mer privilegierade ställning och deras särskilda typ av uppehållstillstånd, ”EG-
uppehållstillstånd för varaktigt bosatta”.  

12) Direktivet bör inte omfatta tredjelandsmedborgare som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster8, så länge de är 
utstationerade i en medlemsstat, och inte heller tredjelandsmedborgare som reser in i en 
medlemsstat med stöd av åtaganden i ett internationellt avtal om underlättande av inresa 
och tillfällig vistelse för vissa kategorier av fysiska personer med anknytning till handel 
och investeringar, eftersom de inte anses utgöra en del av arbetsmarknaden i den 
medlemsstaten. 

13) Tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för 
en vistelse som inte överstiger sex månader under någon tolvmånadersperiod för 
säsongsarbete bör inte omfattas av direktivet med hänsyn till att deras ställning är av 
tillfällig art. 

                                                 
4 EUT L 251, 3.10.2003, s. 12. 
5 EUT L 375, 23.12.2004, s. 12. 
6 EUT L 289, 3.11.2005, s. 15. 
7 EUT L 16, 23.1.2004, s. 44. 
8 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1. 
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14) Rätten till likabehandling på vissa angivna politikområden bör vara strikt kopplad till 
att tredjelandsmedborgaren vistas lagligen och har fått tillträde till arbetsmarknaden i en 
medlemsstat, vilket framgår av det kombinerade tillstånd som ger rätt att både vistas och 
arbeta och i uppehållstillstånd som har utfärdats för andra ändamål och som innehåller 
information om tillstånd att arbeta. 

15) Yrkeskvalifikationer som en tredjelandsmedborgare har förvärvat i en annan 
medlemsstat bör erkännas på samma sätt som för unionsmedborgare och kvalifikationer 
som har förvärvats i ett tredjeland bör beaktas i enlighet med bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer9. 

16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på en medlemsstats territorium bör åtnjuta 
likabehandling med avseende på social trygghet. I rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av 
den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen10 definieras grenar av social 
trygghet. Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av 
bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att 
gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte 
omfattas av dessa bestämmelser11 utvidgar bestämmelserna i förordning (EEG) nr 
1408/1971 till att även avses tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i EU och som 
befinner sig i en gränsöverskridande situation. Bestämmelserna om likabehandling i fråga 
om social trygghet i detta direktiv gäller även personer som kommer till en medlemsstat 
direkt från ett tredjeland. Detta direktiv bör dock inte tillerkänna fler rättigheter än de 
som redan föreskrivs i gällande gemenskapsrätt på området för social trygghet för 
tredjelandsmedborgare som har anknytning till flera medlemsstater.  

17) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att fastställa ett enda 
ansökningsförfarande för utfärdande av ett kombinerat tillstånd för 
tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och att 
garantera rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av 
åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

18) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som 
erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och bör genomföras i enlighet härmed.  

19) Medlemsstaterna bör genomföra bestämmelserna i detta direktiv utan diskriminering 
på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell 
minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, i enlighet 

                                                 
9 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22. 
10 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. 
11 EUT L 124, 20.5.2003, s. 1. 
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med rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung12 och rådets direktiv 
2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling i arbetslivet13. 

[20) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands 
ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 i detta protokoll, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta direktiv 
och är därför inte bundna av det och omfattas inte av dess tillämpning.] 

21) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat 
till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut och är därför inte bundet 
av det och omfattas inte av dess tillämpning. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Kapitel I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Syfte 

Syftet med detta direktiv är att fastställa 

a) ett enda ansökningsförfarande för utfärdande av ett kombinerat tillstånd för 
tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium, i syfte att 
förenkla deras inresa och att underlätta kontrollen av deras ställning, och 

b) en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas 
lagligen i en medlemsstat. 

                                                 
12 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22. 
13 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16. 
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Artikel 2 

Definitioner 

I detta direktiv gäller följande definitioner: 

a) tredjelandsmedborgare: person som inte är unionsmedborgare i den mening som 
avses i artikel 17.1 i fördraget. 

b) arbetstagare från tredjeland: en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa 
till en medlemsstats territorium och har tillstånd att arbeta lagligen i den 
medlemsstaten.  

c) kombinerat tillstånd: varje tillstånd som utfärdas av myndigheterna i en 
medlemsstat och som ger en tredjelandsmedborgare rätt att lagligen vistas och 
arbeta på dess territorium.  

d) ett enda ansökningsförfarande: varje förfarande som, på grundval av en enda 
ansökan från en tredjelandsmedborgare, leder till ett beslut om ett kombinerat 
tillstånd för denne att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium.  

Artikel 3 

Tillämpningsområde 

1. Detta direktiv gäller 

a) tredjelandsmedborgare som ansöker om att få vistas och arbeta på en medlemsstats 
territorium, och 

b) arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat. 

2. Direktivet ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare 

a) som är familjemedlemmar till unionsmedborgare som har utövat eller som utövar sin 
rätt till fri rörlighet inom gemenskapen,  

b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så länge de är utstationerade, 

c) som reser in i en medlemsstat med stöd av åtaganden i ett internationellt avtal om 
underlättande av inresa och tillfällig vistelse för vissa kategorier av fysiska personer med 
anknytning till handel och investeringar, särskilt personer som tillfälligt förflyttas inom 
företag, kontraktsanställda inom tjänstesektorn och praktikanter med akademisk examen 
enligt Europeiska gemenskapens åtaganden inom ramen för GATS, 

d) som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för en vistelse som inte 
överstiger sex månader under någon tolvmånadersperiod för säsongsarbete,  

e) som har ansökt om att beviljas flyktingstatus och vars ansökan ännu inte har lett till ett 
slutligt beslut, 
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f) som vistas i en medlemsstat i egenskap av sökande av internationellt skydd eller enligt 
ordningar för tillfälligt skydd,  

g) som har beviljats ställning som varaktigt bosatta enligt direktiv 2003/109/EG, 

h) vilkas avvisning eller utvisning har skjutits upp av faktiska eller rättsliga skäl.  

Kapitel II 

Ett enda ansökningsförfarande och ett kombinerat tillstånd 

Artikel 4 

Ett enda ansökningsförfarande 

1. En ansökan om tillstånd att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium ska ges in 
i ett enda ansökningsförfarande. 

2. Medlemsstaterna ska pröva ansökan och fatta ett beslut om att bevilja, ändra eller 
förnya ett kombinerat tillstånd om sökanden uppfyller de kriterier som anges i nationell 
lagstiftning. Beslutet om att bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd ska utgöra 
en enda administrativ handling som omfattar både uppehållstillstånd och arbetstillstånd.  

Artikel 5 

Behörig myndighet 

1. Medlemsstaterna ska utse den myndighet som ska vara behörig att ta emot ansökan 
och att utfärda det kombinerade tillståndet.  

2. Den utsedda myndigheten ska behandla ansökan och fatta ett beslut om ansökan så 
snart som möjligt och under alla omständigheter senast tre månader från den dag då 
ansökan gavs in. 

Den tidsfrist som anges i första stycket får i undantagsfall förlängas, om prövningen av 
ansökan är komplicerad. 

3. Den utsedda myndigheten ska skriftligen underrätta sökanden om beslutet i enlighet 
med förfarandena för detta i relevant lagstiftning. 

4. Om de uppgifter som ges in till stöd för ansökan är otillräckliga, ska den utsedda 
myndigheten underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs. Den tidsfrist 
som anges i punkt 2 ska upphöra att löpa fram till dess att myndigheten har mottagit de 
ytterligare uppgifter som krävs. 

Artikel 6 

Kombinerat tillstånd 
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1. Medlemsstaterna ska utfärda det kombinerade tillståndet med användning av den 
enhetliga utformning som föreskrivs i förordning (EG) nr 1030/2002 och de ska lämna 
upplysningar om arbetstillstånd i enlighet med vad som anges i a 7.5-9 i bilagan till 
förordningen. 

2. Medlemsstaterna får inte utfärda några ytterligare tillstånd, särskilt arbetstillstånd av 
något slag, som bevis för att tillträde ges till arbetsmarknaden.  

Artikel 7 

Uppehållstillstånd för andra ändamål än arbete 

1. När medlemsstaterna utfärdar uppehållstillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 
1030/2002 ska de lämna upplysningar om arbetstillstånd, oberoende av vilken typ av 
uppehållstillstånd det är fråga om. 

2. Medlemsstaterna får inte utfärda några ytterligare tillstånd, särskilt arbetstillstånd av 
något slag, som bevis för att tillträde ges till arbetsmarknaden. 

Artikel 8 

Rättsmedel 

1. Beslut om att avvisa en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte bevilja, 
ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller att återkalla 
ett kombinerat tillstånd som fattas på grundval av kriterier som anges i nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning ska motiveras i den skriftliga underrättelsen. 

2. Varje beslut om att avvisa en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte 
bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller att 
återkalla ett kombinerat tillstånd ska kunna överklagas till domstol i den berörda 
medlemsstaten. I den skriftliga underrättelsen ska det anges vilka 
överklagandeförfaranden som står till buds och inom vilken tid ett överklagande ska ske. 

Artikel 9 

Tillgång till information  

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att informera tredjelandsmedborgaren 
och den framtida arbetsgivaren om all skriftlig bevisning de behöver lämna för att 
ansökan ska vara fullständig.  

Artikel 10 

Avgifter 

Medlemsstaterna får begära att sökande betalar avgift för handläggningen av ansökningar 
i enlighet med detta direktiv. Avgiftsnivåerna ska vara proportionerliga och de får bygga 
på principen om att avgifter ska motsvara den tjänst som faktiskt tillhandahålls.  
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Artikel 11 

Rättigheter som följer av det kombinerade tillståndet  

1. Det kombinerade tillståndet ska under dess giltighetstid som ett minimum ge 
innehavaren rätt att 

a) resa in till, på nytt resa in till och vistas på territoriet för den medlemsstat som utfärdar 
det kombinerade tillståndet,  

b) resa genom andra medlemsstater i syfte att utöva de rättigheter som anges i a, 

c) ha fri tillgång till hela territoriet för den medlemsstat som utfärdar det kombinerade 
tillståndet, inom de gränser som föreskrivs i nationell lagstiftning av säkerhetshänsyn, 

d) bedriva den verksamhet som medges enligt det kombinerade tillståndet,  

e) underrättas om de rättigheter som enligt detta direktiv eller nationell lagstiftning följer 
av tillståndet.  

Kapitel III 

Rätt till likabehandling 

Artikel 12 

1. Arbetstagare från tredjeland ska åtnjuta samma behandling som en medlemsstats egna 
medborgare, åtminstone i fråga om följande: 

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och uppsägningsvillkor samt villkor som rör hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen.  

b) Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller 
någon annan organisation vars medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive de förmåner 
som sådana organisationer tillhandahåller, utan att det påverkar tillämpningen av 
nationella bestämmelser om allmän ordning och säkerhet. 

c) Utbildning och yrkesutbildning. 

d) Erkännande av examensbevis, utbildningsbevis för teoretiska utbildningar och andra 
yrkeskvalifikationer i enlighet med relevanta nationella förfaranden. 

e) De grenar av social trygghet som definieras i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av 
den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen. Rådets förordning (EG) nr 
859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 
1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som 
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enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser ska 
följaktligen gälla. 

f) Utbetalning av intjänade pensioner vid flytt till ett tredjeland. 

g) Skatteförmåner. 

h) Tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, 
inbegripet förfaranden för att erhålla bostad och bistånd som lämnas av 
arbetsförmedlingar.  

2. Medlemsstaterna får begränsa rätten till likabehandling i förhållande till egna 
medborgare genom att  

a) begära bevis på lämpliga språkkunskaper för tillträde till utbildning och 
yrkesutbildning; tillträde till universitet får förenas med villkor om att särskilda 
utbildningskrav uppfylls,  

b) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 c i fråga om stipendier, 

c) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 h i fråga om allmännyttiga bostäder till 
fall där tredjelandsmedborgaren har vistats eller har rätt att vistas på deras territorium i 
minst tre år, 

d) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 a, b och g till tredjelandsmedborgare som 
har anställning, 

e) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 e till tredjelandsmedborgare som har 
anställning, förutom med avseende på arbetslöshetsunderstöd. 

Artikel 13 

Förmånligare bestämmelser 

1. Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av förmånligare bestämmelser i 

a) gemenskapslagstiftningen, inbegripet i bilaterala och multilaterala avtal mellan 
gemenskapen, eller gemenskapen och dess medlemsstater, å enda sidan och ett eller flera 
tredjeländer å andra sidan, 

b) bilaterala eller multilaterala avtal mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera 
tredjeländer. 

2. Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas rätt att anta eller behålla 
bestämmelser som är förmånligare för de personer som omfattas av direktivet. 
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Kapitel IV 

Slutbestämmelser 

Artikel 14 

Varje medlemsstat ska se till att regelbundet uppdaterad information om villkoren för 
tredjelandsmedborgares inresa till och vistelse på dess territorium för arbete görs 
tillgänglig för allmänheten.  

Rapportering 

Artikel 15 

1. Kommissionen ska regelbundet och första gången senast tre år efter det datum 
som anges i artikel 16 rapportera till Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av detta direktiv i medlemsstaterna och vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.  

2. Medlemsstaterna ska årligen och första gången senast den 1 april [ett år efter 
dagen för införlivandet av detta direktiv] till kommissionen och övriga 
medlemsstater genom det nätverk som inrättats genom beslut 2006/688/EG 
lämna statistik över det antal tredjelandsmedborgare för vilka ett kombinerat 
tillstånd har beviljats, förnyats eller återkallats under föregående kalenderår, 
med angivande av deras nationalitet och sysselsättning. Även statistik över 
familjemedlemmar som har beviljats inresa ska lämnas.  

Införlivande 

Artikel 16 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast den …….. De ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter 
om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser 
i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 
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Ikraftträdande  

Artikel 17 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Adressater 

Artikel 15 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den […] 

 På rådets vägnar 
 Ordförande 
  


