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Forslag til

Europa-Parlamentets og Rådets DIREKTIV

om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til 
at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område

og
om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i 

en medlemsstat

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 79, stk. 2, 

litra a)-b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Med henblik på gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal der 

ifølge traktaten indføres foranstaltninger inden for asyl, indvandring og beskyttelse af tredje-

landsstatsborgeres rettigheder.

(2) Det Europæiske råd anerkendte på sit særlige møde i Tammerfors den 15. og 16. okto-

ber 1999, at der er behov for indbyrdes tilnærmelse af de nationale lovgivninger om betingel-

serne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold. I den forbindelse anførte Det Europæi-

ske Råd, at Den Europæiske Union bør sikre en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborge-

re, som opholder sig lovligt på medlemsstaternes område, og at en mere effektiv integrations-

politik bør sigte mod at indrømme tredjelandsstatsborgere rettigheder og pligter, der kan side-

stilles med dem, der gælder for EU-borgere. Med henblik herpå anmodede Det Europæiske 

Råd Rådet om hurtigt at vedtage de nødvendige retlige instrumenter på grundlag af forslag fra 

Kommissionen. Behovet for at nå de målsætninger, der blev opstillet i Tammerfors, blev igen 

bekræftet i Stockholmprogrammet af 10.-11. december 2009.
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(3) Bestemmelserne vedrørende én enkelt ansøgningsprocedure, der fører til en kombineret tilla-

delse til både ophold og arbejde i samme administrative procedure, vil bidrage til at forenkle 

og i højere grad harmonisere de regler, der i øjeblikket finder anvendelse i medlemsstaterne. 

Flere medlemsstater har allerede indført en sådan proceduremæssig forenkling og en mere ef-

fektiv procedure både for indvandrere og for deres arbejdsgivere samt en lettere kontrol af 

lovligheden af deres ophold og beskæftigelse.

(4) For at muliggøre den første indrejse på deres område bør medlemsstaterne i rette tid kunne 

udstede en kombineret tilladelse, eller, hvis de udelukkende udsteder sådanne tilladelser på 

deres område, et visum.

(5) Der bør fastsættes regler for proceduren for gennemgang af ansøgninger om kombinerede til-

ladelser. Disse procedurer bør være effektive og kunne forvaltes inden for rammerne af de na-

tionale myndigheders normale arbejdsbyrde, og de bør være gennemsigtige og retfærdige for 

at sikre de implicerede et passende retssikkerhedsniveau.

(6) De betingelser og kriterier, på basis af hvilke en ansøgning kan afvises, fastsættes i national 

lovgivning, herunder forpligtelsen til at overholde princippet om fællesskabspræference ifølge 

de relevante bestemmelser i tiltrædelsesakterne af 16. april 2003 og 25. april 2005.

(7) En kombineret tilladelse bør have samme ensartede udformning som opholdstilladelser i hen-

hold til forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredje-

landsstatsborgere, således at medlemsstaterne får mulighed for navnlig at angive oplysninger 

om, hvorvidt den pågældende person har tilladelse til at arbejde. Medlemsstaterne bør – også 

med henblik på en bedre kontrol med indvandring – ikke kun på den kombinerede tilladelse, 

men på alle udstedte opholdstilladelser, anføre oplysninger om arbejdstilladelsen, uanset hvil-

ken type opholdstilladelse der har givet tredjelandsstatsborgeren mulighed for at indrejse på 

en medlemsstats område og givet adgang til den pågældende medlemsstats arbejdsmarked.
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(7a) Dette direktivs bestemmelser om den kombinerede tilladelse og om opholdstilladelser udstedt 

til andre formål end arbejde er ikke til hinder for, at medlemsstaterne udsteder supplerende 

dokumenter, især for at give nærmere oplysninger om retten til at arbejde.

(7b) Medlemsstaternes pligt til at bestemme, om en ansøgning skal fremsættes af tredjelandsstats-

borgeren eller dennes arbejdsgiver, berører ikke ordninger, der kræver, at begge deltager i 

proceduren.

(7c) Dette direktivs bestemmelser om opholdstilladelser til andre formål end arbejde vedrører kun 

udformningen af sådanne tilladelser og berører ikke nationale bestemmelser og/eller andre 

EU-bestemmelser om indrejseprocedurer og procedurer for udstedelse af sådanne tilladelser.

(7d) Dette direktivs bestemmelser om én enkelt ansøgningsprocedure og om en kombineret tilla-

delse berører ikke ensartede visa og langtidsvisa.

(7e) Fristen for vedtagelse af en afgørelse om en ansøgning bør ikke omfatte den tid, der er nød-

vendig for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, eller den tid, der er nødvendig 

for udstedelse af et visum. Dette direktiv berører ikke de nationale procedurer for anerkendel-

se af eksamensbeviser.

(7f) Udpegelsen af den kompetente myndighed i henhold til dette direktiv berører ikke andre 

myndigheders og eventuelt arbejdsmarkedsparters roller og beføjelser for så vidt angår be-

handling af og afgørelser om ansøgninger.

(7g) Dette direktivs bestemmelser berører ikke medlemsstaternes kompetence til at fastsætte be-

stemmelser for indrejsetilladelser, herunder for antallet af indrejsetilladelser til tredjelands-

statsborgere med henblik på beskæftigelse. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes 

kompetence med hensyn til at give tredjelandsstatsborgere adgang til deres arbejdsmarkeder.
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(8) Tredjelandsstatsborgere, der er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og en kombineret til-

ladelse udstedt af en medlemsstat, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, bør kunne indrej-

se og frit færdes på de medlemsstaters område, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, i en 

periode på op til tre måneder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers 

grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og artikel 21 i Schengenreglerne − konventionen om 

gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den 

Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om 

gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (gennemførelseskonventionen).

(9) Tredjelandsstatsborgeres rettigheder er forskellige afhængig af den medlemsstat, de arbejder i, 

og deres nationalitet. Med henblik på yderligere at udvikle en sammenhængende indvan-

dringspolitik og supplere de eksisterende regler for indvandring bør der fastsættes et regelsæt, 

der præciserer, på hvilke politikområder der gælder de samme rettigheder for medlemsstater-

nes egne statsborgere og arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlems-

stat, men endnu ikke har status som fastboende udlændinge. Sådanne bestemmelser har til 

formål at skabe et minimum af lige vilkår i EU.

(10) Alle tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold og lovligt arbejde i en medlemsstat bør i det 

mindste være omfattet af det samme sæt fælles rettigheder i form af ligebehandling med 

værtsmedlemsstatens statsborgere, uanset det oprindelige formål med eller grundlag for ind-

rejsetilladelsen. Retten til ligebehandling på de områder, der er præciseret i dette direktiv, bør 

ikke kun gælde tredjelandsstatsborgere, der er indrejst i en medlemsstat med henblik på arbej-

de, men også tredjelandsstatsborgere, der er indrejst af andre grunde, og som har fået adgang 

til arbejdsmarkedet i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med anden EU-

lovgivning eller national lovgivning, herunder en tredjelandsstatsborgers familiemedlemmer, 

der er indrejst i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med Rådets direktiv 

2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring, tredjelandsstatsborgere, 

der indrejser på en medlemsstats område i overensstemmelse med Rådets direktiv 

2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og 

ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtje-

neste, og forskere, der indrejser i overensstemmelse med Rådets direktiv 2005/71/EF af 

12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på 

videnskabelig forskning.
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(11) Tredjelandsstatsborgere, der har fået status som fastboende udlænding i overensstemmelse 

med Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status 

som fastboende udlænding, er ikke omfattet af dette direktiv på grund af deres mere privilege-

rede status og deres særlige opholdstilladelse som "fastboende udlænding i EF".

(12) Tredjelandsstatsborgere, der er udstationeret, bør, uanset om den virksomhed, der udstatione-

rer dem, er beliggende i en medlemsstat eller i et tredjeland, ikke omfattes af dette direktiv, da 

de ikke betragtes som en del af arbejdsmarkedet i den pågældende medlemsstat.

(13) Tredjelandsstatsborgere, der er indrejst på en medlemsstats område med henblik på sæsonar-

bejde, bør ikke omfattes af direktivet på grund af deres midlertidige status.

(14) Retten til ligebehandling på bestemte politikområder bør være tæt knyttet til tredjelandsstats-

borgerens lovlige ophold og adgang til arbejdsmarkedet i en medlemsstat, hvilket fremgår af 

den kombinerede tilladelse til både at tage ophold og arbejde og opholdstilladelser udstedt 

med andre formål, der indeholder oplysninger om arbejdstilladelse.

(15) Erhvervsmæssige kvalifikationer, som en tredjelandsstatsborger erhverver i en anden med-

lemsstat, bør anerkendes på samme måde som for EU-borgere, og der bør tages højde for kva-

lifikationer erhvervet i et tredjeland i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af er-

hvervsmæssige kvalifikationer. Den ret til ligebehandling, der indrømmes arbejdstagere fra 

tredjelande for så vidt angår anerkendelse af eksamensbeviser og andre faglige kvalifikations-

beviser i overensstemmelse med de relevante nationale procedurer, berører ikke medlemssta-

ternes kompetence med hensyn til at give disse arbejdstagere fra tredjelande adgang til deres 

arbejdsmarkeder.
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(16) Arbejdstagere fra tredjelande bør omfattes af ligebehandling hvad angår social sikring. De 

sociale sikringsgrene er defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om 

anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende 

og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Rådets forordning (EF) 

nr. 859/2003 af 14. maj 2003 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 

og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er om-

fattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet, udvider bestemmel-

serne i forordning (EØF) nr. 1408/71 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der har lovligt op-

hold i Den Europæiske Union, og som befinder sig i en situation, der involverer flere med-

lemsstater. Bestemmelserne om ligebehandling med hensyn til social sikring i dette forslag 

gælder også for personer, der kommer til en medlemsstat direkte fra et tredjeland, forudsat at 

den pågældende har lovligt ophold og opfylder betingelserne i den nationale lovgivning for at 

være berettiget til de sociale sikringsydelser, som der er tale om. Ikke desto mindre bør dette 

direktiv ikke give arbejdstagere fra tredjelande flere rettigheder end de rettigheder, der allere-

de eksisterer ifølge gældende EU-lovgivning, hvad angår social sikring for tredjelandsstats-

borgere, som har tilknytning til flere medlemsstater. Endvidere bør dette direktiv ikke ind-

rømme rettigheder i forbindelse med situationer, der ligger uden for EU-lovgivningens an-

vendelsesområde, som f.eks. familiemedlemmer, der opholder sig i et tredjeland.

(16a) EU-lovgivningen begrænser ikke medlemsstaternes beføjelser til at tilrettelægge deres 

sociale sikringsordninger. Da der ikke er nogen harmonisering på EU-niveau, er det den 

enkelte medlemsstats lovgivning, der fastsætter betingelserne for tilkendelse af sociale 

sikringsydelser, samt ydelsernes størrelse og varighed. Medlemsstaterne bør dog udøve 

deres beføjelser på dette område i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Tredje-

landsstatsborgere, der er omfattet af dette direktiv, bør opfylde de betingelser, der er 

fastsat i den kompetente medlemsstats lovgivning med hensyn til tilslutning til en social 

sikringsordning eller hvad angår ret til ydelser.

(16b) Modtagelse af sociale ydelser kan afhænge af generelle betingelser, der er fastsat i national 

lovgivning, herunder viljen og den formelle ret til at arbejde.

(16c) Ligebehandling af arbejdstagere fra tredjelande omfatter ikke foranstaltninger vedrørende er-

hvervsuddannelse, der finansieres i henhold til sociale bistandsordninger.



6273/10 ams/UB/an 8
DG H 1 B  LIMITE DA

(17) Målene for den påtænkte handling, nemlig fastsættelse af én enkelt procedure for ansøgning 

om en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at arbejde på en medlemsstats områ-

de og sikre rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlems-

stat, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af hand-

lingens omfang og virkninger bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe for-

anstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om 

Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i nævnte arti-

kel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(18) Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der er fastsat i arti-

kel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og afspejlet i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder.

(19) [udgår]

(19a) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning til-

skyndes medlemsstaterne til, både i egen og Unionens interesse, at udarbejde deres egne 

oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførel-

sesforanstaltningerne og offentliggøre dem.

(20) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er 

knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold 

af artikel 4 i samme protokol deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af dette direktiv, 

som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.

(21) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til trak-

taten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af 

dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark −
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VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at fastsætte:

a) én enkelt ansøgningsprocedure for udstedelse af en kombineret tilladelse til tredjelandsstats-

borgere til at tage ophold for at arbejde på en medlemsstats område med henblik på at forenk-

le indrejseproceduren og lette kontrollen af deres status

b) et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlems-

stat, baseret på ligebehandling med denne medlemsstats statsborgere.

Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes kompetence med hensyn til at give tredjelandsstats-

borgere adgang til deres arbejdsmarkeder.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "tredjelandsstatsborger": enhver person, der ikke er unionsborger som omhandlet i artikel 20, 

stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

b) "arbejdstager fra et tredjeland": enhver tredjelandsstatsborger, der er indrejst på en medlems-

stats område, har lovligt ophold og har tilladelse til at arbejde i et lønnet forhold i medfør af 

national lovgivning og/eller i overensstemmelse med national praksis i den pågældende med-

lemsstat

c) "kombineret tilladelse": en opholdstilladelse udstedt af myndighederne i en medlemsstat, der 

giver en tredjelandsstatsborger ret til lovligt ophold på dens område for at arbejde
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d) "én enkelt ansøgningsprocedure": enhver procedure, der på grundlag af en tredjelandsstats-

borgers ansøgning om tilladelse til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område fører 

til en afgørelse om en ansøgning om en kombineret tilladelse til den pågældende tredjelands-

statsborger.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv finder anvendelse på:

a) tredjelandsstatsborgere, der ansøger om tilladelse til ophold for at arbejde på en med-

lemsstats område

b) tredjelandsstatsborgere, som har fået indrejsetilladelse til andre formål end arbejde i 

henhold til nationale bestemmelser eller EU-bestemmelser, som har tilladelse til at ar-

bejde og har fået opholdstilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 1030/2002, og

c) tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejsetilladelse for at arbejde i henhold til na-

tionale bestemmelser eller EU-bestemmelser.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på tredjelandsstatsborgere:

a) der er familiemedlemmer til EU-borgere, der udøver eller har udøvet deres ret til fri be-

vægelighed i Unionen, jf. direktiv 2004/38/EF

b) der, sammen med deres familiemedlemmer og uanset nationalitet, har samme ret til fri 

bevægelighed som EU-borgere i henhold til aftaler indgået mellem Unionen og dens

medlemsstater på den ene side og tredjelande på den anden side

c) der er udstationeret, uanset om deres virksomhed er etableret i en medlemsstat eller i et 

tredjeland, så længe de er udstationeret
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d) der indrejser i en medlemsstat i medfør af forpligtelser i en international aftale, som gør 

det lettere for bestemte kategorier af fysiske personer inden for handel og investeringer 

at indrejse og få midlertidigt ophold

e) der har ansøgt om eller fået indrejsetilladelse til en medlemsstats område som sæsonar-

bejdere eller som au pair

f) der har tilladelse til ophold i en medlemsstat på grundlag af midlertidig beskyttelse eller 

har ansøgt om tilladelse til ophold på dette grundlag og afventer, at der træffes afgørelse 

om deres status

g) der er omfattet af international beskyttelse i henhold til direktiv 2004/83/EF eller har 

ansøgt om international beskyttelse i henhold til dette direktiv, og hvis ansøgning der 

endnu ikke er truffet endelig afgørelse om

h) der er omfattet af beskyttelse i overensstemmelse med medlemsstatens nationale lov-

givning, internationale forpligtelser eller praksis eller har ansøgt om beskyttelse i over-

ensstemmelse med medlemsstatens nationale lovgivning, internationale forpligtelser el-

ler praksis, og hvis ansøgning der ikke er truffet endelig afgørelse om

i) der er fastboende udlændinge i EU i overensstemmelse med direktiv 2003/109/EF

j) hvis udvisning er suspenderet på grund af faktiske eller retlige omstændigheder

k) der har ansøgt om eller har fået indrejsetilladelse til en medlemsstats område som selv-

stændige erhvervsdrivende

l) der har ansøgt om eller fået indrejsetilladelse som søfolk med henblik på beskæfti-

gelse eller arbejde i en hvilken som helst egenskab om bord på et skib, der er regi-

streret i en medlemsstat / sejler under en medlemsstats flag.

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at artikel 4-10 ikke finder anvendelse på tredjelandsstatsborge-

re, der har fået tilladelse til at arbejde på en medlemsstats område i en periode på højst seks 

måneder, og på tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejsetilladelse med henblik på studier.
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4. Bestemmelserne i artikel 4 til 10 finder ikke anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der har 

tilladelse til at arbejde på grundlag af et visum.

Artikel 4

Én enkelt ansøgningsprocedure

1. En ansøgning om en kombineret tilladelse indgives ifølge én enkelt ansøgningsprocedure. 

Medlemsstaterne bestemmer, om ansøgninger om en kombineret tilladelse skal indgives af 

tredjelandsstatsborgeren eller af vedkommendes arbejdsgiver. Medlemsstaterne kan bestem-

me, at en ansøgning kan indgives af enten tredjelandsstatsborgeren eller vedkommendes ar-

bejdsgiver.

2. Medlemsstaterne behandler ansøgningen og træffer afgørelse om at indrømme, ændre eller 

forlænge den kombinerede tilladelse, hvis ansøgeren opfylder kravene i den nationale lovgiv-

ning. Afgørelsen om at indrømme, ændre eller forlænge en kombineret tilladelse tager form af 

et dokument, der kombinerer opholds- og arbejdstilladelse i et og samme administrative do-

kument.

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at ansøgningen behandles, enten når den pågældende tredje-

landsstatsborger opholder sig uden for den medlemsstat, som vedkommende ønsker indrejse-

tilladelse til, eller, hvis dette er muligt i henhold til national lovgivning, når den pågældende 

allerede opholder sig lovligt i medlemsstaten.

4. Denne ansøgningsprocedure berører ikke den visumprocedure, som eventuelt kræves med 

henblik på den første indrejse.

5. Medlemsstaterne udsteder en kombineret tilladelse, når de fastsatte betingelser er opfyldt, til 

tredjelandsstatsborgere, der ansøger om indrejsetilladelse, og til tredjelandsstatsborgere, der 

allerede er indrejst og ansøger om at få forlænget eller ændret deres opholdstilladelse efter de 

nationale gennemførelsesbestemmelsers ikrafttræden.

Artikel 5

Kompetent myndighed

1. Medlemsstaterne udpeger den myndighed, der har kompetence til at modtage ansøgninger og 

udstede kombinerede tilladelser.
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2. Den kompetente myndighed træffer afgørelse om den samlede ansøgning så hurtigt som mu-

ligt og senest fire måneder fra datoen for indgivelsen af ansøgningen.

Den i første afsnit omhandlede frist kan forlænges, hvis behandlingen af ansøgningen er kom-

pliceret.

Eventuelle konsekvenser af, at der ikke foreligger en afgørelse ved udløbet af det tidsrum, der 

er omhandlet i denne bestemmelse, afgøres efter den pågældende medlemsstats nationale lov-

givning.

3. Den kompetente myndighed skal skriftligt underrette ansøgeren om afgørelsen i overens-

stemmelse med de procedurer, der er fastlagt i den relevante nationale lovgivning.

4. Hvis de oplysninger eller dokumenter, der er vedlagt ansøgningen som bilag, er utilstrækkeli-

ge, informerer den kompetente myndighed ansøgeren om de supplerende oplysninger eller 

dokumenter, der kræves, og kan fastsætte en rimelig frist til at fremskaffe dem. Det i stk. 2 

nævnte tidsrum suspenderes, indtil myndighederne har modtaget de krævede supplerende op-

lysninger eller dokumenter. Hvis der ikke er fremlagt supplerende oplysninger eller dokumen-

ter inden fristens udløb, kan ansøgningen afslås.

Artikel 6

Kombineret tilladelse

1. Medlemsstaterne udsteder den kombinerede tilladelse i den ensartede udformning, der er fast-

sat i forordning (EF) nr. 1030/2002, og anfører oplysninger vedrørende arbejdstilladelsen i 

overensstemmelse med litra a), punkt 7.5-9, i forordningens bilag.

Medlemsstaterne kan udstede et supplerende dokument til den kombinerede tilladelse, der in-

deholder alle relevante oplysninger om den konkrete ret til og betingelserne for at arbejde, og 

kan revidere det, når den stilling, som indehaveren af den kombinerede tilladelse indtager på 

arbejdsmarkedet, ændrer sig.

2. Når medlemsstaterne udsteder den kombinerede tilladelse, udsteder de ikke yderligere tilla-

delser som bevis for, at der er givet adgang til arbejdsmarkedet.
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Artikel 7

Opholdstilladelser med andet formål end arbejde

1. Når medlemsstaterne udsteder opholdstilladelser i overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 1030/2002, skal de anføre oplysninger om arbejdstilladelsen, uanset hvilken type opholds-

tilladelse der er tale om. Medlemsstaterne kan udstede et supplerende dokument til opholdstil-

ladelsen, der indeholder alle relevante oplysninger om den konkrete ret til og betingelserne for 

at arbejde, og kan revidere det, når den stilling, som indehaveren af den kombinerede op-

holdstilladelse indtager på arbejdsmarkedet, ændrer sig.

2. Når medlemsstaterne udsteder opholdstilladelser i overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 1030/2002, udsteder de ikke yderligere tilladelser som bevis for, at der er givet adgang til 

arbejdsmarkedet.

Artikel 8

Proceduremæssige garantier

1. Hvis en ansøgning afvises, og den kombinerede tilladelse ikke indrømmes, ikke ændres eller 

ikke forlænges eller inddrages på grundlag af kriterier, der er præciseret i den nationale lov-

givning eller i EU-lovgivningen, skal dette begrundes i den skriftlige meddelelse.

En afgørelse, hvorved ansøgningen afvises, og den kombinerede tilladelse ikke indrømmes, 

ikke ændres eller ikke forlænges eller inddrages, skal kunne anfægtes juridisk i den pågæl-

dende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning. I den skriftlige meddelelse 

angives klagemulighederne og fristen for indgivelse af klage.

2. En ansøgning kan anses for ikke at kunne imødekommes på grund af antallet af indrejsetilla-

delser til tredjelandsstatsborgere, der kommer for at arbejde, og skal derfor ikke behandles.
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Artikel 9

Oplysninger

Medlemsstaterne giver på anmodning tredjelandsstatsborgeren og den kommende arbejdsgiver pas-

sende oplysninger om de dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen.

Artikel 10

Gebyrer

Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr af ansøgerne. Hvor det er relevant, opkræves disse gebyrer 

for behandling af ansøgninger i overensstemmelse med dette direktiv. I så tilfælde kan gebyrernes 

størrelse være baseret på princippet om, at gebyrerne skal modsvare den tjeneste, der rent faktisk er 

ydet.

Artikel 11

Rettigheder som følge af den kombinerede tilladelse

Hvis der er udstedt en kombineret tilladelse i henhold til national lovgivning, skal den i gyldigheds-

perioden som et minimum give indehaveren ret til at:

a) indrejse og opholde sig på området i den medlemsstat, der har udstedt den kombinerede tilla-

delse, forudsat at vedkommende opfylder alle indrejsekrav i overensstemmelse med den nati-

onale lovgivning

b) færdes frit på hele området i den medlemsstat, der har udstedt den kombinerede tilladelse, in-

den for de begrænsninger, der er fastsat i den nationale lovgivning

c) udøve den konkrete beskæftigelsesaktivitet, der er tilladt ifølge den kombinerede tilladelse, i 

overensstemmelse med den nationale lovgivning

d) blive informeret om de rettigheder, der er knyttet til tilladelsen ifølge dette direktiv og/eller 

den nationale lovgivning.
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Artikel 12

Retten til ligebehandling

1. Arbejdstagere fra tredjelande, jf. artikel 3, stk. 1, litra b) og c), skal have samme rettigheder 

som statsborgerne i den medlemsstat, hvor de har ophold, hvad angår:

a) arbejdsvilkår, herunder løn og afskedigelse samt sundhed og sikkerhed på arbejdsplad-

sen

b) foreningsfrihed og frihed til medlemskab af en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisa-

tion eller enhver organisation, hvis medlemmer har et bestemt virke, herunder fordele 

som sådanne organisationer giver, uden at det påvirker de nationale bestemmelser om 

offentlig orden og sikkerhed

c) almen og faglig uddannelse

d) anerkendelse af eksamensbeviser og andre faglige kvalifikationsbeviser i overensstem-

melse med de relevante nationale procedurer

e) bestemmelserne i den nationale lovgivning om de sociale sikringsgrene som defineret i 

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sik-

ringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemed-

lemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Særbestemmelserne i bilaget til Rådets for-

ordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 2003 om udvidelse af bestemmelserne i forord-

ning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstats-

borgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på grund af na-

tionalitet, finder tilsvarende anvendelse

f) adgang til varer og tjenester samt opnåelse af varer og tjenester, der stilles til rådighed 

for offentligheden, herunder procedurer til opnåelse af boliger, jf. national lovgivning.

Dette berører ikke aftalefrihed i overensstemmelse med EU-retten og national ret
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g) rådgivningstjenester fra arbejdsformidlingen.

2. Medlemsstaterne kan indføre begrænsninger i ligebehandlingen i forhold til deres egne stats-

borgere:

a) ved at kræve bevis for tilstrækkelige sprogkundskaber for at få adgang til uddannelse. 

Access to university and post-secondary education or to vocational training may be 

subject to the fulfilment of specific prerequisites, including the payment of tuition 

fees, according to national law;Adgang til universiteter og videregående uddannelse 

samt erhvervsuddannelse kan være betinget af, at de pågældende opfylder særlige krav, 

herunder betaling af undervisningsgebyrer, i henhold til national lovgivning

b) i henhold til stk. 1, litra c), hvad angår stipendier og lån til studier og underhold eller 

andre stipendier og lån i forbindelse med sekundærundervisning og videregående ud-

dannelse samt erhvervsuddannelse

c) i henhold til stk. 1, litra c), hvad angår de arbejdstagere fra tredjelande, der har fået ind-

rejsetilladelse til deres område i overensstemmelse med Rådets direktiv 2004/114/EF

d) i henhold til stk. 1, litra f), hvad angår boliger

e) ved at begrænse de rettigheder, der følger af stk. 1, litra c) og f), til de arbejdstagere fra 

tredjelande, der er i beskæftigelse

f) ved [...] at begrænse de rettigheder, der følger af stk. 1, litra e), til tredjelandsstaterne, 

der er i beskæftigelse, bortset fra arbejdsløshedsdagpenge til personer, der er berettiget 

hertil på grundlag af tidligere beskæftigelse i den pågældende medlemsstat

g) ved at begrænse de rettigheder, der følger af stk. 1, litra g), til tredjelandsstatsborgere, 

der har tilladelse til at arbejde uden nogen begrænsninger.

3 Retten til ligebehandling i stk. 1 berører ikke medlemsstatens ret til at inddrage eller nægte at 

forlænge en opholdstilladelse, der er udstedt i henhold til dette direktiv, en opholdstilladelse, 

der er udstedt til andre formål end arbejde, eller et visum.
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4. Arbejdstagere fra tredjelande, der [...] flytter til et tredjeland, eller efterladte efter sådanne ar-

bejdstagere, der har ophold i et tredjeland på det tidspunkt, hvor de opnår deres rettigheder fra 

arbejdstageren, får udbetalt lovbestemte ydelser ved alderdom, invaliditet eller dødsfald, der 

er baseret på arbejdstagerens tidligere beskæftigelse og erhvervet i overensstemmelse med 

den lovgivning, der er omhandlet i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 883/2004, på samme 

vilkår og med samme satser som statsborgere i den pågældende medlemsstat, når de flytter til 

et tredjeland, jf. dog bilaterale aftaler.

Artikel 13

Gunstigere bestemmelser

1. Dette direktiv berører ikke gunstigere bestemmelser i:

a) EU-lovgivningen, herunder bilaterale og multilaterale aftaler mellem Unionens med-

lemsstatater eller Unionen og dens medlemsstater på den ene side og et eller flere tred-

jelande på den anden side

b) bilaterale eller multilaterale aftaler mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere 

tredjelande.

2. Dette direktiv indskrænker ikke medlemsstaternes ret til at vedtage eller bevare bestemmelser, 

der er gunstigere for de personer, der er omfattet af direktivet.

Artikel 14 

Oplysninger til offentligheden

Medlemsstaterne stiller regelmæssigt ajourførte oplysninger til rådighed for den brede offentlighed 

om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold på deres område med henblik på 

arbejde.
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Artikel 15

Rapporter

1. Kommissionen aflægger regelmæssigt og første gang senest tre år efter den dato, der er fastsat 

i artikel 16, rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv i med-

lemsstaterne og foreslår eventuelle nødvendige ændringer.

2. Medlemsstaterne sender hvert år, første gang senest den 1. juli [et år efter datoen for direkti-

vets gennemførelse i national ret], Kommissionen statistiske oplysninger om det antal tredje-

landsstatsborgere, der har fået bevilget en kombineret tilladelse i det foregående kalenderår, i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-

statistikker over migration og international beskyttelse.

Artikel 16

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv senest {tre år efter ikrafttrædelsen}. De meddeler straks Kommissio-

nen teksten til disse bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv el-

ler skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvis-

ningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, 

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
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Artikel 17

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Artikel 18

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand
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BILAG

ERKLÆRINGER TIL OPTAGELSE I RÅDETS PROTOKOL

ERKLÆRING FRA RÅDET

Rådet erindrer om, at politikker for arbejdskraftindvandring, herunder dette direktiv, bør gennem-

føres under nøje overholdelse af gældende fællesskabsret og EU-præferencen, som navnlig kommer 

til udtryk i de pågældende bestemmelser i tiltrædelsesakterne af henholdsvis 16. april 2003 og 

25. april 2005, som medlemsstaterne er forpligtet til at overholde. Vandrende arbejdstagere fra 

medlemsstaterne, der er omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende arbejdskraftens frie be-

vægelighed, og deres familiemedlemmer, der lovligt opholder sig og arbejder i en anden medlems-

stat, må derfor ikke behandles mere restriktivt end arbejdstagere fra tredjelande, der opholder sig 

og arbejder i den pågældende medlemsstat og er omfattet af rettighederne i dette direktiv.

________________________


