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NÕUKOGU DIREKTIIV 2003/109/EÜ,
25. november 2003,
pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(4)

Liikmesriigis pikaajaliselt elavate kolmandate riikide kodanike integratsioon edendab oluliselt majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, mis on asutamislepingus sätestatud
põhieesmärk.

(5)

Liikmesriigid peaksid käesoleva direktiivi sätteid jõustama,
diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvi, rahvuse või ühiskondliku päritolu, geneetiliste eripärade, keeleoskuse, usu
või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, õnne, sünni, puuete, vanuse või
seksuaalse sättumuse põhjal.

(6)

Pikaajalise elaniku staatuse saamise põhikriteeriumiks
peaks olema liikmesriigi territooriumil elamise kestus. Elamine peaks olema seaduslik ja pidev, et isik võiks näidata,
et ta on riigiga püsivad sidemed loonud. Tuleks ette näha
teatud paindlikkus, et saaks arvesse võtta olukordi, kus isik
peab ajutiselt riigist lahkuma.

(7)

Selleks et saada pikaajalise elaniku staatus, peavad kolmanda riigi kodanikud tõendama, et neil on piisav sissetulek ja ravikindlustus, et vältida liikmesriigi koormamist.
Hinnates stabiilse ja korrapärase sissetuleku omamist, võivad liikmesriigid arvesse võtta selliseid tegureid nagu sissemaksed pensionisüsteemi ja maksukohustuste täitmine.

(8)

Kolmanda riigi kodanikud, kes soovivad saada ja omada
pikaajalise elaniku staatust, ei või kujutada ohtu avalikule
korrale või julgeolekule. Mõiste “avalik kord” võib hõlmata
süüdimõistmist tõsise kuriteo eest.

(9)

Majanduslikud kaalutlused ei tohiks olla aluseks pikaajalise
elaniku staatuse andmisest keeldumisel ning neid ei tohi
lugeda asjaomaseid tingimusi mõjutavaks.

(10)

Tuleks ette näha eeskirjade kogum, mis reguleerib pikaajalise elaniku staatuse taotluse läbivaatamise korda. See kord
peaks olema tõhus ja juhitav, võttes arvesse liikmesriikide
haldusasutuste tavalist töökoormust, ning samuti läbipaistev ja õiglane, et asjaomastel isikutel oleks vajalik õiguskindlus. See kord ei tohiks kujuneda vahendiks, millega
takistada elamise õiguse kasutamist.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 63 lõikeid 3 ja 4,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut, (1)
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (2)
võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (3)
võttes arvesse regioonide komitee arvamust (4)
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala järkjärguliseks rajamiseks näeb Euroopa Ühenduse asutamisleping
ette, et võtta tuleb nii meetmeid isikute vaba liikumise tagamiseks koos nendega otseselt seotud kõrvalmeetmetega
välispiirikontrolli, varjupaiga ja sisserände kohta kui ka
meetmeid varjupaiga, sisserände ja kolmandate riikide
kodanike õiguste kaitse valdkonnas.
Oma erakorralisel istungil Tamperes 15. ja 16. oktoobril 1999 teatas Euroopa Ülemkogu, et kolmandate riikide
kodanike õiguslikku seisundit tuleks lähendada liikmesriikide kodanike omale ning et isikule, kes on teatud kindlaksmääratud aja jooksul liikmesriigis seaduslikult elanud
ja kellel on pikaajaline elamisluba, tuleks selles liikmesriigis anda kogum ühtseid õigusi, mis on võimalikult lähedased EL kodanike õigustele.
Käesolev direktiiv austab põhiõigusi ning peab kinni põhimõtetest, mida tunnustab eelkõige inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooni ning Euroopa Liidu
põhiõiguste harta.
EÜT C 240 E, 28.8.2001, lk 79.
EÜT C 284 E, 21.11.2002, lk 102.
EÜT C 36, 8.2.2002, lk 59.
EÜT C 19, 22.1.2002, lk 18.
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(13)
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võimalust kohaldada soodsamaid siseriiklikke sätteid. Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleks siiski ette näha, et
soodsamatel tingimustel antud elamisload ei anna õigust
elada teistes liikmesriikides.

Pikaajalise elaniku staatuse saamist tuleks tõendada elamisloaga, mis võimaldab asjaomastel isikutel oma õigusliku
seisundit lihtsalt ja koheselt tõendada. Sellised elamisload
peaksid ka vastama kõrgetele tehnilistele nõudmistele, eriti
järeletegemist ja võltsimist välistavate kaitsemeetmete osas,
selleks et vältida kuritarvitusi liikmesriigis, kus staatus on
saadud, ja liikmesriikides, kus elamise õigust kasutatakse.
(18)

Nende tingimuste kindlaksmääramine, mille alusel pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanikud saavad
õiguse elada teises liikmesriigis, edendab siseturu rajamist
alana, kus on tagatud isikute vaba liikumine. See võiks ka
olla oluline liikuvust mõjutav tegur eelkõige liidu tööturul.

(19)

Tuleks ette näha, et õigust elada teises liikmesriigis võib
kasutada selleks, et töötada seal palgatöötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana, õppida või isegi elada ilma mingi
majandustegevusega tegelemata.

(20)

Pereliikmetel peaks samuti olema võimalus koos pikaajalise elanikuga teises liikmesriigis elada, et perekonna ühtsus säiliks ja et pikaajalise elaniku elamise õigust ei piirataks. Seoses nende pereliikmetega, kellele võiks anda loa
minna kaasa pikaajalise elanikuga või ühineda temaga hiljem, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu pikaajalise
elaniku täiskasvanud puudega laste ja vahetult ülenevate
lähisugulaste olukorrale, kes on tema ülalpeetavad.

(21)

Liikmesriigil, kus pikaajaline elanik kavatseb oma elamise
õigust kasutada, peaks olema võimalik kontrollida, kas
asjaomane isik täidab tema territooriumil elamise tingimusi. Tal peab olema ka võimalus kontrollida, kas asjaomane
isik ohustab avalikku korda või julgeolekut või rahva tervist.

(22)

Selleks et vältida elamise õiguse muutumist mõjutuks,
tuleks pikaajalisi elanikke käesolevas direktiivis määratletud tingimustel teises liikmesriigis kohelda samamoodi
nagu liikmesriigis, kus nad selle staatuse said. Sotsiaalabi
hüvitiste andmine ei mõjuta liikmesriigi võimalust elamisluba tühistada, kui asjaomane isik ei täida enam käesolevas
direktiivis sätestatud nõudeid.

(23)

Kolmandate riikide kodanikel peaks olema võimalus saada
pikaajalise elaniku staatus liikmesriigis, kuhu nad on kolinud ja otsustanud elama asuda, samasugustel tingimustel,
nagu nõuti staatuse saamiseks esimeses liikmesriigis.

Selleks et pikaajalised elanikud saaksid tõhusalt integreeruda ühiskonda, kus nad elavad, tuleb pikaajalisi elanikke
kohelda võrdselt liikmesriigi kodanikega paljudes majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes käesolevas direktiivis
määratletud asjaomastel tingimustel.

Sotsiaalabi puhul tuleb võimalust, et pikaajaliste elanike
hüvitised piiratakse üksnes põhitoetustega, mõista nii, et
põhihüvitised hõlmavad vähemalt minimaalset sissetulekutoetust ja abi haiguse, raseduse, vanemlike kohustuste täitmise ja pikaajalise hooldusvajaduse juhtudel. Selliste hüvitiste andmise vormid nähakse ette siseriiklikus õiguses.

(14)

Liikmesriikidele peab jääma kohustus anda alaealistele võimalus koolis käia samadel tingimustel nagu oma kodanikele.

(15)

Kutseõppe valdkonnas antava “õppetoetuse” mõiste ei
hõlma sotsiaalabiskeemide abil rahastatavaid meetmeid.
Õppetoetuste saamine võib sõltuda asjaolust, et isik, kes
sellist toetust taotleb, täidab pikaajalise elaniku staatuse
saamise tingimused. Õppetoetuste andmisel võivad liikmesriigid arvesse võtta asjaolu, et liidu kodanikud võivad
sedasama eelist kasutada oma päritoluriigis.

(16)

Pikaajalistel elanikel peaks olema tugevdatud kaitse väljasaatmise vastu. See kaitse põhineb Euroopa Inimõiguste
Kohtu otsustes kindlaks määratud kriteeriumidele. Selleks
et tagada kaitse väljasaatmise vastu, peaksid liikmesriigid
ette nägema tõhusad õiguskaitsevahendid.

(17)

Pikaajalise elaniku staatuse saamise tingimuste ühtlustamine edendab liikmesriikide vastastikust usaldust. Teatud
liikmesriigid annavad alalisi või piiramata tähtajaga elamislube soodsamatel tingimustel, kui on ette nähtud käesolevas direktiivis. EÜ asutamislepinguga ei välistata
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Kuna liikmesriigid ei suuda piisavas ulatuses saavutada
kavandatud tegevuse eesmärke, nimelt pikaajalise elaniku
staatuse andmise ja tühistamise tingimuste, sellega kaasnevate õiguste ning pikaajaliste elanike teises liikmesriigis elamise õiguse kasutamise tingimuste määramise kohta, vaid
nimetatud eesmärki on selle saavutamiseks kavandatud
meetmete ulatuse ja mõju tõttu parem saavutada ühenduse
tasandil, mistõttu võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale
sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

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

19/6. kd
Artikkel 2
Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) kolmanda riigi kodanik – isik, kes ei ole liidu kodanik asutamislepingu artikli 17 lõike 1 tähenduses;
b) pikaajaline elanik – mis tahes kolmanda riigi kodanik, kellel on
artiklites 4–7 sätestatud pikaajalise elaniku staatus;
c) esimene liikmesriik – liikmesriik, kes esimesena andis kolmanda
riigi kodanikule pikaajalise elaniku staatuse;
d) teine liikmesriik – mis tahes muu liikmesriik kui see, kes esimesena andis kolmanda riigi kodanikule pikaajalise elaniku staatuse, ning kus see pikaajaline elanik kasutab oma elamise
õigust;
e) pereliikmed – kolmanda riigi kodanikud, kes elavad asjaomases
liikmesriigis kooskõlas nõukogu 22. septembri 2003. aasta
direktiiviga 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse
kohta; (1)

(26)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva direktiivi vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega tema
suhtes kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

f) pagulane – mis tahes kolmanda riigi kodanik, kes on pagulasseisundis 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni (mida on muudetud New Yorgis 31. jaanuaril 1967
allakirjutatud protokolliga) tähenduses;
g) pikaajalise elaniku EL elamisluba – asjaomase liikmesriigi väljaantud elamisluba pikaajalise elaniku staatuse andmise kohta.

Artikkel 3
Reguleerimisala
I PEATÜKK

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse liikmesriigi territooriumil
seaduslikult elavate kolmanda riigi kodanike suhtes.

ÜLDSÄTTED

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata kolmanda riigi kodaniku
suhtes, kes:
Artikkel 1
a) elab liikmesriigis seoses õpingute või kutseõppega;
Objekt
Käesolevas direktiivis määratletakse:
a) tingimused, mille kohaselt liikmesriik võib tema territooriumil seaduslikult elavale kolmanda riigi kodanikule anda pikaajalise elaniku staatuse või selle staatuse tühistada, ja selle staatusega kaasnevad õigused; ning
b) seda staatust omavate kolmandate riikide kodanike elamise
tingimused muudes liikmesriikides kui see, kus talle pikaajalise elaniku staatus anti.

b) tohib liikmesriigis elada seoses ajutise kaitsega või samal alusel elamisloa taotlemisega ning ootab otsust oma staatuse kohta;
c) tohib liikmesriigis elada seoses mõne teisese kaitse vormiga
vastavalt liikmesriikide rahvusvahelistele kohustustele, siseriiklikele õigusaktidele või tavadele või taotleb elamisluba samal
alusel ning ootab otsust oma staatuse kohta;

(1) EÜT L 251, 3.10.2003, lk 12.
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d) on pagulane või kes on taotlenud enda pagulasena tunnustamist ning kelle taotluse suhtes ei ole veel tehtud lõplikku
otsust;
e) elab üksnes ajutiselt nt au pair’na, hooajatöölisena või teenusepakkuja lähetatud töötajana teenuste piiriülese pakkumise
eesmärgil või on ise teenuse piiriülene pakkuja või kui tema
elamisloa tähtaeg on ametlikult piiratud;
f) omab õiguslikku seisundit, mis on ette nähtud 1961. aasta
diplomaatiliste suhete Viini konventsiooniga, 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooniga, 1969. aasta erimissioonide konventsiooniga või 1975. aasta Viini konventsiooniga
riikide esindamise kohta suhtlemisel ülemaailmsete rahvusvaheliste organisatsioonidega.
3. Käesolev direktiiv ei piira järgmiste õigusaktide soodsamate
sätete kohaldamist:
a) ühenduse või ühenduse ja tema liikmesriikide ning kolmandate riikide vahelised kahe- ja mitmepoolsed lepingud;
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pikaajalise elaniku staatust, võetakse lõikes 1 osutatud perioodi
arvutamisel arvesse ainult poolt elamisperioodidest, mis on veedetud õpingute või kutseõppega seoses.

3. Äraolekuajad asjaomase liikmesriigi territooriumilt ei katkesta
lõikes 1 osutatud perioodi ning neid võetakse selle arvutamisel
arvesse tingimusel, et nende kestus on vähem kui kuus järjestikust
kuud ja need kokku ei ületa kümmet kuud lõikes 1 osutatud
perioodi jooksul.

Konkreetsetel ja erakorralistel ajutistel asjaoludel ning kooskõlas
siseriikliku õigusega võivad liikmesriigid aktsepteerida esimeses
lõigus ettenähtust pikemaid äraolekuaegu, mis lõikes 1 osutatud
perioodi ei katkesta. Sellistel juhtudel ei arvesta liikmesriigid lõikes 1 osutatud perioodi arvutamisel asjaomast äraolekuaega.

Erandina teisest lõigust võivad liikmesriigid lõikes 1 osutatud
perioodi arvutamisel arvesse võtta äraolekuaegu, mis on seotud
töölähetusega, sh piiriüleste teenuste pakkumine.

b) kahepoolsed lepingud, mille liikmesriik ja kolmas riik on sõlminud enne käesoleva direktiivi jõustumist;
Artikkel 5
c) 13. detsembril 1955 sõlmitud elama asumist käsitlev Euroopa
konventsioon, 18. oktoobril 1961 sõlmitud Euroopa sotsiaalharta, 3. mail 1987 muudetud Euroopa sotsiaalharta ning
24. novembri 1977. aasta võõrtööliste õigusliku seisundi
Euroopa konventsioon.

Pikaajalise elaniku staatuse saamise tingimused

1. Liikmesriigid nõuavad kolmandate riikide kodanikult selle
tõendamist, et tal on iseenda ja tema ülalpeetavate pereliikmete
jaoks:

II PEATÜKK
PIKAAJALISE ELANIKU STAATUS LIIKMESRIIGIS

a) stabiilne ja korrapärane sissetulek, millega ta suudab iseennast
ja oma pereliikmeid ilma asjaomase liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi abita ülal pidada. Liikmesriigid hindavad kõnealuse sissetuleku laadi ja korrapärasust ning võivad seejuures võtta
arvesse palkade ja pensionide miinimumtaset enne pikaajalise
elaniku staatuse saamise taotluse esitamist;
b) ravikindlustus, mis katab kõiki riske, mis asjaomase liikmesriigi enda kodanike puhul üldiselt on kaetud.

Artikkel 4
Elamise kestus
1. Liikmesriigid annavad pikaajalise elaniku staatuse kolmanda
riigi kodanikele, kes on nende territooriumil elanud seaduslikult
ja pidevalt viie aasta jooksul vahetult enne asjaomase taotluse esitamist.

2. Liikmesriigid võivad kooskõlas siseriikliku õigusega nõuda
kolmandate riikide kodanikelt, et need täidaksid integratsioonitingimusi.

Artikkel 6

2. Lõikes 1 osutatud perioodi arvutades ei võeta arvesse artikli 3
lõike 2 punktides e ja f osutatud põhjustel veedetud elamisperioode.

Avalik kord ja julgeolek

Artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud juhtudel, kui kolmanda riigi
kodanik on saanud elamise õiguse, mis võimaldab tal taotleda

1. Liikmesriik võib keelduda pikaajalise elaniku staatuse andmisest avaliku korra ja julgeolekuga seotud põhjustel.
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Asjaomast otsust tehes kaalub liikmesriik avaliku korra või julgeoleku vastu sooritatud õigusrikkumise raskust või laadi või asjaomase isikuga seotud ohte, võttes asjakohaselt arvesse elamise
kestust ning sidemete olemasolu elukohariigiga.
2. Lõikes 1 osutatud keeldumine ei või põhineda majanduslikel
kaalutlustel.

Artikkel 7
Pikaajalise elaniku staatuse saamine
1. Pikaajalise elaniku saatuse saamiseks esitab asjaomane kolmanda riigi kodanik taotluse oma elukohaliikmesriigi pädevale
asutusele. Taotlusele lisatakse siseriiklikus õiguses ettenähtud
dokumentaalsed tõendid selle kohta, et ta täidab artiklites 4 ja 5
sätestatud tingimused, ning nõudmise korral kehtiv sõidudokument või selle tõestatud koopia.

19/6. kd

3. Pikaajalise elaniku EL elamisluba võidakse välja anda kas kleebisena või eraldi dokumendina. See antakse välja vastavalt eeskirjadele ja standardmudelile, mis on sätestatud nõukogu
13. juuni 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike
jaoks. (1) Rubriiki “loa liik” kirjutab liikmesriik “pikaajaline elanik
– EL”.

Artikkel 9
Staatuse tühistamine või kaotamine
1. Pikaajalisel elanikul ei ole enam õigust pikaajalise elaniku staatusele järgmistel juhtudel:
a) tuvastatakse, et pikaajalise elaniku staatus on saadud pettuse
teel;
b) rakendatakse väljasaatmist artikli 12 tingimuste kohaselt;

Esimeses lõigus osutatud tõendid võivad sisaldada ka dokumentatsiooni elamispinna olemasolu kohta.
2. Pädev siseriiklik asutus annab taotlejale kirjaliku teatise otsuse
kohta nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul hiljemalt kuue kuu
möödumisel taotluse esitamisest. Iga selline otsus tehakse asjaomasele kolmanda riigi kodanikule teatavaks kooskõlas siseriiklikes õigusaktides ettenähtud teavitamismenetlusega.
Taotluse läbivaatamise keerukusega seotud erandlikel asjaoludel
võib esimeses lõigus osutatud tähtaega pikendada.
Lisaks sellele tuleb asjaomast isikut teavitada tema õigustest ja
kohustustest, mis tulenevad käesolevast direktiivist.
Käesolevas sättes ettenähtud tähtaja jooksul otsuse tegemata jätmisest tulenevad tagajärjed määratakse kindlaks asjaomase liikmesriigi siseriiklikes õigusaktides.
3. Kui artiklites 4 ja 5 sätestatud tingimused on täidetud ja isik ei
kujuta ohtu artikli 6 tähenduses, annab asjaomane liikmesriik
asjaomasele kolmanda riigi kodanikule pikaajalise elaniku staatuse.

Artikkel 8
Pikaajalise elaniku EL elamisluba
1. Pikaajalise elaniku elamisluba on alaline, kui artiklis 9 ei ole
ette nähtud teisiti.
2. Liikmesriigid annavad pikaajalistele elanikele pikaajalise elaniku EL elamisloa. Elamisluba kehtib vähemalt viis aastat; see on
vajaduse korral taotluse alusel automaatselt pikendatav.

c) isiku äraolek ühenduse territooriumilt kestab 12 järjestikust
kuud.
2. Erandina lõike 1 punktist c võivad liikmesriigid ette näha, et
12 järjestikust kuud ületav äraolek või teatud konkreetsetel või
erakorralistel asjaoludel toimuv äraolek ei põhjusta staatuse tühistamist või kaotamist.
3. Liikmesriigid võivad ette näha, et pikaajalisel elanikul ei ole
enam õigust pikaajalise elaniku staatusele juhul, kui ta kujutab
ohtu avalikule korrale või julgeolekule, arvestades tema sooritatud õigusrikkumise kaalu, kuid selline oht ei ole väljasaatmise
põhjuseks artikli 12 tähenduses.
4. Pikaajalisel elanikul, kes on elanud teises liikmesriigis III peatüki kohaselt, ei ole enam õigust pikaajalise elaniku staatusele, mis
on saadud esimeses liikmesriigis, kui seesama staatus on antud teises liikmesriigis artikli 23 kohaselt.
Pärast kuueaastast äraolekut selle liikmesriigi territooriumilt, kes
andis pikaajalise elaniku staatuse, ei ole asjaomasel isikul igal juhul
enam õigust pikaajalise elaniku staatusele nimetatud liikmesriigis.
Erandina teisest lõigust võib asjaomane liikmesriik ette näha, et
konkreetsetel põhjustel võib pikaajaline elanik oma staatuse nimetatud liikmesriigis säilitada, kui äraolekuaeg on kestnud üle kuue
aasta.
5. Seoses lõike 1 punktis c ja lõikes 4 osutatud juhtudega näeb
staatuse andnud liikmesriik ette lihtsustatud korra pikaajalise elaniku staatuse tagasisaamiseks.

(1) EÜT L 157, 15.6.2002, lk 1.
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Seda korda kohaldatakse eelkõige neil juhtudel, kui isik on elanud
teises liikmesriigis seoses õpingutega.
Pikaajalise elaniku staatuse tagasisaamise tingimused ja kord
nähakse ette siseriiklikus õiguses.
6. Pikaajalise elaniku EL elamisloa kehtivusaja lõppemine ei
tähenda mingil juhul pikaajalise elaniku staatuse tühistamist või
kaotamist.
7. Kui pikaajalise elaniku staatuse tühistamine või kaotamine ei
too kaasa riigist lahkumist, lubab liikmesriik asjaomasel isikul
oma territooriumile jääda, kui isik täidab siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimused ega kujuta ohtu avalikule korrale või
julgeolekule.
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g) ühinemisvabadus ning õigus liituda töötajate või tööandjate
organisatsioonidega või kutseühinguga, sh sellistest organisatsioonidest saadavad eelised, ilma et see piiraks avalikku korda
või julgeolekut käsitlevaid siseriiklikke sätteid;
h) vaba juurdepääs kogu asjaomase liikmesriigi territooriumile,
arvestades siseriiklikes õigusaktides julgeolekukaalutlustel kehtestatud piiranguid.
2. Seoses lõike 1 punktidega b, d, e, f ja g võib asjaomane liikmesriik piirduda võrdsel kohtlemisel nende juhtudega, kus pikaajalise elaniku või tema pereliikmete, kellele isik taotleb soodustusi, alaline või tavaline eluskoht asub asjaomase liikmesriigi
territooriumil.
3. Liikmesriigid võivad kehtestada piirangud oma kodanikega
võrdsele kohtlemisele järgmistel juhtudel:

Artikkel 10
Protseduurilised tagatised
1. Iga otsust, millega keeldutakse pikaajalise elaniku staatuse andmisest või see staatus tühistatakse, tuleb põhjendada. Iga selline
otsus tehakse asjaomasele kolmanda riigi kodanikule teatavaks
kooskõlas siseriiklikes õigusaktides ettenähtud teavitamismenetlusega. Teatises osutatakse olemasolevatele apellatsioonimenetlustele ja nendega seotud tähtaegadele.

a) liikmesriigid võivad säilitada piirangud selliste töökohtade või
füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse puhul juhtudel, kui
kehtivate siseriiklike või ühenduse õigusaktide kohaselt on
need tegevused reserveeritud oma kodanikele või EL või EMP
kodanikele;
b) liikmesriigid võivad nõuda tõendit hariduse või koolituse saamiseks nõuetekohase keeleoskuse kohta. Ülikooli pääsemise
tingimuseks võib olla teatud hariduslike eeltingimuste täitmine.

2. Kui pikaajalise elaniku staatuse saamise taotlus on tagasi lükatud või see staatus on tühistatud või kaotatud või kui elamisluba
ei ole pikendatud, on asjaomasel isikul õigus otsus asjaomases
liikmesriigis vaidlustada.

4. Sotsiaalabi ja sotsiaalkaitse osas võivad liikmesriigid võrdsel
kohtlemisel piirduda põhitoetustega.

Artikkel 11

5. Liikmesriigid võivad otsustada lisatoetuste andmise lõikes 1
osutatud valdkondades.

Võrdne kohtlemine

Liikmesriigid võivad ka otsustada kohaldada võrdset kohtlemist
muudes kui lõikes 1 osutatud valdkondades.

1. Pikaajalisi elanikke tuleb kohelda võrdselt kodanikega järgmistes valdkondades:
Artikkel 12

a) palgatöö või töö füüsilisest isikust ettevõtjana, tingimusel et
see tegevus ei hõlma ka mitte juhuslikult avaliku võimu teostamist, ning teenistus- ja töötingimused, sh töölt vabastamise
ja tasuga seotud tingimused;

Kaitse väljasaatmise eest

b) haridus ja kutseõpe, sh siseriikliku õiguse kohaselt antavad
õppetoetused;

1. Liikmesriik võib teha otsuse pikaajaline elanik välja saata üksnes siis, kui isik kujutab tegelikku ja piisavalt tõsist ohtu avalikule
korrale ja julgeolekule.

c) diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide tunnustamine asjaomaste siseriiklike menetluste
kohaselt;

2. Lõikes 1 osutatud otsus ei või põhineda majanduslikel kaalutlustel.

d) sotsiaalkindlustus, sotsiaalabi ja sotsiaalkaitse nagu see on
määratletud siseriiklikus õiguses;

3. Enne kui liikmesriik teeb otsuse pikaajaline elanik välja saata,
peab ta arvestama järgmiste teguritega:

e) maksusoodustused;
f) juurdepääs üldsusele kättesaadavatele kaupadele ja teenustele,
sh elamispinna hankimise kord;

a) elamise kestus tema territooriumil;
b) asjaomase isiku vanus;
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c) tagajärjed asjaomase isiku ja tema pereliikmete jaoks;
d) sidemed elukohariigiga ja sidemete puudumine päritoluriigiga.
4. Kui väljasaatmise otsus on tehtud, peab pikaajalisel elanikul
olema võimalus otsus asjaomases liikmesriigis edasi kaevata.
5. Pikaajalisele elanikule, kellel puudub piisav sissetulek, tuleb
anda tasuta õigusabi samadel tingimustel nagu antakse tema elukohariigi kodanikele.

Artikkel 13
Soodsamad siseriiklikud sätted
Liikmesriigid võivad anda alalisi või piiramata tähtajaga
elamislube soodsamatel tingimustel, kui käesolevas direktiivis ette
nähtud. Sellised elamisload ei anna õigust elada muudes
liikmesriikides, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi III peatükis.

19/6. kd

kolmandate riikide kodanikele elamislubade andmise suhtes kehtivad õigusaktides juba käesoleva direktiivi vastuvõtmise ajal.
5. Käesolevas peatükis ei käsitleta nende pikaajaliste elanike elamist liikmesriigi territooriumil, kes:
a) töötavad teenusepakkuja lähetatud töötajatena teenuste piiriülese pakkumise eesmärgil;
b) on teenuse piiriülesed pakkujad.
Liikmesriigid võivad kooskõlas oma siseriikliku õigusega otsustada tingimused, mille kohaselt pikaajalised elanikud, kes soovivad minna teise liikmesriiki tegelema majandustegevusega hooajatöölisena, saavad elada nimetatud liikmesriigis. Piiriüleste
töötajate suhtes võivad kehtida ka siseriikliku õiguse erisätted.
6. Käesoleva peatüki kohaldamine ei takista ühenduse asjaomaste
sotsiaalkindlustust käsitlevate õigusaktide kohaldamist kolmandate riikide kodanike suhtes.

Artikkel 15
III PEATÜKK
ELAMINE TEISTES LIIKMESRIIKIDES

Artikkel 14
Põhimõte
1. Pikaajaline elanik saab õiguse elada muu liikmesriigi kui selle
liikmesriigi territooriumil, kus talle anti pikaajalise elaniku staatus, kauem kui kolm kuud, tingimusel et käesolevas peatükis
sätestatud tingimused on täidetud.
2. Pikaajaline elanik võib elada teises liikmesriigis järgmistel alustel:
a) ta tegeleb seal majandustegevusega kas palgatöötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana;
b) ta elab seal seoses õpingute või kutseõppega;

Tingimused teises liikmesriigis elamiseks
1. Võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast teise
liikmesriigi territooriumile saabumist peab pikaajaline elanik taotlema selle liikmesriigi pädevalt asutuselt elamisluba.
Liikmesriigid võivad aktsepteerida, et pikaajaline elanik esitab elamisloa taotluse teise liikmesriigi pädevale asutusele siis, kui ta elab
veel esimese liikmesriigi territooriumil.
2. Liikmesriigid võivad asjaomaselt isikult nõuda tõendeid selle
kohta, et tal on:
a) stabiilne ja korrapärane sissetulek, millega ta suudab iseennast
ja oma pereliikmeid ilma asjaomase liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi abita ülal pidada. Iga artikli 14 lõikes 2 osutatud kategooria puhul hindavad liikmesriigid kõnealuse sissetuleku
laadi ja korrapärasust ning võivad seejuures võtta arvesse palkade ja pensionide miinimumtaset;

c) muud põhjused.
3. Lõike 2 punktis a osutatud majandustegevuse puhul kas palgatöötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana võivad liikmesriigid
uurida oma tööturu olukorda ning kohaldada siseriiklikku korda,
mis reguleerib vastavalt vabade töökohtade täitmise või sellise
majandustegevusega tegelemise tingimusi.

b) ravikindlustus, mis katab kõiki riske teises liikmesriigis, mis
asjaomase liikmesriigi enda kodanike puhul üldiselt on kaetud.
3. Liikmesriigid võivad kooskõlas siseriikliku õigusega nõuda
kolmandate riikide kodanikelt, et need täidaksid integratsioonimeetmeid.

Tööturupoliitika raames võivad liikmesriigid eelistada liidu kodanikke ning kolmanda riigi kodanikke, kui see on ette nähtud
ühenduse õigusaktides, või kolmanda riigi kodanikke, kes elavad
seaduslikult asjaomases liikmesriigis ja saavad seal töötushüvitist.

Käesolevat tingimust ei kohaldata, kui asjaomaselt kolmanda riigi
kodanikult on nõutud integratsioonitingimuste täitmist, selleks et
saada pikaajalise elaniku staatust artikli 5 lõike 2 kohaselt.

4. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid piirata isikute koguarvu, kellele võib anda elamisloa, tingimusel et sellised piirangud

Ilma et see piiraks teise lõigu kohaldamist, võib asjaomaselt isikult nõuda keelekursustel osalemist.
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4. Taotlusele lisatakse siseriiklikus õiguses ettenähtud dokumentaalsed tõendid selle kohta, et asjaomane isik täidab asjaomased
tingimused, ning pikaajaline elamisluba ja kehtiv sõidudokument
või nende tõestatud koopiad.
Esimeses lõigus osutatud tõendid võivad sisaldada ka dokumentatsiooni elamispinna olemasolu kohta.
Eelkõige:
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c) tõendit selle kohta, et neil on stabiilne ja korrapärane sissetulek, millega nad suudavad iseennast asjaomase liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi abita ülal pidada, või et pikaajalisel elanikul
on selline sissetulek ja kindlustus nende jaoks, samuti ravikindlustus, mis katab kõiki riske teises liikmesriigis. Liikmesriigid hindavad kõnealuse sissetuleku laadi ja korrapärasust
ning võivad seejuures võtta arvesse palkade ja pensionide miinimumtaset.

5. Kui pere ei ole loodud juba esimeses liikmesriigis, kohaldatakse
direktiivi 2003/86/EÜ.

a) juhul, kui isik tegeleb majandustegevusega, võib teine liikmesriik asjaomaselt isikult nõuda järgmisi tõendeid:
Artikkel 17
i) palgatöö puhul: tööleping, tööandja tõend töölevõtmise
kohta või töölepingu sõlmimise ettepanek, nagu on ette
nähtud siseriiklikes õigusaktides. Liikmesriigid määravad,
missugust tõendivormi nõutakse;
ii) füüsilisest isikust ettevõtja puhul: vajalike rahaliste vahendite olemasolu siseriikliku õiguse kohaselt sellise majandustegevuse jaoks, vajalikud dokumendid ja tegevusload;
b) juhul, kui isik tegeleb õpingute või kutseõppega, võib teine
liikmesriik nõuda asjaomaselt isikult akrediteeritud õppeasutuse tõendit selle kohta, et ta on kantud nimekirja õpingute või
kutseõppe eesmärgil.

Artikkel 16

Avalik kord ja julgeolek

1. Liikmesriik võib pikaajalise elaniku või tema pereliikme elamisloa taotluse tagasi lükata, kui asjaomane isik kujutab ohtu avalikule korrale ja julgeolekule.

Asjaomast otsust tehes kaalub liikmesriik pikaajalise elaniku või
tema pereliikme poolt avaliku korra või julgeoleku vastu sooritatud õiguserikkumise raskust või laadi või asjaomase isikuga seotud ohte.

2. Lõikes 1 osutatud otsus ei või põhineda majanduslikel kaalutlustel.

Pereliikmed
Artikkel 18
1. Kui pikaajaline elanik kasutab oma õigust elada teises liikmesriigis ja tema perekond on loodud juba esimeses liikmesriigis,
lubatakse direktiivi 2003/86/EÜ artikli 4 lõikes 1 osutatud tingimusi täitvatel pereliikmetel pikaajalise elanikuga kaasa minna või
temaga hiljem ühineda.
2. Kui pikaajaline elanik kasutab oma õigust elada teises liikmesriigis ja tema perekond on loodud juba esimeses liikmesriigis, võidakse muudel kui direktiivi 2003/86/EÜ artikli 4 lõikes 1 osutatud tingimusi täitvatel pereliikmetel lubada pikaajalise elanikuga
kaasa minna või temaga hiljem ühineda.
3. Elamisloa taotluse esitamise suhtes kohaldatakse artikli 15 lõiget 1.
4. Teine liikmesriik võib asjaomastelt pereliikmetelt nõuda koos
elamisloa taotluse esitamisega:
a) nende pikaajalise elaniku EL elamisluba või elamisluba ja kehtivat reisidokumenti või nende tõestatud koopiaid;
b) tõendit selle kohta, et nad on elanud pikaajalise elaniku pereliikmena esimeses liikmesriigis;

Rahvatervis

1. Liikmesriik võib pikaajalise elaniku või tema pereliikme elamisloa taotluse tagasi lükata, kui asjaomane isik kujutab ohtu rahvatervisele.

2. Ainukesed haigused, mis võivad olla põhjuseks teise liikmesriigi territooriumile sisenemise keelamiseks või seal elamisloa andmisest keeldumiseks, on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni asjaomastes kohaldatavates dokumentides määratletud haigused ning
sellised muud nakkushaigused, mille suhtes kehtivad sätted vastuvõtva riigi kodanike kaitsmiseks. Liikmesriigid ei kehtesta uusi
piiravamaid sätteid või tavasid.

3. Haigestumine pärast esimese elamisloa väljaandmist teises liikmesriigis ei või olla põhjuseks elamisloa pikendamisest keeldumiseks või riigist väljasaatmiseks.

4. Liikmesriik võib nõuda meditsiinilist kontrolli isikute puhul,
kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, et tõestada, et neil
ei ole mis tahes lõikes 2 osutatud haigusi. Sellist meditsiinilist
kontrolli, mis võib olla tasuta, ei või teha süstemaatiliselt.
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Artikkel 19

Taotluste läbivaatamine ja elamisloa väljaandmine
1. Pädev siseriiklik asutus vaatab taotluse läbi nelja kuu jooksu
alates selle esitamisest.
Artiklites 15 ja 16 loetletud dokumentaalsete tõendite puudumisel või taotluse läbivaatamise keerukusega seotud erandlikel asjaoludel võib esimeses lõigus osutatud tähtaega pikendada kuni
kolme kuu võrra. Sel juhul teatab pädev siseriiklik asutus sellest
taotlejale.
2. Kui artiklites 14, 15 ja 16 esitatud tingimused on täidetud ja
kui artiklites 17 ja 18 sätestatud avalikku korda ja julgeolekut
ning rahvatervist käsitlevatest sätetest ei tulene teisiti, annab teine
liikmesriik pikaajalisele elanikule välja pikendatava elamisloa. Elamisluba on vajaduse korral taotluse alusel automaatselt pikendatav. Teine liikmesriik teatab oma otsusest esimesele liikmesriigile.
3. Teine liikmesriik annab pikaajalise elaniku pereliikmetele
pikendatavad elamisload, mis kehtivad sama aja vältel nagu pikaajalisele elanikule välja antud elamisluba.

Artikkel 20
Protseduurilised tagatised
1. Iga otsust, millega keeldutakse elamisloa andmisest, tuleb põhjendada. Otsus tehakse asjaomasele kolmanda riigi kodanikule
teatavaks kooskõlas siseriiklikes õigusaktides ettenähtud teavitamismenetlusega. Teatises osutatakse olemasolevatele võimalikele
apellatsioonimenetlustele ja nendega seotud tähtaegadele.
Artikli 19 lõikes 1 ettenähtud tähtaja jooksul otsuse tegemata jätmisest tulenevad tagajärjed määratakse kindlaks asjaomase liikmesriigi siseriiklikes õigusaktides.
2. Kui elamisloa taotlus on tagasi lükatud või kui elamisluba ei
ole pikendatud või kui see on tühistatud, on asjaomasel isikul
õigus otsus asjaomases liikmesriigis vaidlustada.

Artikkel 21
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Liikmesriigid võivad artikli 14 lõike 2 punktis a osutatud isikutel
piirata juurdepääsu töökohtadele, mis on erinevad neist, mille
jaoks neile anti elamisluba siseriiklike õigusaktide kohaselt kuni
12 kuuks.

Liikmesriigid võivad kooskõlas oma siseriikliku õigusega otsustada tingimused, mille kohaselt artikli 14 lõike 2 punktides b või
c osutatud isikud võivad tegutseda palgatöötajana või füüsilisest
isikust ettevõtjana.

3. Kui pikaajalise elaniku pereliikmed on saanud artiklis 19 ettenähtud elamisloa teises liikmesriigis, on neil selles liikmesriigis
direktiivi 2003/86/EÜ artiklis 14 loetletud õigused.

Artikkel 22
Elamisloa tühistamine ja tagasivõtmise kohustus

1. Kuni kolmanda riigi kodanikul ei ole pikaajalise elaniku staatust, võib teine liikmesriik otsustada elamisluba mitte pikendada
või see tühistada ning kohustada asjaomast isikut ja tema pereliikmeid kooskõlas siseriiklikus õiguses ettenähtud menetlusega,
sh riigist lahkumise kord, lahkuma tema territooriumilt järgmistel juhtudel:
a) avaliku korra ja julgeoleku põhjustel, nagu see on määratletud
artiklis 17;
b) artiklites 14, 15 ja 16 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud;
c) kolmanda riigi kodanik ei ela asjaomase liikmesriigi territooriumil seaduslikult.

2. Kui teine liikmesriik võtab ühe lõikes 1 osutatud meetmetest,
peab esimene liikmesriik pikaajalise elaniku ja tema pereliikmed
viivitamata ja ilma formaalsusteta tagasi võtma. Teine liikmesriik
teatab oma otsusest esimesele liikmesriigile.

3. Kuni kolmanda riigi kodanikul ei ole pikaajalise elaniku staatust ja ilma et see piiraks lõikes 2 osutatud tagasivõtmise kohustust, võib teine liikmesriik teha avaliku korra ja julgeoleku kaalutlustel otsuse kolmanda riigi kodanik liidu territooriumilt välja
saata kooskõlas artikliga 12 ja seal sätestatud tagatisi kohaldades.

Kohtlemine teises liikmesriigis
1. Kui pikaajaline elanik on saanud artiklis 19 ettenähtud elamisloa teises liikmesriigis, koheldakse teda selles liikmesriigis võrdselt selle riigi kodanikega artiklis 11 sätestatud valdkondades ja
tingimustel.
2. Pikaajalisel elanikul on juurdepääs tööturule lõike 1 sätete
kohaselt.

Sellistel juhtudel konsulteerib teine liikmesriik otsust tehes esimese liikmesriigiga.

Kui teine liikmesriik teeb otsuse asjaomane kolmanda riigi kodanik välja saata, võtab ta asjakohased meetmed otsuse tõhusaks
rakendamiseks. Sellistel juhtudel esitab teine liikmesriik esimesele
liikmesriigile asjakohase teabe väljasaatmisotsuse rakendamise
kohta.
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4. Lõike 1 punktides b ja c osutatud juhtudel ei kaasne väljasaatmisotsusega alaline elamiskeeld.
5. Lõikes 2 osutatud tagasivõtmiskohustus ei piira võimalust, et
pikaajaline elanik ja tema pereliikmed lähevad kolmandasse liikmesriiki.
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Liikmesriigid teevad asjakohast koostööd esimeses lõigus
osutatud teabe ja dokumentide vahetamisel.

Artikkel 26
Ülevõtmine

Artikkel 23
Pikaajalise elaniku staatuse saamine teises liikmesriigis
1. Taotluse korral annab teine liikmesriik pikaajalisele elanikule
artiklis 7 sätestatud staatuse, kui artiklitest 3, 4, 5 ja 6 ei tulene teisiti. Teine liikmesriik teatab oma otsusest esimesele liikmesriigile.
2. Pikaajalise elaniku staatuse saamise taotluste esitamise ja nende
läbivaatamise suhtes kohaldatakse teises liikmesriigis artiklis 7
sätestatud menetlust. Elamisloa väljaandmise suhtes kohaldatakse
artiklit 8. Kui taotlus tagasi lükatakse, kohaldatakse artiklis 10
sätestatud protseduurilisi tagatisi.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud
õigus- ja haldusnormid hiljemalt 23. jaanuariks 2006.
Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse
või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite
käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 27
Jõustumine
IV PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Artikkel 24
Aruandlus ja läbivaatamine
Komisjon annab korrapäraselt ja esimest korda hiljemalt
23. jaanuaril 2011 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru
käesoleva direktiivi kohaldamisest liikmesriikides ning teeb
vajaduse korral muudatusettepanekuid. Artiklite 4, 5, 9, 11 ja
III peatüki puhul tehakse muudatusettepanekuid tähtsuse
järjekorras.

Artikkel 25
Kontaktpunktid
Liikmesriigid määravad kontaktpunktid, kes vastutavad artikli 19
lõikes 2, artikli 22 lõikes 2 ja artikli 23 lõikes 1 osutatud teabe
vastuvõtmise ja edasitoimetamise eest.

Artikkel 28
Adressaadid
Käesolev direktiiv on vastavalt Euroopa
asutamislepingule adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. november 2003
Nõukogu nimel
eesistuja
G. TREMONTI

Ühenduse

