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DIREKTIVA 2008/115/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 16. decembra 2008
o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih
državljanov tretjih držav
morale temeljiti na nepristranskih merilih, pri čemer se
ne bi smelo upoštevati zgolj nezakonitega prebivanja. Pri
uporabi standardnih obrazcev za izdajo odločb v zvezi z
vrnitvijo, kot so odločbe o vrnitvi ter, če so izdane,
odločbe o prepovedi vstopa in določbe o odstranitvi, bi
morale države članice upoštevati navedeno načelo in v
celoti ravnati v skladu z vsemi veljavnimi določbami te
direktive.

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 63(3)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe

(7)

Poudariti je treba potrebo po sporazumih Skupnosti in
dvostranskih sporazumih s tretjimi državami o
ponovnem sprejemu za poenostavitev procesa vračanja.
Mednarodno sodelovanje z državami izvora v vseh fazah
procesa vračanja je predpogoj za dosego trajne vrnitve.

(8)

Priznava se, da države članice lahko zakonito vrnejo
nezakonito prebivajoče državljane tretjih držav, če obsta
jajo pravični in učinkoviti azilni sistemi, ki v celoti
upoštevajo načelo nevračanja.

(9)

V skladu z Direktivo Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra
2005 o minimalnih standardih glede postopkov za
priznanje ali odvzem statusa begunca v državah
članicah (2) državljana tretje države, ki je v državi članici
zaprosil za azil, ne bi smeli obravnavati kot nezakonito
prebivajočega na ozemlju te države članice, dokler ne
začne veljati odločba o zavrnitvi prošnje ali odločba o
prenehanju pravice te osebe do statusa prosilca za azil.

(10)

Če ni razlogov, zaradi katerih bi lahko verjeli, da bi bil
namen postopka vračanja s tem ogrožen, bi morala imeti
prostovoljna vrnitev prednost pred prisilno vrnitvijo,
omogočiti pa bi bilo treba tudi obdobje za prostovoljni
odhod. Kadar se zaradi posebnih okoliščin v posa
meznem primeru to izkaže za nujno, bi bilo treba
omogočiti, da se obdobje za prostovoljni odhod podaljša.
Za spodbujanje prostovoljne vrnitve bi morale države
članice zagotoviti večjo pomoč pri vračanju in sveto
vanje, pa tudi kar najbolje uporabiti ustrezne možnosti
financiranja, ki so na voljo v okviru Evropskega sklada za
vračanje.

(11)

Vzpostaviti bi bilo treba skupne minimalne ukrepe prav
nega varstva za odločbe v zvezi z vrnitvijo, da se zago
tovi učinkovito varstvo interesov zadevnih posamez
nikov. Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, bi bilo
treba nuditi potrebno pravno pomoč. Države članice bi
morale v svoji nacionalni zakonodaji določiti, v katerih
primerih je potrebna pravna pomoč.

(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 je
vzpostavil usklajen pristop na področju priseljevanja in
azila, ki istočasno obravnava oblikovanje skupnega azil
nega sistema, zakonito politiko priseljevanja in boj proti
nezakonitemu priseljevanju.

(2)

Evropski svet v Bruslju 4. in 5. novembra 2004 je pozval
k ustanovitvi učinkovite politike odstranitev in repatria
cije, ki temelji na skupnih standardih, da se osebe vrnejo
na human način in ob polnem spoštovanju njihovih
temeljnih pravic in dostojanstva.

(3)

Dne 4. maja 2005 je odbor ministrov Sveta Evrope
sprejel „Dvajset smernic o prisilnem vračanju“.

(4)

Za učinkovito politiko vračanja je treba kot nujen
sestavni del migracijske politike z dobrim upravljanjem
določiti jasna, pregledna in poštena pravila.

(5)

Ta direktiva bi morala vzpostaviti vrsto horizontalnih
ukrepov, ki se uporabljajo za vse državljane tretjih
držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev
za vstop, bivanje ali prebivanje v državi članici.

(6)

Države članice bi morale zagotoviti, da se nezakonito
prebivanje državljanov tretjih držav zaključi po poštenem
in preglednem postopku. V skladu s splošnimi načeli
zakonodaje EU bi morale biti odločbe, izdane v skladu
s to direktivo, sprejete za vsak primer posebej in bi

(1) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2008 (še ni objav
ljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 9. decembra 2008.

(2) UL L 326, 13.12.2005, str. 13.
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Obravnavati bi bilo treba položaj državljanov tretjih
držav, ki prebivajo nezakonito, ampak njihova odstra
nitev še ni mogoča. Osnovne pogoje za njihovo bivanje
bi bilo treba določiti v skladu z nacionalno zakonodajo.
Da bi lahko dokazale poseben položaj v primeru
upravnih kontrol ali preverjanj, bi morale te osebe prejeti
pisno potrdilo o svojem položaju. Države članice bi
morale imeti veliko svobode pri odločanju glede oblike
in obrazca pisnega potrdila, ki bi ga lahko vključile tudi v
odločbe v zvezi z vrnitvijo, sprejete s skladu s to direk
tivo.

Pri uporabi prisilnih ukrepov bi bilo treba izrecno
upoštevati načeli sorazmernosti in učinkovitosti glede
na uporabljene ukrepe in zastavljene cilje. Vzpostaviti
bi bilo treba minimalne varovalne ukrepe za izvajanje
prisilnega vračanja, ob upoštevanju Odločbe Sveta
2004/573/ES z dne 29. aprila 2004 o organiziranju
skupnih letov zaradi odstranitve državljanov tretjih
držav, ki so predmet posameznih odredb o odstranitvi,
z ozemlja dveh ali več držav članic (1). Državam članicam
bi morala biti omogočena uporaba različnih možnosti za
spremljanje prisilnega vračanja.

Učinki nacionalnih ukrepov vračanja bi morali na podlagi
uveljavljanja prepovedi vstopa, ki prepoveduje vstop v
vse države članice in prebivanje na njihovem ozemlju,
dobiti evropsko razsežnost. Trajanje prepovedi vstopa
bi bilo treba določiti ob upoštevanju vseh ustreznih
okoliščin posameznega primera, običajno pa naj ne bi
bila daljša od petih let. V tem okviru bi bilo treba posebej
upoštevati dejstvo, da je bila za zadevnega državljana
tretje države že izdana več kot ena odločba o vrnitvi
ali odredba o odstranitvi ali da je ta državljan vstopil
na ozemlje države članice med prepovedjo vstopa.

Državam članicam bi moralo biti prepuščeno, da odlo
čijo, ali pregled odločb v zvezi z vrnitvijo organ ali telo
za pregled pooblašča, da predhodno odločbo nadomesti s
svojo odločbo v zvezi z vrnitvijo.

Uporaba pridržanja z namenom odstranitve bi morala
biti omejena in bi morala v zvezi z uporabljenimi ukrepi
in zastavljenimi cilji upoštevati načelo sorazmernosti.
Pridržanje je upravičeno samo z namenom priprave
vrnitve ali izvedbe postopka odstranitve in če uporaba
milejših prisilnih ukrepov ni zadostna.

S pridržanimi državljani tretjih držav bi bilo treba ravnati
humano in dostojanstveno, ob spoštovanju njihovih
temeljnih pravic in v skladu z mednarodnim in nacio
nalnim pravom. Brez poseganja v prvo prijetje s strani

(1) UL L 261, 6.8.2004, str. 28.
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organov pregona, ki ga ureja nacionalna zakonodaja, bi
se moralo pridržanje praviloma izvajati v posebnih
centrih za pridržanje.

(18)

Države članice bi morale imeti hiter dostop do informacij
o prepovedih vstopa, ki so jih izdale druge države
članice. Ta izmenjava informacij bi morala potekati v
skladu z Uredbo (ES) št. 1987/2006 Evropskega Parla
menta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi,
delovanju in uporabi druge generacije Schengenskega
informacijskega sistema (SIS II) (2).

(19)

Sodelovanje med institucijami na vseh ravneh procesa
vračanja ter izmenjava in spodbujanje najboljših praks
bi moralo spremljati izvajanje te direktive ter zagotavljati
evropsko dodano vrednost.

(20)

Ker cilja te direktive, in sicer določitve skupnih pravil o
vračanju, odstranitvi, uporabi prisilnih ukrepov, pridr
žanju in prepovedi vstopa, države članice same ne
morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi njegovega
obsega in učinkov lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost
sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz
člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz
navedenega člena, ta direktiva ne prekoračuje okvirov,
ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(21)

Države članice bi morale izvajati to direktivo brez diskri
minacije glede na spol, raso, barvo, etnično ali družbeno
poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje,
politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini,
imetje, rod, prizadetost, starost ali spolno usmerjenost.

(22)

V skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih
pravicah iz leta 1989 bi morale države članice pri izva
janju te direktive največjo pozornost posvečati „največjim
koristim otroka“. V skladu z Evropsko konvencijo o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin bi
moralo biti spoštovanje družinskega življenja najpo
membnejše vodilo držav članic pri izvajanju te direktive.

(23)

Uporaba te direktive ne posega v obveznosti, ki izhajajo
iz Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951, ki se
nanaša na status beguncev, kakor je bila spremenjena z
Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967.

(24)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in sprejeta načela,
zlasti načela Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(2) UL L 381, 28.12.2006, str. 4.
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V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske,
ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri
sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča niti se v
njej ne uporablja. Glede na to, da ta direktiva, kolikor se
uporablja za državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali
ne izpolnjujejo več pogojev vstopa v skladu z Zako
nikom o schengenskih mejah (1), temelji na schengen
skem pravnem redu v skladu z določbami naslova IV
tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v
šestih mesecih po sprejetju te direktive odloči, ali jo bo
izvajala v svoji nacionalni zakonodaji.

Kolikor se uporablja za državljane tretjih držav, ki ne
izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev vstopa v
skladu Zakonikom o schengenskih mejah, ta direktiva
pomeni nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega
reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu
s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o
prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne
Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schen
genskega pravnega reda (2); nadalje, v skladu s členoma 1
in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske,
ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti, in brez poseganja v člen
4 navedenega protokola, Združeno kraljestvo ne sodeluje
pri sprejetju te direktive, ki zato zanj ni zavezujoča niti se
v njem ne uporablja.

Kolikor se uporablja za državljane tretjih držav, ki ne
izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev vstopa v
skladu Zakonikom o schengenskih mejah, ta direktiva
pomeni nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega
reda, pri katerem Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom
Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji
Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schen
genskega pravnega reda (3); nadalje, v skladu s členoma 1
in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske,
ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti, in brez poseganja v člen
4 navedenega protokola, Irska ne sodeluje pri spreje
manju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča niti se
v njej ne uporablja.
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vino Norveško o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju,
uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki
sodijo na področje iz točke C člena 1 Sklepa Sveta
1999/437/ES (4) o nekaterih izvedbenih predpisih za
uporabo navedenega sporazuma.

(29)

Ta direktiva predstavlja za Švico, kolikor se uporablja za
državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpol
njujejo več pogojev vstopa v skladu z Zakonikom o
schengenskih mejah, nadaljnji razvoj določb schengen
skega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko
unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o
pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in
razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo na
področje iz točke C člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES
v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (5) o
sklenitvi navedenega sporazuma v imenu Skupnosti.

(30)

Ta direktiva predstavlja za Lihtenštajn, kolikor se
uporablja za državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo
ali ne izpolnjujejo več pogojev vstopa v skladu z Zako
nikom o schengenskih mejah, nadaljnji razvoj določb
schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med
Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfede
racijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine
Lihtenštajn k sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko
skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi
Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju
schengenskega pravnega reda, ki sodijo na področje iz
točke C člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s
členom 3 Sklepa Sveta 2008/261/ES z dne (6) o podpisu,
v imenu Evropske skupnosti, ter o začasni uporabi neka
terih določb navedenega sporazuma –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE
(28)

Ta direktiva predstavlja za Islandijo in Norveško, kolikor
se uporablja za državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo
ali ne izpolnjujejo več pogojev vstopa v skladu z Zako
nikom o schengenskih mejah, nadaljnji razvoj določb
schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med
Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kralje

(1) Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje
oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105,
13.4.2006, str. 1).
(2) UL L 131, 1.6.2000, str. 43.
(3) UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

Člen 1
Predmet urejanja
Ta direktiva določa skupne standarde in postopke, ki se uporab
ljajo v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih
državljanov tretjih držav, v skladu s temeljnimi pravicami kot
splošnimi načeli prava Skupnosti in mednarodnega prava,
vključno z obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito beguncev
in človekove pravice.
(4) UL L 176, 10.7.1999, str. 31.
(5) UL L 53, 27.2.2008, str. 1.
(6) UL L 83, 26.3.2008, str. 3.
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Člen 2
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— drugo tretjo državo, v katero se zadevni državljan tretje
države vrne prostovoljno, pod pogojem, da ga ta država
sprejme;

Področje uporabe
1.
Ta direktiva se uporablja za državljane tretjih držav, ki
nezakonito prebivajo na ozemlju države članice.

2.
Države članice se lahko odločijo, da te direktive ne
uporabljajo za državljane tretjih držav, ki:

(a) jim je bil zavrnjen vstop v skladu s členom 13 Zakonika o
schengenskih mejah ali ki so jih pristojni organi prijeli ali
prestregli pri nezakonitem prestopu kopenske, morske ali
zračne zunanje meje države članice in po tem niso pridobili
dovoljenja ali pravice do prebivanja v tej državi članici;

(b) se morajo v skladu z nacionalno zakonodajo vrniti zaradi
kazenske sankcije ali zaradi posledice kazenske sankcije ali
pa so v postopku izročitve.

3.
Ta direktiva se ne uporablja za osebe, ki uživajo pravico
Skupnosti do prostega gibanja, kakor je opredeljena v členu 2(5)
Zakonika o schengenskih mejah.

4. „odločba o vrnitvi“ pomeni upravno ali sodno odločbo ali
akt, ki navaja ali opredeljuje, da je prebivanje državljana
tretje države nezakonito, ter nalaga ali navaja obveznost
vrnitve;

5. „odstranitev“ pomeni izvršitev obveznosti vrnitve, in sicer
fizični prevoz iz države članice;

6. „prepoved vstopa“ pomeni upravno ali sodno odločbo ali
akt, ki prepoveduje vstop in prebivanje na ozemlju držav
članic za določeno obdobje, skupaj z odločbo o vrnitvi;

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v posameznem primeru
obstajajo razlogi na podlagi objektivnih meril, opredeljenih
z zakonom, zaradi katerih se domneva, da bi državljan tretje
države, ki je v postopku vrnitve, lahko pobegnil;

8. „prostovoljni odhod“ pomeni izpolnitev obveznosti vrnitve v
roku, ki je bil za to določen v odločbi o vrnitvi;

Člen 3
Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve
pojmov:

9. „ranljive osebe“ pomeni mladoletnike, mladoletnike brez
spremstva, invalide, starejše ljudi, nosečnice, starše samohra
nilce z mladoletnimi otroki in osebe, ki so bile izpostavljene
mučenju, posilstvu ali drugim resnim oblikam psihološkega,
fizičnega ali spolnega nasilja.

1. „državljan tretje države“ pomeni katero koli osebo, ki ni
državljan Unije v smislu člena 17(1) Pogodbe in ne uživa
pravice Skupnosti do prostega gibanja, kakor je opredeljena v
členu 2(5) Zakonika o schengenskih mejah;

Člen 4

Opredelitev pojmov

Ugodnejše določbe
1.

2. „nezakonito prebivanje“ pomeni prisotnost državljana tretje
države na ozemlju države članice, ki ne izpolnjuje ali ne
izpolnjuje več pogojev za vstop iz člena 5 Zakonika o schen
genskih mejah ali drugih pogojev za vstop, bivanje ali stalno
prebivališče v tej državi članici;

3. „vrnitev“ pomeni proces vračanja državljana tretje države –
bodisi prostovoljno izpolnitev obveznosti vrnitve ali prisilno
vrnitev – v:

Ta direktiva ne posega v ugodnejše določbe:

(a) dvostranskih ali večstranskih sporazumov med Skupnostjo
ali Skupnostjo in njenimi državami članicami ter eno ali več
tretjimi državami;

(b) dvostranskih ali večstranskih sporazumov med eno ali več
državami članicami ter eno ali več tretjimi državami.

— državo izvora, ali

2.
Ta direktiva ne posega v določbe, ki bi lahko bile ugod
nejše za državljana tretje države, določene v pravnem redu
Skupnosti v zvezi s priseljevanjem in azilom.

— državo tranzita, v skladu s sporazumi Skupnosti ali
dvostranskimi sporazumi o ponovnem sprejemu ali
drugimi sporazumi, ali

3.
Ta direktiva ne vpliva na pravico držav članic, da spre
jmejo ali ohranijo določbe, ki so ugodnejše za osebe, za katere
se uporabljajo, če so takšne določbe združljive s to direktivo.
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4.
V zvezi z državljani tretjih držav, ki so izvzeti s področja
uporabe te direktive v skladu s členom 2(2)(a), države članice:

primeru država članica, ki je sprejela zadevnega državljana tretje
države, uporabi odstavek 1.

(a) zagotovijo, da njihova obravnava in raven varstva nista
manj ugodni, kot je določeno v členu 8(4) in (5) (omejitve
glede uporabe prisilnih ukrepov), členu 9(2)(a) (odložitev
odstranitve), členu 14(1)(b) in (d) (nujna zdravstvena oskrba
in upoštevanje potreb ranljivih oseb) ter členih 16 in 17
(pogoji pridržanja), ter

4.
Države članice se lahko kadar koli odločijo za izdajo
nevezanega dovoljenja za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki
iz sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih razlogov zagotavlja
pravico do prebivanja državljanu tretje države, ki nezakonito
prebiva na njihovem ozemlju. V tem primeru se odločba o
vrnitvi ne izda. Če je bila odločba o vrnitvi že izdana, se
prekliče ali začasno razveljavi za čas trajanja veljavnosti dovo
ljenja za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki daje pravico do
prebivanja.

(b) spoštujejo načelo nevračanja.

Člen 5
Nevračanje, največje koristi otroka, družinsko življenje in
zdravstveno stanje
Države članice pri izvajanju te direktive ustrezno upoštevajo:

(a) največje koristi otroka,

(b) družinsko življenje,

(c) zdravstveno stanje zadevnega državljana tretje države,

in spoštujejo načelo nevračanja.

5.
Če je državljan tretje države, ki nezakonito prebiva na
ozemlju države članice, vključen v še nedokončan postopek
za izdajo njegovega dovoljenja za prebivanje ali drugega dovo
ljenja, ki daje pravico do bivanja, ta država članica preuči
možnost, da odločbe o vrnitvi ne izda, dokler se postopek ne
zaključi, brez poseganja v odstavek 6.

6.
Ta direktiva državam članicam ne preprečuje sprejetja
odločitve o prenehanju zakonitega prebivanja skupaj z odločbo
o vrnitvi in/ali odločbo o odstranitvi in/ali prepovedjo vstopa v
enotni upravni ali sodni odločbi ali aktu, kakor je predvideno v
njihovi nacionalni zakonodaji, brez poseganja v postopkovne
varovalne ukrepe iz poglavja III in iz drugih ustreznih določb
zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje.

Člen 7
Prostovoljni odhod

POGLAVJE II
KONEC NEZAKONITEGA PREBIVANJA

Člen 6
Odločba o vrnitvi
1.
Brez poseganja v izjeme iz odstavkov 2 do 5 države
članice izdajo odločbo o vrnitvi vsakemu državljanu tretje
države, ki nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.

1.
V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno obdobje za prosto
voljni odhod, in sicer od sedem do trideset dni, brez poseganja
v izjeme iz odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v svoji
nacionalni zakonodaji navedejo, da je tako obdobje zagotov
ljeno le, če zadevni državljan tretje države za to zaprosi. V
tem primeru države članice obvestijo zadevne državljane tretjih
držav o možnosti vložitve takšne vloge.

Obdobje, določeno v prvem pododstavku, ne izključuje
možnosti, da zadevni državljani tretje države odidejo prej.

2.
Državljani tretje države, ki nezakonito prebivajo na
ozemlju države članice in imajo veljavno dovoljenje za prebi
vanje ali drugo dovoljenje, ki jim daje pravico do prebivanja, ki
ga je izdala druga država članica, morajo takoj oditi na ozemlje
te druge države članice. Če zadevni državljan tretje države ne
izpolni te zahteve ali če se njegov takojšnji odhod zahteva
zaradi javnega reda ali državne varnosti, se uporabi odstavek 1.

2.
Države članice lahko, kadar je to potrebno, obdobje za
prostovoljni odhod podaljšajo za ustrezno obdobje, ob upošte
vanju posebnih okoliščin posameznega primera, kot so dolžina
prebivanja, šoloobvezni otroci ter druge družinske in socialne
vezi.

3.
Države članice se lahko vzdržijo izdaje odločbe o vrnitvi
državljanu tretje države, ki nezakonito prebiva na njihovem
ozemlju, če zadevnega državljana tretje države na podlagi
dvostranskih sporazumov ali ureditev, ki veljajo na dan začetka
veljavnosti te direktive, sprejme druga država članica. V tem

3.
V obdobju za prostovoljni odhod se lahko naložijo dolo
čene obveznosti, namenjene preprečevanju nevarnosti pobega,
kot so redno javljanje organom, položitev ustrezne finančne
garancije, predložitev dokumentov ali obveznost zadrževanja
na določenem mestu.
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4.
Če obstaja nevarnost pobega ali če je bila vloga za zako
nito prebivanje zavrnjena kot očitno neutemeljena ali lažna ali
če zadevna oseba ogroža javni red, javno varnost ali državno
varnost, se države članice lahko vzdržijo odobritve obdobja za
prostovoljni odhod ali odobrijo obdobje, krajše od sedmih dni.

L 348/103

2.
Države članice lahko ob upoštevanju posebnih okoliščin
posameznega primera odložijo odstranitev za ustrezno obdobje.
Pri tem upoštevajo zlasti:

(a) fizično ali duševno stanje državljana tretje države;
Člen 8
Odstranitev
1.
Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvršitev
odločbe o vrnitvi, če v skladu s členom 7(4) ni bilo odobreno
obdobje za prostovoljni odhod ali če obveznost vrnitve ni bila
izpolnjena v obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem v
skladu s členom 7.

2.
Če je država članica v skladu s členom 7 odobrila obdobje
za prostovoljni odhod, je mogoče odločbo o vrnitvi izvršiti le
po izteku obdobja, razen če se v tem obdobju pojavi nevarnost
oziroma ogrožanje iz člena 7(4).

3.
Države članice lahko sprejmejo ločeno upravno ali sodno
odločbo ali akt, ki odreja odstranitev.

4.
V primerih, ko države članice – kot zadnjo možnost –
uporabijo prisilne ukrepe za izvajanje odstranitve državljana
tretje države, ki se upira odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni
in ne prekoračujejo razumne sile. Izvajajo se v skladu s temelj
nimi pravicami in z ustreznim spoštovanjem dostojanstva in
telesne integritete zadevnega državljana tretje države, kot je
predvideno v nacionalni zakonodaji.

(b) tehnične razloge, kot je pomanjkanje prevoznih zmoglji
vosti, ali neizvedljivost odstranitve zaradi pomanjkanja iden
tifikacijskih podatkov.

3.
Če se odstranitev odloži, kot je določeno v odstavkih 1 in
2, se lahko zadevnemu državljanu tretje države naložijo obvez
nosti iz člena 7(3).

Člen 10
Vračanje in odstranitev mladoletnikov brez spremstva
1.
Preden se izda odločba o vrnitvi mladoletnika brez sprem
stva, se zagotovi pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki
izvajajo prisilno vračanje, pri tem pa se upošteva največja korist
otroka.

2.
Preden je mladoletnik brez spremstva odstranjen z
ozemlja države članice, se organi te države članice prepričajo,
da bo vrnjen članu družine, izbranemu skrbniku ali ustreznim
sprejemnim centrom v državi vrnitve.

Člen 11
Prepoved vstopa
1.

5.
Pri odstranjevanju po zračni poti države članice upošte
vajo Skupne smernice o varnostnih določbah za skupne odstra
nitve po zračni poti, priložene Odločbi 2004/573/ES.

Odločbam o vrnitvi se priloži prepoved vstopa, če:

(a) obdobje za prostovoljni odhod ni bilo odobreno, ali

(b) obveznost vrnitve ni bila spoštovana.
6.
Države članice zagotovijo učinkovit sistem za spremljanje
prisilnega vračanja.

Člen 9
Odlog odstranitve
1.

Države članice odložijo odstranitev:

(a) če bi odstranitev kršila načelo nevračanja, ali

(b) toliko časa, za kolikor se v skladu s členom 13(2) zagotovi
suspenzivni učinek.

V drugih primerih se odločbam o vrnitvi lahko priloži prepoved
vstopa.

2.
Trajanje prepovedi vstopa se določi ob upoštevanju vseh
ustreznih okoliščin posameznega primera in načeloma ne traja
več kot pet let. Pet let se lahko prekorači, če državljan tretje
države predstavlja resno grožnjo javnemu redu, javni varnosti ali
državni varnosti.

3.
Države članice preučijo preklic ali začasen odlog prepo
vedi vstopa, če lahko državljan tretje države, za katerega je bila
izdana prepoved vstopa v skladu z drugim pododstavkom
odstavka 1, dokaže, da je zapustil ozemlje države članice v
celoti v skladu z odločbo o vrnitvi.
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Za žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, katerim je bilo
odobreno dovoljenje za prebivanje po Direktivi Sveta
2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje,
izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgo
vine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakoni
tega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi (1), ne velja
prepoved vstopa, brez poseganja v točko (b) prvega
pododstavka odstavka 1 in pod pogojem, da zadevni državljan
tretje države ne predstavlja grožnje za javni red, javno varnost
ali nacionalno varnost.

Države članice se lahko v posameznih primerih vzdržijo izdaje
prepovedi vstopa, jo prekličejo ali začasno odložijo iz humani
tarnih razlogov.

Države članice lahko v posameznih primerih ali določenih
vrstah primerov prekličejo ali začasno odložijo prepoved vstopa
iz drugih razlogov.

4.
Kadar država članica obravnava izdajo dovoljenja za prebi
vanje ali drugo dovoljenje, ki zagotavlja pravico do prebivanja
državljanu tretje države, za katerega je druga država članica
izdala prepoved vstopa, se najprej posvetuje z državo članico,
ki je prepoved vstopa izdala, in upošteva njene interese v skladu
s členom 25 Konvencije o izvajanju schengenskega spora
zuma (2).

5.
Odstavki 1 do 4 se uporabljajo brez poseganja v pravico
do mednarodne zaščite v državah članicah v skladu s členom
2(a) Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o mini
malnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim
prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje
mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (3).

POGLAVJE III
POSTOPKOVNI VAROVALNI UKREPI
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2.
Države članice na zahtevo v jeziku, ki ga državljan tretje
države razume ali za katerega se lahko smiselno domneva, da ga
razume, zagotovijo pisni ali ustni prevod glavnih elementov
odločb v zvezi z vrnitvijo iz odstavka 1, vključno z informaci
jami o razpoložljivih pravnih sredstvih.

3.
Države članice se lahko odločijo, da ne uporabijo odstavka
2 za državljane tretjih držav, ki so nezakonito vstopili na
ozemlje države članice in zato niso dobili dovoljenja ali pravice
do prebivanja v tej državi članici.

V takšnem primeru se odločbe v zvezi z vrnitvijo iz odstavka 1
izdajo na standardnem obrazcu, ki je določen v nacionalni
zakonodaji.

Države članice dajo na voljo splošne informacije z razlago
glavnih elementov standardnega obrazca v vsaj petih jezikih,
ki jih nezakoniti priseljenci, ki v zadevno državo članico vsto
pajo, najbolj pogosto uporabljajo ali razumejo.

Člen 13
Pravna sredstva
1.
Zadevnemu državljanu tretje države se zagotovi učinko
vito pravno sredstvo, da se pritoži zoper odločbo v zvezi z
vrnitvijo iz člena 12(1) ali zagotovi njen ponovni pregled
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom ali pred
pristojnim telesom, katerega člani so nepristranski in neodvisni.

2.
Organ ali telo iz odstavka 1 je pristojno za pregled odločb
v zvezi z vrnitvijo iz člena 12(1), vključno z možnostjo začasne
odložitve njihove izvršitve, razen če se začasna odložitev že
uporablja po nacionalni zakonodaji.

3.
Zadevni državljan tretje države ima možnost dostopa do
pravnega svetovanja, zastopanja in, kadar je potrebno, preva
jalske pomoči.

Člen 12
Oblika
1.
Odločbe o vrnitvi in, če so bile izdane, odločbe o prepo
vedi vstopa in odločbe o odstranitvi se izdajo v pisni obliki ter
navajajo dejanske in pravne razloge ter informacije o razpolož
ljivih pravnih sredstvih.

Informacije o dejanskih razlogih so lahko omejene, če nacio
nalna zakonodaja dovoljuje omejitev pravice do obveščenosti,
zlasti z namenom varovanja nacionalne varnosti, obrambe,
javne varnosti ter preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in
pregona kaznivih dejanj.
(1) UL L 261, 6.8.2004, str. 19.
(2) UL L 239, 22.9.2000, str. 19.
(3) UL L 304, 30.9.2004, str. 12.

4.
Države članice zagotovijo, da se na zahtevo zagotovi
potrebna pravna pomoč in/ali pravno zastopanje brezplačno v
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo ali pravili glede
pravne pomoči ter lahko določijo, da za takšno brezplačno
pravno pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo pogoji iz člena
15(3) do (6) Direktive 2005/85/ES.

Člen 14
Varovalni ukrepi pred vrnitvijo
1.
Razen v primerih iz členov 16 in 17, države članice
zagotovijo, da se za državljane tretjih držav v obdobju za
prostovoljni odhod, odobrenem v skladu s členom 7, in v
obdobjih, za katera je bila odstranitev odložena v skladu s
členom 9, po možnosti upoštevajo naslednja načela:
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(a) ohrani se enotnost družine z družinskimi člani, prisotnimi
na njihovem ozemlju;

tem primeru države članice nemudoma obvestijo zadevnega
državljana tretje države o možnosti uvedbe takega postopka.

(b) zagotovi se nujna zdravstvena oskrba in osnovno zdrav
ljenje;

Če je pridržanje nezakonito, se zadevnega državljana tretje
države nemudoma izpusti.

(c) mladoletnikom se zagotovi dostop do osnovnega izobraže
valnega sistema ob upoštevanju dolžine prebivanja;

(d) upoštevajo se posebne potrebe ranljivih oseb.
2.
Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo osebam
iz odstavka 1 izročijo pisno potrdilo, da je bilo obdobje za
prostovoljni odhod podaljšano v skladu s členom 7(2) ali da
se odločba o vrnitvi začasno ne izvrši.

3.
V vsakem primeru se na zahtevo zadevnega državljana
tretje države ali po uradni dolžnosti pridržanje pregleda v
razumnih časovnih presledkih. V primeru podaljšanja pridržanja
pregled nadzira sodni organ.

4.
Kadar s pravnega vidika ali iz drugih razlogov ni več
upravičeno pričakovati odstranitve ali ker pogoji iz odstavka 1
niso več izpolnjeni, pridržanje ni več upravičeno in zadevna
oseba se nemudoma izpusti.

POGLAVJE IV
PRIDRŽANJE Z NAMENOM ODSTRANITVE

Člen 15
Pridržanje
1.
Razen če v določenem primeru ni možno učinkovito
uporabiti drugih zadostnih, vendar manj prisilnih ukrepov,
lahko države članice pridržijo državljana tretje države, ki je v
postopku vračanja, le, da pripravijo vrnitev in/ali izvedejo
postopek odstranitve, zlasti če:

5.
Pridržanje traja, dokler so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1
in kolikor je to potrebno, da se zagotovi uspešna odstranitev.
Vsaka država članica določi omejeno obdobje pridržanja, ki ne
sme presegati šestih mesecev.

6.
Države članice ne smejo podaljšati obdobja iz odstavka 5,
razen za omejeno obdobje, ki v skladu z nacionalno zakono
dajo ne sme presegati dvanajst mesecev, kadar obstaja verjet
nost, da bo postopek odstranitve kljub vsem ustreznim priza
devanjem trajal dlje zaradi:

(a) obstaja nevarnost pobega, ali

(b) se zadevni državljan tretje države izogiba ali ovira pripravo
vrnitve ali postopek odstranitve.
Obdobje pridržanja je kar se da kratko in traja le toliko časa,
kolikor trajajo postopki za ureditev odstranitve, ti pa se izvedejo
skrbno.

2.

Pridržanje odredijo upravni ali sodni organi.

Odredba mora biti pisna, v njej morajo biti navedeni dejanski in
pravni razlogi.

(a) nezadostnega
države, ali

sodelovanja

zadevnega

državljana

tretje

(b) zamud pri pridobivanju potrebne dokumentacije iz tretjih
držav.

Člen 16
Pogoji pridržanja
1.
Pridržanje se praviloma izvaja v posebnih centrih za pridr
žanje. Če država članica ne more zagotoviti nastanitve v
posebnem centru za pridržanje in mora za to uporabiti nasta
nitev v zaporu, so državljani tretjih držav v pridržanju ločeni od
navadnih zapornikov.

Če so pridržanje odredili upravni organi, države članice:
(a) zagotovijo hiter sodni pregled zakonitosti pridržanja, o
kateri odločijo kar se da hitro po začetku pridržanja;

(b) ali zadevnemu državljanu tretje države zagotovijo pravico,
da začne postopek, s katerim se zakonitost pridržanja hitro
pregleda kar se da hitro po sprožitvi ustreznega postopka. V

2.
Državljanom tretjih držav v pridržanju se na zahtevo
dovoli, da pravočasno vzpostavijo stik z zakonitimi zastopniki,
družinskimi člani in pristojnimi konzularnimi organi.

3.
Posebna pozornost se posveti razmeram ranljivih oseb.
Zagotovi se nujna zdravstvena oskrba in osnovno zdravljenje.

L 348/106

SL

Uradni list Evropske unije

4.
Ustrezne in pristojne nacionalne, mednarodne in nevladne
organizacije ter organi imajo možnost obiskati centre za pridr
žanje iz odstavka 1, kolikor so ti uporabljeni za pridržanje
državljanov tretjih držav v skladu v tem poglavjem. Za takšne
obiske se lahko zahteva dovoljenje.

24.12.2008

za sprejetje vseh ustreznih, bodisi splošnih ali posebnih,
ukrepov, da zagotovijo izpolnjevanje svojih obveznosti iz te
direktive.

POGLAVJE V

5.
Pridržanim državljanom tretjih držav se redno zagotavljajo
informacije, ki pojasnjujejo pravila v centru in določajo njihove
pravice in obveznosti. Te informacije vključujejo tudi informa
cije o pravici – v skladu z nacionalno zakonodajo – do stikov z
organizacijami in organi iz odstavka 4.

Člen 17

KONČNE DOLOČBE

Člen 19
Poročanje
Komisija vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu poroča
o uporabi te direktive v državah članicah, če je primerno, pred
laga spremembe.

Pridržanje mladoletnikov in družin
1.
Mladoletniki brez spremstva in družine z mladoletniki se
pridržijo le, ko so izrabljena vsa druga sredstva in za najkrajše
ustrezno obdobje.

Komisija prvič poroča do 24. decembra 2013 in se pri tem
osredotoči zlasti na uporabo členov 11, 13(4) in 15 v državah
članicah. V zvezi s členom 13(4) Komisija oceni zlasti dodatne
finančne in upravne učinke v državah članicah.

2.
Družinam, pridržanim pred odstranitvijo, se zagotovi
ločena namestitev, kjer je zagotovljena ustrezna zasebnost.
Člen 20
3.
Pridržani mladoletniki se lahko v prostem času ukvarjajo z
dejavnostmi, vključno z igrami in rekreacijskimi dejavnostmi,
primernimi njihovi starosti, ter imajo, odvisno od dolžine prebi
vanja, dostop do izobraževanja.

4.
Mladoletnikom brez spremstva se, kolikor je le mogoče,
zagotovi namestitev v ustanovah, ki imajo osebje in zmoglji
vosti, ki upoštevajo potrebe oseb njihove starosti.

5.
Pri pridržanju mladoletnikov pred odstranitvijo je najpo
membneje ravnati v korist otroka.

Člen 18
Nujne razmere
1.
Če nenavadno veliko število državljanov tretjih držav, ki se
morajo vrniti, predstavlja nepredvideno veliko breme za zmog
ljivosti centrov za pridržanje v državi članici ali za njeno
upravno ali sodno osebje, lahko ta država članica v času takšnih
izrednih razmer dovoli obdobja za sodni pregled, ki so daljša od
obdobij iz tretjega pododstavka člena 15(2), in sprejme nujne
ukrepe v zvezi s pogoji pridržanja, ki odstopajo od tistih iz
členov 16(1) in 17(2).

2.
Če se zadevna država članica zateče k takšnim izrednim
ukrepom, o tem obvesti Komisijo. Slednjo obvesti tudi takoj, ko
ni več vzrokov za uporabo teh izrednih ukrepov.

Prenos
1.
Države članice sprejmejo zakone in druge predpise,
potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do
24. decembra 2010. V zvezi s členom 13(4) države članice
sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s
to direktivo, najpozneje do 24. decembra 2011. Besedilo teh
določb takoj sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način
sklicevanja določijo države članice.

2.
Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih pred
pisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga
zajema ta direktiva.

Člen 21
Povezava s schengensko konvencijo
Ta direktiva nadomešča določbe členov 23 in 24 Konvencije o
izvajanju Schengenskega sporazuma.

Člen 22
Začetek veljavnosti

3.
Nič v tem členu se ne sme razumeti kot dovoljenje
državam članicam, da odstopajo od svoje splošne obveznosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

24.12.2008
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Člen 23
Naslovniki
Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Strasbourgu, 16. decembra 2008
Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

