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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere 
eller statsløse som berettigede til international beskyttelse, deres status og indholdet af 
en sådan beskyttelse (omarbejdning)

Retsaktens baggrund

Kontekst  

Baggrunden for det reviderede direktiv er beskrevet i Kommissionens forslag. I dette 
arbejdsdokument giver ordføreren sin vurdering af de foreslåede ændringer i lyset af de 
mangler, som er kommet for dagen gennem Kommissionens tilsynsvirksomhed vedrørende 
direktivets inkorporering og gennemførelse i national ret og gennem de undersøgelser, der er 
foretaget af De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), Det 
Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil (ECRE) og andre store ngo’er. Dette 
dokument er på ingen måde udtømmende – formålet er at levere information, at rådgive og at 
styre debatten i retning af Parlamentets holdning ved førstebehandling. 

Det nugældende direktiv

Direktivet om ”fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse som berettigede til international beskyttelse, deres status 
og indholdet af en sådan beskyttelse” (2004/83/EF), herefter benævnt "direktivet" har været i 
kraft siden 2004. Formålet med denne retsakt er at fastsætte fælles standarder i 
medlemsstaterne for harmoniserede kriterier til identifikation af personer, som har behov for 
international beskyttelse, og de rettigheder og ydelser, der tilkommer disse personer.   

Direktivet omhandler de betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan opnå 
flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus. Direktivet indeholder således bl.a. en 
definition af, hvem der kan klassificeres som ”Aktører, der kan stå bag forfølgelse eller 
alvorlig overlast” (artikel 6) og ”Aktører, der yder beskyttelse” (artikel 7); de betingelser, 
under hvilke “national beskyttelse” kan betragtes som et alternativ til international beskyttelse 
(artikel 8); en redegørelse for, hvordan forfølgelse er defineret i henhold til Genève-
konventionen af 1951 og de tilhørende protokoller (artikel 9 og 10); en redegørelse for, 
hvordan alvorlig overlast defineres (artikel 15); samt en redegørelse for udelukkelses- og 
ophørsgrunde (artikel 11, 12, 16, 17). Direktivet beskriver ligeledes indholdet af den 
internationale beskyttelse (kapitel VII), hvad angår adgang til oplysninger, sikring af 
familiens enhed, opholdstilladelser, rejsedokumenter samt adgang til beskæftigelse, 
uddannelse, social bistand, lægehjælp, bolig og integrationsfaciliteter. Der gælder særlige 
bestemmelser om uledsagede mindreårige.

Hvorfor en revision?

Det nugældende direktiv har styrket harmoniseringen mellem medlemsstaterne med hensyn til 
visse retlige spørgsmål, men der anlægges stadig vidt divergerende fortolkninger på flere 
områder.   Det vurderes, at beslutningstagerne har svært ved hurtigt at nå til velfunderede 
afgørelser: muligheden for at fortolke begreber forskelligt medfører, at afgørelserne i vidt 
omfang ankes, og at der ofte gives medhold, når der klages over afslag. Statistiske data viser, 
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at direktivet ikke har mindsket de sekundære bevægelser.  Ifølge Kommissionens 
konsekvensanalyse1 er direktivets minimumsstandarder uklare og tvetydige, og de indeholder 
”huller”, der giver mulighed for fravigelser.  Det betyder, at det er vidt forskelligt, hvordan 
direktivet gennemføres, og derfor i hvilket omfang medlemsstaterne giver asyl til 
asylansøgere fra de samme lande.  Manglerne ved det nugældende direktiv er kommet til 
udtryk i en række nyere domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), 
f.eks.:

dom af 11. januar 2007, Salah Sheekh mod Nederlandene2, der omhandler direktivets 
artikel 8 om national beskyttelse, og domme af 15. februar 2006 i sagerne Niedzwiecki mod 
Tyskland3 og Okpisz mod Tyskland4, der omhandler samordning af de to former for 
beskyttelsesstatus.

Det er Europa-Parlamentets klare opfattelse, at den divergerende praksis mellem 
medlemsstaterne kræver handling. Det er påkrævet at revidere direktivet for at præcisere visse 
dele af teksten, og en revision vil resultere i en forbedret gennemførelse og en mindre 
divergerende praksis medlemsstaterne imellem: det er desuden nødvendigt at sikre, at 
direktivet fuldt ud er på linje med de folkeretlige bestemmelser om flygtninge og 
menneskerettigheder, som alle medlemsstater har tilsluttet sig. I artikel 37 i det nugældende 
direktiv er der hjemmel til at foretage en revision. Et praktisk samarbejde og deling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne, der vil blive fremmet med den kommende etablering af Det 
Europæiske Asylstøttekontor (EASO), er ikke tilstrækkeligt til at forbedre gennemførelsen af 
direktivet. 

Revisionens omfang

I det omarbejdede forslag5 gøres der et forsøg på at afhjælpe en række mangler i den 
nugældende retsakt. Der blev rejst flere kritikpunkter i forbindelse med høringen af 
Parlamentet i 20026.  De spørgsmål, som Parlamentet fokuserede på, vedrørte navnlig 
begrebet ”Aktører, der yder beskyttelse”, "National beskyttelse” og direktivets 
anvendelsesområde, der er begrænset til tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, således 
at EU-borgere ikke er omfattet. Andre spørgsmål, der blev taget op, omfattede aktører, der 
kan stå bag forfølgelse, kvinder og seksuel orientering som kriterium for tilhørsforhold til en 
bestemt social gruppe samt definitionen af familiebegrebet. Andre kritikpunkter omfatter 
endvidere “sur place”-analysen, der kræver en vurdering af, om asylansøgeren selv har 
forårsaget den situation, der giver anledning til forfølgelse eller alvorlig overlast, jf. artikel 5, 
stk. 3, eftersom denne bestemmelse indebærer en begrænsning i asylansøgeres ytringsfrihed, 
religionsfrihed og foreningsfrihed.  

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:DA:PDF.
2 ECtHR, Salah Sheek mod Nederlandene, ansøgning nr. 1948/04, 11. januar 2007, præmis 141.
3 ECtHR Niedzwiecki mod Tyskland, 58453/00, 25. oktober 2005.
4 ECtHR Okpisz mod Tyskland, 59140/00, 25. oktober 2005.
5 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fastsættelse af minimumsstandarder 
for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som berettigede til international beskyttelse, deres 
status og indholdet af en sådan beskyttelse (omarbejdning), KOM(2009)0551.
6 Se den endelige betænkning T-5-0494/2002 af 22.10.2002.
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Ved revisionen af direktivet har Kommissionen valgt ikke at genoptage behandlingen af nogle 
af de mere vidtrækkende spørgsmål, som er problematiske. Det er naturligvis beklageligt, bl.a. 
efter ordførerens opfattelse, men det står klart, at medlemsstaterne på nuværende tidspunkt 
ikke er indstillet på at behandle flere af de mere vidtrækkende mangler ved direktivet. 
Kommissionen har valgt en omarbejdning, der indebærer en delvis ændring af teksten på flere 
centrale områder. Ordføreren henstiller, at udvalget generelt følger denne 
fremgangsmåde i den nuværende fase af udviklingen af det fælles europæiske 
asylsystem, men opfordrer ikke desto mindre Rådet til at overveje de udestående spørgsmål, 
der er nævnt ovenfor. Der er ligeledes nogle tvivlsspørgsmål med hensyn til børns status, 
hvad angår kontinuitet i behandlingen inden for rammerne af hele beskyttelsesprocessen. 
Ordføreren opfordrer Kommissionen og Rådet til at overveje disse spørgsmål.

Nedenfor følger en ikke-udtømmende oversigt over de ændringer, som Kommissionen 
foreslår, samt ordførerens foreløbige vurdering af disse ændringer.

Udskiftning af “flygtningestatus” og “subsidiær beskyttelsesstatus” med “berettigede til 
international beskyttelse” (artikel 1, 2b, 2j mv.) – Dette er på linje med Haagprogrammet, der 
slår til lyd for indførelse af en ensartet beskyttelsesstatus, og det er blevet bekræftet i 
Stockholmprogrammet1. Som konsekvens af dette forslag foretages der en samordning af 
rettigheder, således som det skitseres under det følgende punkt. Flere medlemsstater følger 
allerede denne fremgangsmåde.

Ordføreren støtter Kommissionens indfaldsvinkel. Det antages ofte, at subsidiær beskyttelse 
opfylder et kortsigtet behov, men dette har ikke vist sig at være tilfældet. Anerkendelse af 
status bør afhænge af de konkrete omstændigheder og ikke af opholdets formodede længde. 
Det har altid været opfattelsen, at de to statusdefinitioner opfylder forskellige 
beskyttelsesbehov og ikke kan træde i stedet for hinanden.

Samordning af rettigheder for personer med subsidiær beskyttelsesstatus med 
flygtninges rettigheder (artikel 22-27, 29, 30, 33) – Dette forventes at forenkle og strømline 
procedurerne og reducere de administrative omkostninger og samtidig sikre en konsekvent 
overholdelse af princippet om forbud mod diskrimination og bringe teksten på linje med 
EMD's praksis2. De foreslåede ændringer lever også op til Haagprogrammet, som bekræftet i 
Stockholmprogrammet, der slår til lyd for indførelse af en ensartet beskyttelsesstatus. Ifølge 
de foreslåede ændringer skal der ikke længere være forskel på de to former for status, således 
som det er tilfældet i henhold til det nugældende direktiv, hvad angår opholdstilladelsens 
længde, adgang til beskæftigelse og beskæftigelsesrelaterede uddannelsesaktiviteter, social 
bistand, lægehjælp og integrationsfaciliteter samt adgang til ydelser til familiemedlemmer.

Ordføreren støtter afgjort Kommissionens ændringer. Visse medlemsstater har allerede 
konstateret, at en samordning af rettigheder kan resultere i en forenklet administration og 
en bedre forståelse af systemet samt bedre resultater.   En sådan samordning kan fremme 
integration, mindske social udelukkelse og bidrage til at overføre de personer, der magter 
det, fra statslige ydelser til beskæftigelse.  Væsentlige variationer med hensyn til 
behandlingen af personer med forskellig status kan få ansøgere til at begive sig til en anden 

                                               
1 Stockholmprogrammet, s. 69.
2 Domme af 15. februar 2006 i sagerne Niedzwiecki mod Tyskland og Okpisz mod Tyskland.
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medlemsstat og indgive en anden ansøgning, hvilket igen øget presset på Dublinsystemet. 
Rådet ønsker at mindske forskellene mellem medlemsstaterne og mindske antallet af 
supplerende ansøgninger, og derfor giver det mening at reducere disse forskelle ved at 
samordne de rettigheder, der relaterer til de to beskyttelsesformer, på linje med 
Kommissionens forslag. Spørgsmålet om mulige supplerende omkostninger er omhandlet i 
resuméet af konsekvensanalysen (arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene)1. 
Den Europæiske Flygtningefond kan tilbyde samfinansiering af visse foranstaltninger.

Aktører, der yder beskyttelse (artikel 7) – Der foretages en præcisering af dette begreb for 
at sikre fuld overensstemmelse med Genève-konventionen, øget kvalitet og effektivitet i 
beslutningsprocessen og konsekvens og kohærens i fortolkningsprocessen.

Ordføreren støtter de foreslåede ændringer, men mener, at den pågældende artikel kan 
forbedres ved at indskrænke rollen som ”aktører, der yder beskyttelse” til kun at omfatte 
statslige myndigheder. Ifølge den nugældende artikel bliver statslige forpligtelser reelt 
pålagt et organ, der ikke retligt kan drages til ansvar, og hvis muligheder for at håndhæve 
retsstatsprincippet og således tilbyde beskyttelse er begrænsede. Ifølge UNHCR’s 
undersøgelse af gennemførelsen af anerkendelsesdirektivet2 er internationale 
organisationer ikke i stand til at yde beskyttelse, selv om myndighederne i visse 
medlemsstater er indstillet på at betragte disse organisationer som beskyttelsesaktører: det 
er således et problematisk begreb.
Man kan eventuelt overveje at foretage yderligere ændringer i denne artikel for at henvise 
til en stats vilje og evne til at håndhæve retsstatsprincippet.

Forfølgelse (artikel 9)

Ordføreren støtter konsekvent Kommissionens ændring af artikel 9, stk. 3, eftersom det 
præciseres, at der ikke alene bør gives status i de tilfælde, hvor der forekommer forfølgelse, 
men også i de tilfælde, hvor der ikke ydes beskyttelse eller foreligger en manglende evne til 
at yde beskyttelse. Denne ændring er påkrævet for at løse problemet med manglende 
beskyttelse i forbindelse med ikke-statslige aktører, hvilket er særlig relevant i forbindelse 
med kønsbaserede ansøgninger.

National beskyttelse (artikel 8) – Her præciseres de relevante kriterier for at vurdere 
tilgængeligheden og effektiviteten af den beskyttelse, som en ansøger bør have adgang til i en 
del af hjemlandet eller bopælslandet, og der sikres overensstemmelse med begrebet i EMRK’s 
artikel 3, som fortolket i en nylig EMD-afgørelse3. 

Ordføreren mener, at de ændringer, som Kommissionen har foreslået, er en afgørende 
forudsætning for at gøre teksten mere præcis og sikre overensstemmelse med EMD’s nylige 
dom. Ordføreren henstiller desuden, at det nugældende direktivs ordlyd bibeholdes, hvad 
angår rimelighedsvurderingen, hvilket vil sikre, at de pågældende personer får mulighed 
for at føre en nogenlunde normal tilværelse i den pågældende del af hjemlandet. Det 

                                               
1 Se side 5: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:DA:PDF
2 “Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive” UNHCR, 
november 2007, s. 48.
3 Dom af 11. januar 2007, Salah Sheekh mod Nederlandene, præmis 141.
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betyder, at teksten kommer på linje med UNHCR’s retningslinjer om “Internal Flight or 
Relocation Alternative”, som en række medlemsstater allerede tager med i betragtning for 
visse elementers vedkommende1. Inden direktivets ikrafttræden blev mange tjetjenske 
asylansøgere eksempelvis nægtet flygtningestatus, under henvisning til at de kunne bo 
andetsteds i Den Russiske Føderation, selv om det var et anerkendt faktum, at de muligvis 
ikke ville opnå et basalt eksistensgrundlag. Ordføreren mener, at det muligvis også kan 
være hensigtsmæssigt at overveje, hvordan det nationale beskyttelsesalternativ bør finde 
anvendelse i forhold til børn.

Medtagelse af køn i definitionen af medlem af en ” bestemt social gruppe” (artikel 19 og 
betragtning 29) – Kommissionens ændring betyder, at der skal tages behørigt hensyn til 
kønsrelaterede aspekter ved definitionen af tilhørsforhold til en bestemt social gruppe. Dette 
betyder, at der foreligger en bredere fortolkning af begrebet “bestemt social gruppe” på linje 
med Genève-konventionens standarder, og at der bliver en forbedret adgang til beskyttelse, 
navnlig for kvinders vedkommende. 

Ordføreren støtter denne revision, men opfordrer udvalget til at overveje, om denne 
ændring fuldt ud tager højde for den kønsrelaterede dimension eller, i det hele taget, 
spørgsmålet om kønsidentitet. Med den nuværende formulering af teksten er en ”bestemt 
social gruppe” defineret som en gruppe, hvis medlemmer har samme medfødte 
karakteristiske træk eller en fælles baggrund, der ikke kan ændres, eller er fælles om et 
karakteristisk træk eller en tro, der er så grundlæggende for deres identitet eller 
samvittighed, at ingen mennesker bør tvinges til at give afkald derpå, og af det omgivende 
samfund opfattes som værende anderledes. For at undgå huller i beskyttelsen mener 
ordføreren, at det bør fremgå af teksten, at kun et af disse krav behøver at være opfyldt, 
således at ”og” ændres til ”eller”. Ordføreren går ud fra, at Rådet vil tage en sådan mindre 
ændring af teksten under overvejelse. 

Definition af “familiemedlemmer” (artikel 2j) – Kommissionen foreslår, at definitionen 
udvides til at omfatte gifte mindreårige børn, hvis deres tarv varetages bedst ved, at de bor i 
samme land som asylansøgeren; faderen, moderen eller en anden voksen slægtning, som er 
ansvarlig for personen, hvis personen er mindreårig og ugift, eller hvis vedkommende er 
mindreårig og gift, hvis vedkommendes tarv varetages bedst derved; mindreårige ugifte 
søskende til personen, hvis sidstnævnte er mindreårig og ugift eller mindreårig og gift, men 
det for én eller flere af dem forholder sig således, at deres tarv varetages bedst ved, at de bor i 
samme land.

De foreslåede ændringer bringer teksten på linje med princippet om familiens enhed, 
således som det fremgår af den relevante UNHCR-håndbog. Ordføreren mener imidlertid 
også, at denne ret bør tildeles familier, som er stiftet efter flugten fra oprindelseslandet, 
eftersom der også må tages højde for familier, der er stiftet under flugten eller efter 
ankomsten til asylstaten. Ordføreren støtter det synspunkt, som Parlamentet2 har givet 
udtryk for i sin reaktion på Kommissionens meddelelse ”Mod en EU-strategi for børns 
rettigheder”, nemlig at barnets tarv kommer i første række i forbindelse med alle afgørelser 

                                               
1 ELENA-undersøgelse, 'The application of the concept of Internal Protection Alternative', ajourført 2000, s. 17-
18
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&Reference=P6-TA-2008-0012&language=DA
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vedrørende børn.

Ophør (artikel 11 og 16) – Her tilføjes en bestemmelse om tvingende grunde til ikke at 
konkludere, at der foreligger en ophørsgrund; denne ændring bringer teksten helt på linje med 
Genève-konventionen og generelle humanitære principper. 

Ud fra de begrænsede ændringer, der foreslås, kan man ikke se, hvordan børn vil være 
beskyttet inden for rammerne af den eksisterende formulering. Udvalget opfordres til at se 
nærmere på dette spørgsmål.

Sårbare personer (artikel 20, stk. 3) 

Ordføreren støtter Kommissionens ændringer i artikel 20, stk. 3, som nu udtrykkeligt 
nævner ofre for menneskehandel og sindslidende i den ikke-udtømmende liste over sårbare 
personer, som medlemsstaterne bør tage hensyn til ved gennemførelsen af kapitel VII.

Uledsagede mindreårige (artikel 31) – Her pålægges det medlemsstaterne at fastsætte 
procedurer for at opspore den uledsagede mindreåriges familie hurtigst muligt, efter at barnet 
har fået tildelt international beskyttelse, under hensyntagen til den uledsagede mindreåriges 
tarv, og der sker en forbedring af uddannelseskravene til de personer, der arbejder med 
uledsagede børn.

Ordføreren støtter de ovennævnte ændringer. Det ville imidlertid være hensigtsmæssigt at 
tage initiativ til familie- og værgesporingsprogrammer i forbindelse med indgivelse af 
ansøgningen, således som det foreslås i Kommissionens omarbejdede version af direktivet1

om modtagelse af asylansøgere, og det ville sikre indbyrdes overensstemmelse mellem de to 
direktiver. 

Barnets tarv

I betragtning 17 har Kommissionen indarbejdet en henvisning til De Forenede Nationers 
konvention om barnets rettigheder. Det er imidlertid muligt, at medlemmerne ønsker at 
overveje, om en udbygning af denne betragtning med de relevante principper ville bidrage til
en mere ensartet gennemførelse af direktivet.

Forbedrede integrationsmuligheder (artikel 26, 28, 32, 34) – Dette sker via anerkendelse af 
kvalifikationer, forbedret adgang til beskæftigelsesrelaterede uddannelsesmuligheder, 
integrationsprogrammer og via en anmodning til medlemsstaterne om at gennemføre 
foranstaltninger for at forbedre adgangen til bolig for personer med international 
beskyttelsesstatus.

Ordføreren støtter fuldt ud disse ændringer og henstiller, at udvalget støtter Kommissionens 
forslag.

Konklusion

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af 
asylansøgere i medlemsstaterne (omarbejdning), artikel 23, stk. 3.
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Ordføreren henstiller, at Kommissionens forslag accepteres i princippet.

Ordføreren støtter generelt Kommissionens ændringer og mener, at disse ændringer er en 
afgørende forudsætning for at nå frem til en fuldgyldig og bred fortolkning af de relevante 
internationale konventioner og aftaler. De foreslåede ændringer er også på linje med de 
målsætninger, der er opstillet i Haag- og Stockholmprogrammerne, som Rådet er nået til 
enighed om, hvad angår indførelse af en ensartet beskyttelsesstatus og yderligere fremskridt i 
retning af integration af tredjelandsstatsborgere. Samordning af rettigheder er nøglen til at 
opnå dette. Øget juridisk klarhed i teksten vil medvirke til at harmonisere praksis mellem 
medlemsstaterne og således til at reducere antallet af sekundære bevægelser og Dublin-sager. 
Øget klarhed vil ligeledes medvirke til at begrænse antallet af ankesager, hvilket vil mindske 
den administrative og økonomiske byrde for medlemsstaterne.


