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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses 
berättigade till internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om 
innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning)

Bakgrund till lagstiftningen

Bakgrund  

Bakgrunden till det reviderade direktivet beskrivs i kommissionens förslag. I detta 
arbetsdokument bedömer föredraganden de föreslagna ändringarna mot bakgrund av de 
brister som kommissionen identifierat under sin tillsyn av införlivandet och genomförandet av 
direktivet, och som framkommit i studier från UNHCR, ECRE och andra stora icke-statliga 
organisationer. Detta dokument är inte på något sätt uttömmande – dess mål är att informera, 
rådgöra och styra debatten mot parlamentets ståndpunkt i första behandlingen.

Det nuvarande direktivet

Direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer 
ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt 
skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet 
(nedan kallat direktivet) har varit i kraft sedan 2004. Lagstiftningen har som mål att fastställa 
gemensamma normer för alla medlemsstater i syfte att harmonisera kriterierna för vilka 
personer som ska anses behöva internationellt skydd och vilka rättigheter och förmåner de ska 
beviljas.

Direktivet tar upp de villkor som måste vara uppfyllda för att en person ska betraktas som 
flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Detta inbegriper att definiera vilka som kan 
klassificeras som ”aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada” (artikel 6) eller 
”aktörer som ger skydd” (artikel 7), vilka villkor som måste var uppfyllda för att ”internt 
skydd” ska kunna betraktas som ett alternativ till beviljandet av internationellt skydd 
(artikel 8), vad som utgör ”förföljelse” enligt lydelsen i Genèvekonventionen från 1951 och 
tillhörande protokoll (artiklarna 9 och 10), vad som utgör ”allvarlig skada” (artikel 15) samt 
skälen till och villkoren för ”undantag” från eller ”upphörande” av status (artiklarna 11, 12, 
16 och 17). Direktivet innehåller också en ingående redogörelse för innehållet i det beviljade 
internationella skyddet (kapitel VII) när det gäller tillgång till information, sammanhållning 
av familjer, uppehållstillstånd, resedokument, tillträde till arbetsmarknaden, utbildning, hälso-
och sjukvård, bostad och integrationsfrämjande åtgärder. Särskilda bestämmelser anges för 
ensamkommande barn.

Varför behövs det en översyn?

Det nuvarande direktivet har ökat harmoniseringen mellan medlemsstaterna när det gäller 
vissa bestämmelser, men det finns fortfarande stora tolkningsskillnader på vissa områden. 
Utvärderingar har visat att beslutsfattare har problem med att fatta snabba stabila beslut. 
Möjligheten att tolka begrepp olika leder till många överklaganden och en hög andel 
framgångsrika överklaganden av beslut om avslag. Av statistiken framgår att direktivet inte 
har haft någon inverkan när det gäller att minska sekundära förflyttningar. Enligt 
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kommissionens konsekvensbedömning1 är direktivets miniminormer vaga och tvetydiga, och 
innehåller luckor som öppnar möjligheter att göra undantag. Detta har i sin tur lett till stora 
skillnader mellan medlemsstaterna i genomförandet av direktivet och därmed till varierande 
erkännandegrader för asylsökanden från samma länder. Bristerna i det nuvarande direktivet 
har visat sig i Europadomstolens domar den senaste tiden, bland annat följande:

Domen av den 11 januari 2007, Salah Sheekh mot Nederländerna2, om artikel 8 i 
direktivet om internationellt skydd, samt domarna av den 15 februari 2006 i fallen 
Niedzwiecki mot Tyskland3 och Okpisz mot Tyskland4, om anpassningen av de två 
skyddstatusarna.

Europaparlamentet är av den tydliga åsikten att skillnaderna mellan de olika medlemsstaternas 
förfaranden måste åtgärdas. En revidering av direktivet är nödvändig för att klargöra vissa 
delar av texten, vilket i sin tur kommer att leda till förbättrat genomförande och minskade 
skillnader mellan medlemsstaternas förfaranden. Vi måste även se till att direktivet är helt 
förenligt med den internationella lagstiftning om flyktingar och mänskliga rättigheter som alla 
medlemsstater är underställda. Artikel 37 i det nuvarande direktivet föreskriver en ändring.
Medlemsstaterna bedriver ett praktiskt samarbete och delar bästa metoder, vilket underlättas 
av det kommande inrättandet av det europeiska stödkontoret för asylfrågor, men detta räcker 
inte för att förbättra genomförandet av direktivet.

Ändringens omfattning

I förslaget till omarbetning5 försöker man att råda bot på ett antal brister i den nuvarande 
lagstiftningen. En del av kritiken väcktes under samrådet med parlamentet 20026. De frågor 
som lyftes fram av parlamentet gällde i synnerhet begreppen ”aktörer som ger skydd” och 
”internt skydd” samt direktivets tillämpningsområde, som är begränsat till 
tredjelandsmedborgare och statslösa och inte omfattar EU-medborgare. Andra frågor som togs 
upp vid detta tillfälle var ”aktörer som utövar förföljelse”, att kvinnor och personer med 
avvikande sexuell läggning ska omfattas av begreppet ”viss samhällsgrupp”, samt 
definitionen av ”familj”. Bland de övriga områden som kritiserades fanns analysen av 
skyddsbehovet på plats (sur place). Den kräver en bedömning av huruvida den asylsökande 
har skapat den situation som gett upphov till förföljelse eller allvarlig skada genom eget 
beslut, och den finns fortfarande kvar i artikel 5.3, eftersom detta utgör en inskränkning av 
asylsökandes rätt till yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet.

Kommissionen har i sin översyn valt att inte återuppta några av de större frågor som 
utpekades som problematiska. Trots att somliga verkligen beklagar detta, inbegripet 
föredraganden, är det tydligt att medlemsstaterna i nuläget inte är villiga att avhjälpa några av 
de större bristerna i direktivet. Kommissionen har valt en omarbetning som delvis ändrar 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:SV:PDF
2 Europadomstolen, Salah Sheek mot Nederländerna, ansökan nr 1948/04, den 11 januari 2007, § 141.
3 Europadomstolen Niedzwiecki mot Tyskland, ansökan nr 58453/00, den 25 oktober 2005.
4 Europadomstolen Okpisz mot Tyskland, ansökan nr 59140/00, den 25 oktober 2005.
5 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer ska betraktas som personer som behöver internationellt skydd och om innehållet i det beviljade 
skyddet (omarbetning) KOM(2009)0551.
6 Se slutrapporten T-5-0494/2002 av den 22 oktober 2002.
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texten på några viktiga områden. Föredraganden rekommenderar att utskottet i allmänhet 
följer denna strategi i detta skede i utarbetningen av det gemensamma europeiska 
asylsystemet, men uppmanar ändå rådet att beakta de kvarvarande frågor som anges ovan.
Det förekommer även några frågor om barnens plats när det gäller en kontinuerlig behandling 
genom hela skyddsprocessen. Föredraganden uppmanar kommissionen och rådet att beakta 
dessa frågor.

Nedan ges en ej fullständig översikt av kommissionens föreslagna ändringar och 
föredragandens preliminära bedömning av ändringarna.

Ersättandet av ”flyktingstatus” och ”status som skyddsbehövande i övrigt” med 
”personer som är berättigade till internationellt skydd” (artikel 1, 2 b, 2 j m.fl.) – Detta 
går i linje med Haagprogrammet som kräver att en enhetlig skyddsstatus ska införas, vilket 
har bekräftats i Stockholmsprogrammet1. Som ett resultat av detta förslag ser vi en anpassning 
av rättigheterna som redovisas i nästa punkt. Ett antal medlemsstater tillämpar redan detta.

Föredraganden välkomnar kommissionens strategi. Subsidiärt skydd antas ofta tillgodose 
ett kortsiktigt behov, med detta har inte visat sig stämma. Bedömningen av status bör 
grunda sig på omständigheterna i det enskilda fallet och inte på en uppfattning om 
vistelsens längd. Syftet har hela tiden varit att definitionen av de två statusarna skulle 
tillgodose olika skyddsbehov, och den ena kan inte ersätta den andra.

Anpassning av de rättigheter som gäller för personer som är berättigade till subsidiärt 
skydd till de rättigheter som gäller för flyktingar (artiklarna 22–27, 29, 30, 33). Detta 
förväntas förenkla och effektivisera förfarandena, minska de administrativa kostnaderna, 
garantera full respekt för ickediskrimineringsprincipen och göra texten förenlig med 
Europadomstolens rättspraxis2. Ändringarna är också i linje med Haagprogrammet, som 
bekräftas i Stockholmsprogrammet och som kräver att en enhetlig skyddsstatus ska införas. 
Ändringarna undanröjer skillnaderna mellan de två statusar som tillåts enligt det nuvarande 
direktivet i fråga om uppehållstillståndets längd, tillgången till arbetsmarknaden och 
arbetsrelaterad utbildningsverksamhet, tillgång till sociala förmåner, sjukvård och 
integrationsfrämjande åtgärder samt tillgång till familjeförmåner.

Föredraganden stöder bestämt kommissionens ändringar. Som vissa medlemsstater redan 
har erfarit kan anpassningen av rättigheter leda till enklare administration och en bättre 
förståelse för och användning av systemet som ett resultat. Sådan anpassning kan förbättra 
integrationen, minska det sociala utanförskapet och hjälpa dem som har förmågan att gå 
från statliga bidrag till sysselsättning. Betydande skillnader i behandlingen av personer 
med olika status kan motivera sökande att flytta till en annan medlemsstat och lämna in en 
ny ansökan, vilket i sin tur ökar belastningen av Dublinsystemet. Eftersom rådet vill 
minska skillnaderna mellan medlemsstaternas strategier och minska antalet ytterligare 
ansökningar är det förståndigt att minska sådana skillnader genom att anpassa de 
rättigheter som hör till de två statusarna i enlighet med kommissionens förslag. Frågan om 
eventuella merkostnader tas upp i sammanfattningen av konsekvensbedömningen och 

                                               
1 Stockholmsprogrammet s. 69.
2 Domarna av den 15 februari 2006 i fallen Niedzwiecki mot Tyskland och Okpisz mot Tyskland.
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kommissionens arbetsdokument1. Europeiska flyktingfonden finns tillgänglig för att 
medfinansiera vissa åtgärder.

Aktörer som ger skydd (artikel 7) – Man förtydligar begreppet för att se till att det är helt 
förenligt med Genèvekonventionen, att beslutsfattandet blir bättre och mer effektivt samt att 
tolkningarna är konsekventa och enhetliga.

Föredraganden välkomnar de föreslagna ändringarna, men anser att artikeln kan 
förbättras genom att begränsa begreppet ”aktörer som ger skydd” till att omfatta endast 
statliga myndigheter. Den nuvarande artikeln införlivar på ett effektivt sätt statens 
skyldighet gentemot ett organ som inte kan hållas rättsligt ansvarigt och som har 
begränsad förmåga att i praktiken verkställa rättstatsprincipen och därmed erbjuda skydd. 
UNHCR kom i sin undersökning om genomförandet av skyddsdirektivet2 fram till att vissa 
medlemsstaters myndigheter visserligen är beredda att betrakta internationella 
organisationer som aktörer som ger skydd, men att de internationella organisationerna i 
allmänhet visade sig vara oförmögna att ge ett sådant skydd i slutändan. Detta gör att 
begreppet är problematiskt.
Ytterligare ändringar av denna artikel kan också övervägas för att hänvisa till ett lands 
vilja och förmåga att upprätthålla rättstatsprincipen.

Förföljelse (artikel 9)

Föredraganden stöder till fullo kommissionens ändring av artikel 9.3, eftersom den 
tydliggör att status inte bara bör beviljas när förföljelse har inträffat, utan även när det 
saknas skydd eller där skydd inte har kunnat tillhandahållas. Ändringen är nödvändig för 
att hantera de skillnader i skydd som i synnerhet beror på icke-statliga aktörer och är 
särskilt relevanta för könsbaserade ansökningar. 

Internt skydd (artikel 8) – Här fastställer man kriterierna för att bedöma tillgängligheten och 
effektiviteten hos det skydd som den sökande bör få tillgång till inom ett annat område i 
hemlandet eller det land där den sökande är bosatt och ser till att begreppet är förenligt med 
artikel 3 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, såsom den tolkades i en dom i Europadomstolen nyligen3. 

Föredraganden anser att kommissionens föreslagna ändringar är viktiga för att förbättra 
textens tydlighet och förenlighet med Europadomstolens nyligen avgivna dom. 
Föredraganden vill även rekommendera att det nuvarande direktivets ordalydelse behålls 
när det gäller det rimlighetstest som kommer att garantera att berörda personer kan leva ett 
relativt normalt liv i den aktuella delen av hemlandet. Detta skulle göra texten förenlig med 
flyktingskommissariatets riktlinjer för ”alternativet nationell flykt eller omplacering”, vars 
olika delar ett antal medlemsstater redan överväger4. Detta ytterligare förtydligande och 
tillämpningen av rimlighetstestet skulle kunna bidra till att ytterligare harmonisera 
                                               
1 Se s. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:SV:PDF
2 Asylum in the European Union ”A study of the implementation of the Qualification Directive”, 
november 2007, s. 48.
3 Dom av den 11 januari 2007, Salah Sheekh mot Nederländerna, § 141.
4 Undersökning av Elena (European Legal Network on Asylum), ”The application of the concept of Internal
Protection Alternative”, uppdaterad 2000, s. 17-18.
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medlemsstaternas tillämpning, som just nu varierar betydligt på detta område. Innan 
direktivet trädde i kraft nekades t.ex. många tjetjenska asylsökande flyktingstatus med 
motiveringen att de kunde bo någon annanstans i Ryssland, trots att man insåg att de 
kanske inte skulle uppnå existensminimum. Föredraganden anser att det också kan vara 
värdefullt att reflektera över hur alternativet internt skydd ska tillämpas när det gäller barn.

Inkludera kön i definitionen av begreppet medlem av ”viss samhällsgrupp” (artikel 10 
och skäl 29) – Kommissionens ändring resulterar i ett krav på att ta vederbörlig hänsyn till 
kön i definitionen av begreppet ”viss samhällsgrupp”. Detta garanterar en mer inkluderande 
tolkning av begreppet ”viss samhällsgrupp” i enlighet med normerna i Genèvekonventionen, 
och det kommer att förbättra tillgången till skydd, i synnerhet för kvinnor. 

Föredraganden välkomnar denna ändring, men vill uppmana utskottet att överväga 
huruvida ändringen helt och hållet återspeglar könsdimensionen eller frågan om 
könsidentitet. I den nuvarande texten definieras dessutom en ”viss samhällsgrupp" genom 
sina medlemmar som har en gemensam väsentlig egenskap eller gemensam bakgrund som 
inte kan ändras, eller har en gemensam egenskap eller övertygelse som är så 
grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte får tvingas avsvära sig den och som
uppfattas som sådan av omgivningen. För att undvika luckor i skyddet anser 
föredraganden att texten endast bör kräva att ett av dessa krav är uppfyllt, och att ”och” 
därmed ska ändras till ”eller”. Föredraganden litar på att rådet kommer att överväga 
denna mindre ändring av texten.

Definitionen av ”familjemedlemmar” (artikel 2j) – Kommissionen föreslår att definitionen 
ska utvidgas så att den inkluderar gifta underåriga, om det ligger i deras intresse att vara 
bosatta i samma land som den person som beviljats internationellt skydd. Den ska även 
omfatta fadern, modern eller någon annan vuxen släkting som ansvarar för den person som 
beviljats internationellt skydd när han/hon är underårig och det ligger i den underåriges 
intresse. Underåriga och ogifta syskon till den person som beviljats internationellt skydd ska 
omfattas när denne är underårig och ogift eller gift och det ligger i någon av dessa personers 
intresse att de är bosatta i samma land.

De föreslagna ändringarna gör texten förenlig med den rätt till sammanhållning av 
familjen som fastställs i flyktingskommissariatets relevanta handbok. Föredraganden anser
dock att denna rättighet även bör ges till familjer som har bildats efter flykten från 
hemlandet, eftersom de familjer som har bildats under flykten eller vid ankomsten i 
asylstaten också bör tas i beaktande. Föredraganden stöder den ståndpunkt1parlamentet 
antar i sitt svar på kommissionens meddelande ”Mot en EU-strategi för barnets rättigheter” 
om att barnens bästa måste komma först i beslut som angår dem.

Upphörande (artiklarna 11 och 16) – Här lägger man till en klausul om tungt vägande skäl 
för att inte besluta om upphörande av status. Denna ändring gör texten helt förenlig med 
Genèvekonventionen och allmänna humanitära principer.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=SV
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Det framgår inte tydligt av de begränsade ändringar som föreslagits hur barn ska skyddas 
inom ramen för den nuvarande ordningen. Utskottet uppmanas att ytterligare behandla 
denna fråga.

Utsatta personer (Artikel 20.3) 

Föredraganden välkomnar kommissionens ändringar av artikel 20.3 som uttryckligen 
nämner personer som drabbats av människohandel och personer med psykiska 
hälsoproblem i den ej fullständiga förteckningen över utsatta personer som medlemsstater 
ska ta hänsyn till i tillämpningen av kapitel VII.

Ensamkommande barn/underåriga utan medföljande vuxen (artikel 31) –
Medlemsstaterna åläggs att upprätta förfaranden för att så snabbt som möjligt efter det att 
internationellt skydd beviljats spåra det ensamkommande barnets familj och i samband med 
detta värna om den underåriges bästa. Utbildningskraven för personer som arbetar med 
ensamkommande barn skärps.

Ovanstående ändring måste välkomnas. Det vore dock önskvärt att inleda program för att 
spåra familjemedlemmar och förmyndare redan vid ansökningstillfället, vilket 
kommissionen föreslår i sin omarbetning av direktivet om mottagandevillkor, och detta 
skulle garantera enhetlighet mellan de två direktiven.

Barnets bästa

I skäl 17 har kommissionen infört en hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter, 
vilket måste välkomnas. Medlemsstaterna vill dock kanske överväga om det skulle bidra till 
en mer enhetlig tillämpning av direktivet om man utökade detta skäl till att inbegripa de 
inblandade principerna.

Förbättrade integrationsmöjligheter artiklarna 26, 28, 32, 34 – Detta ska uppnås genom 
erkännandet av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis, vilket förbättrar tillgången 
till arbetsrelaterade utbildningsmöjligheter och integrationsprogram, samt genom krav på 
medlemsstaterna att de vidtar åtgärder för att förbättra tillgången till bostad för personer som 
beviljats internationellt skydd.

Föredraganden stöder fullt ut dessa ändringar och rekommenderar att utskottet stöder 
kommissionens förslag.

Slutsats

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag godkänns i princip.

Föredraganden välkomnar på det hela taget kommissionens ändringar och anser att de är 
viktiga för att vi ska kunna gå mot en fullständig och inkluderande tolkning av de relevanta 
internationella konventionerna och avtalen. De föreslagna ändringarna ligger också i linje 
med de mål som fastställts i rådets Haagprogram och Stockholmsprogram om när det gäller 
införandet av en enhetlig skyddsstatus och fortsatta framsteg i integrationen av 
tredjelandsmedborgare. Anpassningen av rättigheter är avgörande om vi ska uppnå detta. Den 
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ökade rättsliga tydligheten kommer att bidra till mer harmoniserade förfaranden 
medlemsstaterna emellan och därmed minska sekundära flyttningar och belastningen på 
Dublinsystemet. Ökad tydlighet kommer även att leda till färre överklaganden, och båda dessa 
effekter kommer att minska medlemsstaternas administrativa och ekonomiska börda.


