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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

GEMENSAM ÅTGÄRD
av den 5 mars 1996

beslutad av rådet på grundval av artikel J.3 i Fördraget om Europeiska unionen om Europeiska
unionens deltagande i Koreahalvöns organisation för energiutveckling (KEDO )
( 96/195/GUSP )

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT OM
DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen,
särskilt artiklarna J.3 och J.ll i detta,
med beaktande av de allmänna riktlinjer som Europeiska
rådet den 24 och 25 juni 1994 i Korfu fastställde för

Fördraget om icke-spridning av kärnvapen och av den
vikt rådet fäster vid att alla parter uppfyller detta för

— resurser som finns inom Europeiska unionen på veten
skapens, industrins och teknologins område .

Artikel 2

Ett omedelbart bidrag på 5 miljoner ecu från Europeiska
unionen till KEDO skall belasta Europeiska gemenskaper
nas allmänna budget för 1996 .

drag,

med beaktande av Europeiska rådets slutsatser i Madrid
den 15 och 16 december 1995 om deltagande, på villkor

De utgifter som finansieras genom ovan fastställda
belopp skall förvaltas i enlighet med Europeiska gemen
skapernas förfaranden och bestämmelser för budgeten.

som senare skall fastställas, i Koreahalvöns organisation

för energiutveckling ( KEDO ), och
Artikel 3

med beaktande av rådets slutsatser av den 26 februari
19 96 .

Rådet skall se över genomförandet av denna gemen
samma åtgärd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1

Artikel 1

Denna gemensamma åtgärd skall ha som mål att bidra
till en övergripande lösning av frågan om spridning av
kärnvapen på Koreahalvön .

I enlighet med målen för KEDO skall Europeiska unionen
därför delta i denna internationella åtgärd, som är av stor

betydelse inom området för icke-spridning av kärnvapen
och kärnsäkerhet, genom att bidra till finansiering och
leveranser av

— provisoriska energialternativ på Koreahalvön,

Artikel 4

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag
som beslut fattas om den .

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Euro
peiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 1996 .
På rådets vägnar
S. AGNELLI

Ordförande
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska
unionen)

GEMENSAM STÅNDPUNKT
av den 4 mars 1996

antagen av rådet på grundval av artikel k.3 i fördraget om Europeiska unionen om harmonise
rad användning av uttrycket " flykting " i artikel 1 i Genévekonventionen av den 28 juli 1951
angående flyktingars rättsliga ställning
( 96/ 196/RIF )

EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR ANTAGIT FÖLJANDE

tillämpningen av medlemsstaternas rättspraxis i asyl
frågor och de bestämmelser i deras grundlagar som
styr dessa frågor påverkas .

GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen,
särskilt artikel K. 3 .2 a i detta, och
med beaktande av följande :

Enligt artikel K. 1.3 i fördraget betraktas asylpolitiken
som en fråga av gemensamt intresse för medlemssta

— Denna gemensamma ståndpunkt har antagits inom
ramen för medlemsstaternas konstitutionella behörig
het. Den varken binder den lagstiftande makten eller
påverkar rättsliga myndigheter i medlemsstaterna .

terna .

— Rådet skall en gång om året granska tillämpningen av
dessa riktlinjer och vid behov anpassa dem till utveck
lingen av asylbehovet.

Målet för medlemsstaternas politik i asylfrågor fastställ
des av Europeiska rådet i Strasbourg den 8 och 9 decem
ber 1990 och utvecklades av Europeiska rådet i Maas
tricht den 9 och 10 december 1991 och Europeiska rådet
i Bryssel den 10 och 11 december 1993 samt i kommis
sionens meddelande om invandrings- och flyktingpoliti

1.

Flyktingstatus skall fastställas på grundval av de
kriterier utifrån vilka nationella behöriga organ
beslutar att bevilja en asylsökande det skydd som
anges i Genévekonventionen . Det här dokumentet
gäller tillämpningen av kriterierna i artikel 1 i
denna konvention. Det skall på intet sätt påverka
de villkor under vilka en medlemsstat i enlighet
med sin nationella rätt kan låta en person, vars
säkerhet eller fysiska integritet skulle hotas om
han återvände till sitt land av skäl på vilka
Genévekonventionen inte är tillämplig men som

ken av den 23 februari 1994 .

Medlemsstaterna , trogna sin gemensamma humanitära
tradition, understryker den vikt de fäster vid att flyk
tingar garanteras ett lämpligt skydd i enlighet med
bestämmelserna i Genévekonventionen av den 28 juli

1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad
genom New Yorkprotokollet av den 31 januari 1967,
nedan kallad Genévekonventionen .

talar emot att han

Den handbok som Förenta nationernas flyktingkom
missarie (UNHCR ) har utarbetat utgör ett användbart
redskap för att fastställa flyktingstatus .

För harmoniseringen av medlemsstaternas asylpolitik är
det nödvändigt att harmonisera tillämpningen av krite
rierna för att fastställa flyktingstatus .

Erkännande av flyktingstatus

skall

sändas tillbaka

till

ursprungslandet, uppehålla sig inom sitt territo
rium .

2.

Individuellt eller kollektivt fastställande av flyk
tingstatus

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Varje asylansökan skall prövas individuellt på
grundval av de fakta och omständigheter som
åberopas i varje enskilt fall med hänsyn till det
faktiska läget i ursprungslandet.

— Nedanstående riktlinjer för tillämpning av kriterierna
för tillerkännande av flyktingstatus och tillstånd till
inresa som flykting godkänns .

I praktiken kan det förekomma att en befolk

— Dessa riktlinjer skall överlämnas till de administrativa
organ som har behörighet att tillerkänna flyktingsta
tus, och de uppmanas att beakta dem utan att

ningsgrupp utsätts för förföljelse. Även i sådana
fall skall ansökan prövas individuellt, även om
prövningen i särskilda fall kan begränsas till att
fastställa den sökandes tillhörighet till den aktu
ella gruppen .
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Fastställande av fakta som berättigar till erkän
nande av flyktingstatus

Nr L 63/3

väsentlig kränkning av de mänskliga rättighe
terna, såsom liv, frihet eller fysisk integritet,
eller måste det framgå tydligt av alla fakta i
ärendet att den person som utsatts för kränk
ningarna inte kan fortsätta att leva i sitt
ursprungsland, och (')

Den avgörande faktorn för att bevilja flyktingsta
tus enligt Genévekonventionen är att det förelig
ger välgrundad fruktan för förföljelse på grund av
ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller
tillhörighet till en viss samhällsgrupp . Frågan om
denna fruktan för förföljelse är välgrundad skall
avgöras mot bakgrund av omständigheterna i
varje enskilt fall . Det är den sökandes sak att
lägga fram de grunder som krävs för att möjlig
göra en riktig bedömning av de fakta och omstän
digheter som åberopas. När trovärdigheten i den
sökandes uttalanden väl blivit tillräckligt fastsla
gen, är det inte nödvändigt att söka efter en
detaljerad bekräftelse av de fakta som åberopats,
och den sökande bör, om det föreligger tvivel om
att det han uppger är riktigt, få detta tolkat till
sin fördel, åtminstone om det inte finns goda skäl

— kunna hänföras till en av de grunder som
anges i artikel 1 A: ras, religion, nationalitet,
tillhörighet till en viss samhällsgrupp, politisk
åskådning. Skälen till förföljelse kan överlappa
varandra, och flera skäl kan ofta föreligga
samtidigt för en och samma individ . Det har
ingen betydelse om dessa skäl är verkliga eller
om de bara tillskrivs den sökande av den som

är upphov till förföljelsen.

som talar emot detta .

Olika sätt av förföljelse kan läggas till varandra
och händelser sammantagna, som var för sig inte
utgör förföljelse, kan alltefter omständigheterna
leda till verklig förföljelse eller anses som anled
ning till allvarlig fruktan för förföljelse .

Om den sökande redan har utsatts för förföljelse
eller direkt hotats av förföljelse utgör detta en
allvarlig indikation på risk för förföljelse, om det
inte sedan dess skett en radikal förändring i hans
urpsrungsland eller i hans förbindelser med
ursprungslandet.

Riktlinjerna nedan skall betraktas i förhållande
till begreppet förföljelse så som det förstås i detta

Om den sökande före utresan från ursprungslan
det inte har utsatts för förföljelser eller direkt
hotats, utesluter detta inte i sig att han ändå i

avsnitt .

5.

Upphov till förföljelsen

5.1

Förföljelse från statens sida

asylförfarandet kan åberopa välgrundad fruktan
för förföljelse .

4.

Bakom förföljelserna står i allmänhet statliga
organ (centralstat eller förbundsstater, regionala
eller lokala myndigheter ), oavsett vilken folkrätts
lig ställning de må ha, eller partier eller organisa

Begreppet förföljelse i artikel 1 A i Genévekon
ventionen

tioner som utövar makten i staten .

Begreppet förföljelse, så som det används i detta

Förutom när förföljelsen sker i form av brutalt
våld, kan den också utövas genom administrativa
och/eller rättsliga åtgärder som antingen förefaller
vara lagliga men förvränger lagen i syfte att
förfölja eller också genomförs i strid mot lagen .

dokument, härrör från artikel 1 A i Genévekon
ventionen .

Detta uttryck definieras inte i denna konvention .
Någon enhälligt accepterad definition återfinns
varken i slutsatserna från UNHCR:s verkställande

kommitté eller i doktrinen. Riktlinjerna i det här
dokumentet utgör inte någon definition .

Det är dock allmänt vedertaget att för att det
skall vara tal om förföljelse i den mening som
avses i artikel 1 A, måste de upplevda eller befa
rade övergreppen

— vara tillräckligt allvarliga, antingen till sin
natur eller för att de skett vid upprepade
tillfällen, eller också måste de innebära en

5.1.1

Lagliga , administrativa och polisiära
åtgärder
a ) allmänna åtgärder

De offentliga myndigheterna i ett land måste
ibland vidta allmänna åtgärder som syftar till
(') Denna formulering påverkar inte tillämpningen av punkt 8 :
" om den sökande kan finna effektivt skydd i någon annan
del av sitt eget land ..."
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att upprätthålla allmän ordning, att skydda

missbruk som sker . Allmänt sett karakteriseras

statens säkerhet, att bevara folkhälsan och så

förföljelse av att det inte finns några möjligheter
till överklagande eller att den eller de berörda
individerna saknar tillgång till de möjligheter till
överklagande som finns, eller genom att den
behöriga myndighetens beslut är partiska ( jfr
5.1.2 ) eller verkningslösa .

vidare . Nödvändigheten kan ibland leda till
att dessa åtgärder begränsar utövandet av

vissa friheter. Åtgärderna kan även medföra

bruk av tvång utan att begränsningarna eller
bruket i sig för den skull räcker för att flyk
tingstatus skall tillerkännas de personer som
utsätts för dem. Om det visar sig att dessa
åtgärder, av ett eller flera av de skäl som
anges i artikel 1 A i Genévekonventionen,
genomförs på ett diskriminerande sätt, och
kan få tillräckligt allvarliga följder, kan de

5.1.2

Rättsliga åtgärder

emellertid för dem som drabbas av en otillbör

lig tillämpning av dessa åtgärder, utgöra skäl
för individuell fruktan för förföljelse . Så är
särskilt fallet när allmänna åtgärder används
för att förklä individuella åtgärder mot perso
ner som på de grunder som anges i artikel 1 A
kan komma att hotas av sina myndigheter.

b ) kategoriåtgärder

Åtgärder som riktar sig mot en eller flera
bestämda kategorier kan vara berättigade i ett
samhälle, även när de belägger vissa friheter
med särskilt tvång eller särskilda begräns
ningar. De kan dock vara av en sådan art att
fruktan för förföljelse är berättigad, särskilt
när de är inriktade mot ett mål som fördöms

av det internationella samfundet, eller när

åtgärderna uppenbarligen står i disproportion
till de eftersträvade målen, eller när genomför
andet ger upphov till allvarliga övergrepp som
syftar till att behandla en viss grupp annor
lunda och sämre än den övriga befolkningen .

c ) individuella åtgärder

Varje administrativ åtgärd som vidtas gente
mot en individ på någon av de grunder som
anges i artikel 1 A, utan hänsynstagande till
det ovannämnda allmänintresset och som är

tillräckligt allvarligt enligt de kriterier som
anges i avsnitt 4 i den här gemensamma
ståndpunkten kan betraktas som förföljelse, i
synnerhet när den är avsiktlig, systematisk och
varaktig.

Även om rättsliga åtgärder eller straff som
bestäms av domstolarna ser ut att vara lagliga,
kan de utgöra förföljelse när de innehåller ett
diskriminerande inslag och när de är tillräckligt
allvarliga enligt de kriterier som anges i avsnitt 4 i
denna gemensamma ståndpunkt. Så är särskilt
fallet i följande situationer:

a ) Diskriminerande rättsliga åtgärder
Det rör sig om en situation där straffrättsliga
regler gäller för alla, men där endast vissa
personer blir föremål för rättsliga åtgärder på
grund av förhållanden som kan leda till att
flyktingstatus beviljas . Det är således det dis
kriminerande inslaget i genomförandet av de
rättsliga åtgärderna som är väsentligt för att
flyktingstatus skall tillerkännas .

b ) Diskriminerande straff
Ett straff eller hot om straff på grundval av en
straffrättslig regel som gäller för alla är diskri
minerande om de som överträder lagen straf
fas men vissa döms till strängare straff av skäl
som kan leda till att flyktingstatus beviljas.
Det diskriminerande inslaget i det utdömda
straffet är väsentligt. Om straffet står i dispro
portion till överträdelsen kan det vara pre
sumtion för förföljelse under förutsättning att
det finns ett samband med något av de skäl
för förföljelse som anges i artikel 1 A.

c ) Överträdelse av en straffrättslig regel som
begås på grund av förföljelse

Följaktligen är det viktigt att beakta alla
omständigheter kring den individuella åtgärd
som den sökande gör gällande, för att bedöma
hur välgrundad hans fruktan för förföljelse
är .

I samtliga ovannämnda fall bör det prövas om det
kan finnas något effektivt sätt att få slut på det

Att avsiktlig överträdelse av en straffrättslig
regel, vare sig den gäller alla eller endast vissa
kategorier av personer, begåtts på grund av
förföljelse måste klart framgå av uttalanden
eller av deltagande i viss verksamhet i hemlan
det eller vara en objektiv följd av särdrag hos
sökanden för att kunna leda till att flykting
status beviljas. Det avgörande vid bedöm

13.3.96
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ningen är straffets art, hur strängt straffet är i
förhållande till den begångna överträdelsen
samt rättssystemet och situationen avseende
de mänskliga rättigheterna i ursprungslandet.
Det bör undersökas om den avsiktliga överträ
delsen kan betraktas som oundviklig med hän
syn till personens individuella omständigheter

7.

Skäl till förföljelse

7.1

Ras

Begreppet ras bör förstås i vid mening och
omfatta tillhörighet till olika etniska grupper. Som
huvudregel skall förföljelse betecknas som rasför
följelse när den som är upphov till förföljelsen
betraktar föremålet för sin förföljelse som tillhö
rig en annan rasgrupp än den egna, på grund av
en verklig eller förmodad skillnad, och lägger
detta till grund för sitt handlande.

och den rådande situationen i landet .

5.2

Förföljelse av tredje part
Förföljelse av tredje part omfattas av Genévekon
ventionens tillämpningsområde när den grundar
sig på artikel 1 A i denna konvention, har indi
viduell karaktär och de offentliga myndigheterna
uppmuntrar eller tillåter den. Om de offentliga
myndigheterna förblir passiva bör sådana förföl
jelser leda till en särskild prövning av varje ansök
an om flyktingstatus i enlighet med nationell
rättspraxis, varvid särskild hänsyn skall tas till om
det uteblivna ingripandet konstaterats vara avsikt
ligt eller inte. De berörda personerna skall under
alla omständigheter ha rätt till lämpligt skydd i
enlighet med den nationella rätten .

6.

Nr L 6 3/5

7.2

Religion

Begreppet religion kan tolkas i vid mening och
omfatta teistiska, icke-teistiska och ateistiska tros
riktningar.

Förföljelse på grund av religion kan anta olika
former alltifrån ett totalt förbud mot religionsut
övning och religionsundervisning till allvarligt dis
kriminerande åtgärder riktade mot personer som
tillhör en viss religiös grupp. Det är fråga om
förföljelse så snart kränkningarna och skadorna
är tillräckligt allvarliga enligt de kriterier som
anges i avsnitt 4 i den här gemensamma stånd

Inbördeskrig eller andra våldsamma eller allmänt
spridda inre konflikter

punkten. Så kan vara fallet om staten utöver de
nödvändiga åtgärderna för att upprätthålla allmän
ordning förbjuder eller straffar religiös verksam
het till och med inom den privata sfären .

Enbart hänvisning till en situation med inbördes
krig eller en våldsam eller allmänt spridd inre
konflikt och de faror en sådan situation innebär

räcker inte som skäl för att tillerkänna flykting
status . Fruktan för förföljelse bör alltid vara grun
dad på något av skälen i artikel 1 A i Genévekon

Det kan också vara fråga om förföljelse inspirerad
av religiösa motiv när sådana angrepp riktar sig
mot en person som inte bekänner sig till någon
religion, vägrar att ansluta sig till en viss religion
eller inte önskar underkasta sig alla eller delar av

ventionen och vara av individuell karaktär .

de ritualer och bruk som hör samman med en

Förföljelse kan i sådana situationer komma från
rättsliga myndigheter eller från tredje part, eller
vara uppmuntrade eller tolererade av dessa, eller
av en de facto-myndighet som i realiteten kontrol
lerar en del av territoriet inom vilket staten inte

religion.

7.3

Nationalitet

kan ge sina medborgare skydd.
Nationalitet skall inte uteslutande förstås som

I princip betraktas inte användning av väpnad
makt som förföljelse om den respekterar de inter
nationella reglerna om krigets lagar och interna
tionellt erkänd sedvänja. Emellertid är det fråga
om förföljelse när t.ex. efter maktövertagande den
som gripit makten i ett bestämt område angriper
motståndare eller befolkningen, och dessa över
grepp motsvarar kriterierna i avsnitt 4 .

I andra fall kan andra former av skydd införas
enligt nationell lag.

medborgarskap utan betecknar även tillhörighet
till en bestämd grupp som utmärks av sin språk
liga och kulturella identitet eller av sitt släktskap
med befolkningen i en annan stat.

7.4

Politiska åsikter

Det faktum att en person har andra politiska
åsikter än regeringens utgör inte i sig en tillräcklig
grund för att berättiga tillerkännande av flykting
status. Den asylsökande skall kunna visa
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allvarliga följder för honom eller den verksamhet

— att myndigheterna känner till hans politiska
åsikter eller tillskriver honom dem,

han bedriver .

Under alla omständigheter bör myndigheterna i
ursprungslandet känna till eller kunna skaffa sig
kännedom om särdrag hos den asylsökande, sär
drag som kan leda till beviljande av flyktingstatus,
för att individens fruktan för förföljelse skall
kunna styrkas .

— att dessa åsikter inte tolereras av maktha
varna ,

— att han hyser en välgrundad fruktan för förföl
jelse på grund av sina åsikter med hänsyn till
den rådande situationen i sitt land .

7.5

Samhällsgrupp

9.1

En samhällsgrupp utgörs vanligtvis av personer
som kommer från samma miljö, har samma vanor
eller samma sociala status, och så vidare .
Fruktan för förföljelse som åberopas på denna
grund kan ofta blandas med fruktan för förföl
jelse som åberopas på andra grunder, till exempel
ras, religion eller nationalitet.

8.

Fruktan på grund av en ny situation i ursprungs
landet, vilken uppstått efter den sökandes utresa

Politiska förändringar i ursprungslandet kan ligga
till grund för fruktan för förföljelse, men endast
om den asylsökande kan visa att han, om han
återvänder till sitt ursprungsland, personligen
skulle hysa välgrundad fruktan för förföljelse på
grund av förändringarna .
9.2

Fruktan på grund av aktiviteter i utlandet

Tillhörighet till en sådan samhällsgrupp kan helt
enkelt påbördas en person eller en grupp som är
offer för förföljelse av dem som är upphov till
förföljelsen .

Flyktingstatus kan tillerkännas om de aktiviteter
som ligger till grund för fruktan för förföljelse
består i att uttrycka och fortsätta att hysa de
övertygelser som den sökande redan hade i
ursprungslandet eller som objektivt sett är särdrag

I vissa fall finns samhällsgruppen inte tidigare,
utan den kan fastställas genom särdrag som är
gemensamma för de förföljda personerna, efter
som den som är upphov till förföljelsen betraktar
dem som ett hinder för att genomföra sina mål .

hos den sökande, som kan leda till tillerkännande

av flyktingstatus . En sådan kontinuitet kan inte
krävas om den sökande, på grund av den ålder
han hade i hemlandet, inte var i stånd att bilda sig
en egen övertygelse .

Möjlighet att bosätta sig på annan plats i
ursprungslandet

Om däremot yttringen av övertygelsen tydligt har
som huvudsakligt mål att skapa förutsättningar
för att han skall beviljas flyktingstatus, kan den
verksamhet som han bedriver däremot i princip
inte leda till att flyktingstatus beviljas, utan att
det inverkar på den sökandes rätt att inte bli
återsänd till ett land där hans liv, hans fysiska
integritet eller frihet är i fara .

Om det framgår att förföljelserna är klart begrän
sade till en bestämd del av territoriet, kan det, i

syfte att påvisa att den sökande enligt artikel 1 A
i Genévekonventionen " inte kan eller på grund
av välgrundad fruktan för förföljelse inte vill
begagna sig av sitt lands skydd ", vara nödvändigt
att undersöka om den sökande kan finna effektivt

skydd i en annan del av det egna landet, som man
rimligtvis kan förvänta sig att han beger sig till .

9.

13.3.96

Flykting på plats

Fruktan för förföljelse måste inte nödvändigtvis
ha förelegat vid tidpunkten för utresa från
ursprungslandet. En person som inte fruktade
förföljelse vid det tillfälle då han lämnade sitt
ursprungsland kan vid en senare tidpunkt under
sin vistelse i utlandet bli " flykting på plats ".
Välgrundad fruktan för förföljelse kan härröra
från en ny situation i ursprungslandet, vilken
uppstått efter den sökandes utresa och som har

10.

Vapenvägran, vägran att inställa sig till militär
tjänst eller desertering
Fruktan för straff på grund av vapenvägran, väg
ran att inställa sig till militärtjänst eller för deser
tering skall prövas individuellt . Enbart fruktan för
straff kan inte ligga till grund för tillerkännande
av flyktingstatus . Straffet skall vägas särskilt mot
principerna i avsnitt 5 .

Vid vägran att inställa sig till militärtjänst eller
vid desertering skall flyktingstatus tillerkännas
den sökande om de omständigheter under vilka
militärtjänsten skulle fullgöras i sig utgör förföl
jelse.

På motsvarande sätt kan flyktingstatus tillerkän
nas mot bakgrund av definitionens alla övriga
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krav vid straff för uppsåtlig vapenvägran, vägran
att inställa sig till militärtjänst eller desertering av
samvetsskäl, om fullgörandet av förpliktelserna
skulle få till följd att den sökande deltog i hand
lingar som omfattas av uteslutandeklausulerna i

13.1

Nr L 63/7

Artikel 1 F a
De brott som avses i artikel 1 F a definieras i de
internationella instrument som medlemsstaterna

anslutit sig till och de resolutioner som antagits av

artikel 1 F i Genévekonventionen .

Förenta nationerna eller av andra internationella

eller regionala organisationer i den mån de har
antagits av vederbörande medlemsstat .
11 .

Upphörande av flyktingstatus ( artikel 1 C )
Beslut om eventuellt återkallande av flyktingstatus
enligt artikel 1 C skall alltid prövas individuellt.

13.2

Allvaret i den förföljelse som befaras skall bedö
mas i förhållande till arten av det brott som den
sökande är misstänkt för .

Medlemsstaterna skall så långt som möjligt
genom informationsutbyte försöka komma fram
till en harmonisering av tillämpningen av krite
rierna för återkallande av flyktingstatus på grund

Särskilt grymma handlingar, även om de begåtts i
förment politiskt syfte, skall kunna betecknas som
allvarliga icke-politiska brott. Detta gäller såväl
för gärningsmännen som för anstiftarna av brot

val av artikel 1 C.

De omständigheter som kan läggas till grund för
återkallande av flyktingstatus med stöd av arti
kel 1 C skall vara av väsentlig art och kunna
fastställas objektivt och kontrolleras . Upplys
ningar från Centrum för upplysning, analys och
informationsutbyte om asyl ( CIREA ) och
UNHCR kan spela en betydande roll för beslu
tet .

12 .

Genévekonventionens artikel 1 D

En person som avsiktligen undandrar sig det
skydd och bistånd som avses i artikel 1 D i
Genévekonventionen omfattas inte automatiskt av
denna konventions bestämmelser . I sådant fall

skall flyktingstatus i princip fastställas med till
lämpning av artikel 1 A.

13 .

Genévekonventionens artikel 1 F

Bestämmelserna i artikel 1 F i Genévekonventio

nen syftar till att från denna konventions skydd
undanta de personer inte kan åtnjuta internatio
nellt skydd på grund av allvaret i de brott som de
har begått.

Artikel 1 F b

tet .

13.3

Artikel 1 F c

De mål och principer som avses i artikel 1 F c är i
första hand de som skrivits in i FN-stadgan och
som fastställer förpliktelserna mellan de anslutna
staterna, särskilt med avseende på fredsbevarande
verksamhet, mänskliga rättigheter och grundläg
gande friheter.
Artikel 1 F c skall tillämpas vid överträdelse av
dessa principer och avser särskilt de statliga högre
tjänstemän som i kraft av sitt ansvar har givit
order om eller dolt brottsliga handlingar som
strider mot nämnda mål och principer, liksom de
personer som genom sitt medlemskap i säkerhets
styrkorna fått påta sig ett personligt ansvar för att
utföra dessa gärningar.

För att avgöra om en handling kan anses strida
mot Förenta nationernas mål och principer skall
medlemsstaterna

beakta

de

konventioner

och

resolutioner som har antagits i detta ämne inom
ramen för Förenta nationernas organisation .

Bestämmelserna kan även tillämpas om omstän

digheterna blivit kända först efter det att flyk
tingstatus beviljats (jfr avsnit 11 ).

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 1996 .

Eftersom ett sådant beslut medför allvarliga kon
sekvenser för den asylsökande, bör artikel 1 F

På rådets vägnar

tillämpas med försiktighet och efter grundlig
prövning och enligt villkoren i nationell rätt.

Ordförande

P. BARATTA

Nr L 63/8
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GEMENSAM ÅTGÄRD
av den 4 mars 1996

beslutad av rådet på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen, om ett system
för flygplatstransitering
( 96/ 197/RIF )

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT OM

HÄRGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

FÖLJANDE GEMENSAMMA ÅTGÄRD
med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen,
särskilt artikel K. 3 .2 b,

med beaktande av Frankrikes förslag av den 23 februari
1995 , och

med beaktande av följande:
Att bestämma villkoren för inresa i och rörlighet inom
medlemsstaternas territorium för medborgare i tredje

land samt kampen mot olaglig invandring av medborgare
från tredje land är en fråga av gemensamt intresse med
stöd av artikel K. 1.3 a respektive c i fördraget.

Flyget utgör, särskilt när det gäller ansökningar om inresa
eller faktisk inresa vid flygplatstransitering, en betydande
möjlighet till intrång, särskilt för illegal bosättning inom
medlemsstaternas territorium, och det är därför lämpligt
att sträva efter att förbättra kontrollen av detta .

I bilaga IX till Chicagokonventionen angående internatio
nell civil luftfart fastläggs principen om fri passage vid
transitering via internationella flygplatsområden. Staterna
kan trots detta avvika från denna allmänna princip

genom att anmäla denna avvikelse till Internationella
civila luftfartsorganisationen (ICAO ) och genom att
kräva innehav av visering för flygplatstransitering. Denna

möjlighet bör i görligaste mån begränsas för att undvika
att utvecklingen av luftfarten hindras i onödan.
Harmoniseringen av medlemsstaternas politik på detta
område svarar mot målen att uppnå säkerhet och kon
troll av illegal invandring, samtidigt som den bidrar till
att harmonisera konkurrensvillkoren för medlemsstater

nas flygbolag och flygplatser.

Denna fråga berör inte de viseringar som krävs vid
passage av medlemsstaternas yttre gränser och omfattas

Artikel 1

I denna gemensamma åtgärd avses med visering för
flygplatstransitering ett tillstånd som skall innehas av
medborgare i vissa tredje länder, med avvikelse från
principen om fri transitering enligt bilaga IX till Chicago
konventionen angående internationell civil luftfart, vid
transitering via medlemsstaternas internationella flyg
platsområden .

Artikel 2

1 . Visering för flygplatstransitering skall utfärdas av
medlemsstaternas konsulära myndigheter.
2 . Varje medlemsstat bestämmer villkoren för utfär
dande av visering för flygplatstransitering, under förut
sättning att rådet antar kriterier för handläggning och
utfärdande av viseringar.

De konsulära myndigheterna skall i alla händelser kon
trollera att det inte finns någon risk för säkerheten eller
för illegal invandring. De skall i synnerhet försäkra sig
om att ansökningen om visering för flygplatstransitering
är berättigad, på grundval av de handlingar som den
sökande lämnat in och att dessa handlingar i möjligaste
mån garanterar inresa i det slutliga bestämmelselandet,
särskilt genom företeende av visering när sådan krävs.

3 . Så snart genomförandet av de bestämmelser som
anges i rådets förordning ( EG ) nr 1683/95 av den 29 maj
1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar ( ! )
blivit tillämpliga skall medlemsstaterna utfärda visering
för flygplatstransitering med användning av denna enhet
liga utformning av viseringshandlingar.

således inte av artikel 100c . 1 i Fördraget om upprättan

det av Europeiska gemenskapen, men den är trots detta
av gemensamt intresse och skulle kunna regleras på ett

Artikel 3

mer effektivt sätt genom en gemensam åtgärd .

De medlemsstater som inte har några regler för flygplats
transitvisering bör få tillräcklig tid för att införa sådana
regler.

Varje medlemsstat skall kräva en visering för flygplats
transitering av medborgare i de tredje länder som finns
0 ) EGT nr L 164, 14.7.1995 , s . 1 .
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uppräknade i den gemensamma förteckning som bifogas,
om de inte redan innehar en inresevisering eller en
transitvisering för denna medlemsstat när de passerar via
de internationella flygplatsområdena på dess territorium.

underrätta övriga medlemsstater och rådets generalsekre
tariat om de åtgärder som den har vidtagit med tillämp
ning av artiklarna 4, 5 och 6 . Dessa åtgärder skall för
kännedom offentliggöras i EGT.

Artikel 4

Artikel 8

En medlemsstat får föreskriva undantag från skyldigheten
att inneha visering för flygplatstransitering när det gäller
medborgare i de tredje länder som finns uppräknade i
den gemensamma förteckning som bifogas, särskilt för

Varje år skall rådets ordförandeskap utarbeta en läges
rapport om harmoniseringen av systemet för flygplats
transiteringen inom Europeiska unionen.

— besättningsmedlemmar på luftfartyg och fartyg,

Rådet skall granska alla förslag till justering av den
förteckning över länder som oifogas .

— innehavare av diplomatpass : officiella eller tjänste
pass ,

Artikel 9

— innehavare av uppehållstillstånd eller motsvarande
handlingar som utfärdats av en medlemsstat,
— innehavare av visering som utfärdats av en medlems
stat eller av en stat som är part i avtalet om Euro
peiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna gemensamma åtgärd skall inte utgöra något hin
der för en mer långtgående harmonisering i fråga om
flygplatstransitering mellan vissa medlemsstater, en har
monisering med en räckvidd utöver den i den gemen
samma förteckning som bifogas .

Artikel 5

Varje medlemsstat skall själv bestämma om det finns
anledning att kräva visering för flygplatstransitering när
det gäller medborgare i stater som inte finns nämnda i
den gemensamma förteckning som bifogas .
Artikel 6

Varje medlemsstat skall själv bestämma vilket system för
flygplatstransitering som skall tillämpas på statslösa och
personer med flyktingstatus .

Artikel 1 0

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den första
dagen i den sjätte månaden efter det att den har offent
liggjorts i EGT.
För Danmark, Finland och Sverige träder den emellertid i
kraft den första dagen i den artonde månaden efter det
att den har offentliggjorts i EGT.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 1996 .
Artikel 7

På rådets vägnar
P. BARATTA

Inom en tidsfrist av tio arbetsdagar efter den gemen
samma åtgärdens ikraftträdande skall varje medlemsstat

Ordförande

BILAGA

Afghanistan

Iran

Etiopien

Nigeria

Eritrea

Somalia

Ghana

Sri Lanka

Irak

Zaire
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RÅDETS BESLUT

av den 4 mars 1996

om ett varnings- och beredskapsförfarande för ansvarsfördelning vid mottagande av och tillfällig
vistelse för fördrivna personer
( 96/198/RIF )

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA

2 . Dagordning för mötet

BESLUT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen,
särskilt artikel K. 3 .2 a i detta,

med beaktande av rådets resolution av den 25 september
1995 om ansvarsfördelning vid mottagande av fördrivna
personer och tillfälligt uppehälle för fördrivna personer (')
och

Dagordningen för mötet kan omfatta särskilt följande
punkter:

— undersökning av situationen och bedömning av
folkförflyttningarnas omfattning,
— bedömning av det lämpliga i ett brådskande ingri
pande på Europeiska unionens nivå,

med beaktande av följande :
Den ovannämnda resolutionen bör kompletteras för att
göra det möjligt att effektivt tillämpa dess principer i
krissituationer som kräver snabba åtgärder.

Ett varnings- och beredskapsförfarande bör fastställas i
detta syfte .

— undersökning av andra möjligheter, inklusive
eventuella åtgärder på plats,
— upprättande av en tidsplan och planläggning i
flera steg för det beräknade mottagningsbehovet,
— angivande av varje medlemsstat om hur många
personer den kan ta emot och när den kan ta
emot dem, på grundval av punkt 4 i rådets
resolution av den 25 september 1995 ,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

— samordning med kommissionens åtgärder inom
området för humanitär hjälp,

1 . Igångsättning av förfarandet

På initiativ av ordförandeskapet, en medlemsstat eller
kommissionen kan den samordningskommitté som
avses i artikel K.4 i fördraget genast sammankallas,
sedan dess medlemmar rådgivits av medlemsstaternas
asyl- och invandringsansvariga, för att konstatera om

— informationsutbyte med Förenta nationernas flyk
tingkommissarie och samordning av planen för
mottagandet,

— samordning med tredje länder.

situationen är sådan att det krävs ett samordnat

handlande från Europeiska unionens för mottagande
av och tillfällig vistelse för fördrivna personer .
3 . Beslut om ansvarsfördelning
Ett handlande av sådant slag kan endast planeras om
de villkor som anges i punkterna 1 och 2 i rådets
resolution av den 25 september 1995 är uppfyllda .

Ordförandeskapet skall regelmässigt och i alla händel
ser före mötet utarbeta en lägesrapport i samarbete
med kommissionen, mot bakgrund av FN:s flykting
kommissaries yttrande och med bistånd av rådets
generalsekretariat. Denna rapport skall överlämnas
till medlemsstaterna .

(') EGT nr C 262 , 7.10.1995 , s . 1 .

Ett förslag efter resultatet av arbetet från den ovan
nämnda samordningskommitténs möte skall utarbetas
och förläggas rådet för godkännande.
Om det bedöms som nödvändigt, kan de föreskrifter
som anges i rådets arbetsordning för nödsituationer
tillämpas, i enlighet med punkt 3 i rådets resolution
av den 25 september 1995 och om en månad förflyter
utan att samordningskommittén når fram till en över
enskommelse .
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4. Uppföljning av situationen

Formerna för mottagandet av de fördrivna perso
nerna skall fastställas av varje medlemsstat.

Nr L 63/ 11

lanrum som den själv bestämmer och enligt villkoren i
punkt 2 .
Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1996 .

På rådets vägnar
Så länge som krissituationen består, kan den ovan
nämnda samordningskommittén mötas ofta, med mel

P. BARATTA

Ordförande

