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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1775/2005
av den 28 september 2005
om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten
(Text av betydelse för EES)

och för att i praktiken ge en minimigaranti för lika villkor
för marknadstillträde.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,

(3)

Forumet antog en andra version av de gemensamma
reglerna med titeln ”de andra riktlinjerna för god praxis”
vid sitt möte den 24 och 25 september 2003. På
grundval av dessa riktlinjer är syftet med den här
förordningen att fastställa grundläggande principer och
bestämmelser för tillträde till nätet och tjänster för
tredjepartstillträde, hantering av överbelastning, insyn,
balansering och handel med kapacitetsrättigheter.

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala
kommitténs yttrande (1),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av
den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre
marknaden för naturgas (3) var ett betydande steg mot
fullbordandet av den inre gasmarknaden. Nu bör regelverkets struktur ändras så att de sista hindren mot
fullbordandet av den inre marknaden undanröjs, särskilt
för gashandeln. Det krävs ytterligare tekniska bestämmelser, bland annat i fråga om tjänster för tredjepartstillträde,
principer
om
mekanism
för
kapacitetstilldelning, förfaranden för hantering av överbelastning och krav på insyn.

(4)

Enligt artikel 15 i direktiv 2003/55/EG medges ett
kombinerat systemansvar för överföring och distribution.
Enligt reglerna i denna förordning krävs därför ingen
ändring av uppbyggnaden av nationella överförings- och
distributionssystem som överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i direktiv 2003/55/EG och särskilt
artikel 15 i detta.

(2)

Erfarenheterna från tillämpningen och övervakningen av
den första versionen av riktlinjerna för god praxis, som
forumet för europeiska tillsynsmyndigheter på gasområdet (nedan kallat ”forumet”) antog 2002, visar att de
regler som fastställs i riktlinjerna måste vara rättsligt
bindande för att verkligen tillämpas i alla medlemsstater

(5)

Högtrycksrörledningar som kopplar lokala distributörer
till gasnätet och som inte huvudsakligen används i
samband med lokal distribution ingår i förordningens
tillämpningsområde.

(1)
(2)

EUT C 241, 28.9.2004, s. 31.
Europaparlamentets yttrande av den 20 april 2004 (EUT C 104
E, 30.4.2004, s. 306), rådets gemensamma ståndpunkt av den
12 november 2004 (EUT C 25 E, 1.2.2005, s. 44) och
Europaparlamentets ståndpunkt av den 8 mars 2005 (ännu ej
offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 12 juli 2005.
EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.

(6)

Det måste anges kriterier för fastställandet av avgifter för
nättillträde som ser till att tarifferna fullt ut följer
principerna om icke-diskriminering, uppfyller behoven
av en väl fungerande inre marknad, tar full hänsyn till
systemets funktionsduglighet och återspeglar de faktiska
kostnaderna, i den utsträckning dessa kostnader motsvaras av dem som effektiva och strukturellt jämförbara
nätoperatörer har och medger insyn, samtidigt som en

(3)
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rimlig avkastning på investeringar tillgodoses, vid behov
med hänsyn till tariffjämförelser av tillsynsmyndigheterna.

(7)

(8)

Vid beräkning av tariffer för tillträde till nät är det viktigt
att ta hänsyn till faktiska kostnader, i den utsträckning
dessa kostnader motsvaras av dem som effektiva och
strukturellt jämförbara nätoperatörers har och medger
insyn, samt till behovet av rimlig avkastning på
investeringar och incitament till att uppföra ny infrastruktur. I detta avseende, och särskilt om verklig
konkurrens råder mellan olika delar av systemet,
kommer myndigheternas jämförelser mellan tarifferna
att vara relevanta.

Marknadsbaserade arrangemang, såsom auktioner, för att
fastställa tarifferna måste vara förenliga med bestämmelserna i direktiv 2003/55/EG.

3.11.2005

affärsmöjligheterna på den inre marknaden. Det krävs
gemensamma minimikrav på öppenhet i detta avseende.
Offentliggörande av sådan information får ske genom
olika medel, bl.a. elektroniska medel.

(14) De balanseringssystem för gas som systemansvariga för

överföringssystem tillämpar måste vara icke-diskriminerande och medge insyn, eftersom de är viktiga
mekanismer, inte minst för nya marknadsaktörer, som
kan ha större problem med att balansera sin samlade
försäljningsportfölj än etablerade företag på marknaden i
fråga. Det är därför nödvändigt att införa regler som ser
till att systemansvariga för överföringssystem tillämpar
sådana mekanismer på ett sätt som är förenligt med ickediskriminerande, klara och effektiva villkor för tillträde
till nätet.

(15) Handeln med primära kapacitetsrättigheter är ett viktigt

led i utvecklingen av en konkurrenspräglad marknad och
skapandet av likviditet. Denna förordning bör därför
innehålla grundläggande bestämmelser om detta.
(9)

Det krävs en minsta gemensam uppsättning tjänster för
tredjepartstillträde för att hela gemenskapen i praktiken
skall få en gemensam lägsta tillträdesnivå, så att det
säkerställs att tjänsterna för tredjepartstillträde är tillräckligt förenliga och så att fördelarna med en väl
fungerande inre gasmarknad verkligen kan utnyttjas.

(10) Hänvisningar till harmoniserade transportavtal i sam-

band med icke-diskriminerande tillträde till ett nät som
innehas av systemansvariga för överföringssystem innebär inte att villkor i en särskild systemansvarigs transportavtal i en medlemsstat måste vara desamma som hos
en annan systemansvarig i den medlemsstaten eller i en
annan medlemsstat, om det inte har fastställts minimikrav som måste uppfyllas i alla transportavtal.

(11) Hanteringen av avtalsbetingad överbelastning av näten är

en viktig fråga för fullbordandet av den inre gasmarknaden. Det är viktigt att ta fram gemensamma regler som –
enligt principen om att outnyttjad kapacitet går förlorad
– skapar jämvikt mellan behovet av att frigöra outnyttjad
kapacitet och kapacitetsinnehavarnas rätt att vid behov
använda kapaciteten, samtidigt som kapacitetens likviditet förbättras.

(16) Det är nödvändigt att se till att företag som förvärvar

kapacitetsrättigheter kan sälja dessa till andra företag med
tillstånd för att säkerställa en lämplig likviditetsnivå på
kapacitetsmarknaden. Denna strategi förhindrar dock
inte ett system där oanvänd kapacitet för en given period,
som fastställts på nationell nivå, åter görs tillgänglig på
marknaden som fast kapacitet.

(17) De nationella tillsynsmyndigheterna bör se till att de

bestämmelser som omfattas av denna förordning och de
riktlinjer som antas enligt förordningen följs.

(18) Riktlinjerna i bilagan till denna förordning innehåller

särskilda, detaljerade genomföranderegler som bygger på
de andra riktlinjerna för god praxis. Om så är lämpligt
kommer dessa regler att vidareutvecklas med tiden med
beaktande av skillnaderna mellan nationella gassystem.

(19) När kommissionen föreslår ändringar av riktlinjerna i

(12) Visserligen är fysisk överbelastning av näten för närva-

rande inget stort problem i gemenskapen, men det kan
komma att ändras i framtiden. Därför är det viktigt att
fastställa grundläggande principer för hur kapaciteten
skall tilldelas vid sådan överbelastning.

bilagan till denna förordning, bör den först samråda med
alla de relevanta parter som berörs av riktlinjerna och
som företräds av deras yrkesorganisationer samt med
medlemsstaterna i forumet och begära att Europeiska
gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas förser den
med information.

(20) Medlemsstaterna och de behöriga nationella myndighe(13) Nätanvändarna måste ha uppgifter i synnerhet om

tekniska krav och tillgänglig kapacitet för att få effektivt
tillträde till gasnäten och kunna ta vara på

terna bör åläggas att förse kommissionen med relevanta
uppgifter. Kommissionen bör behandla sådana uppgifter
konfidentiellt.
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L 289/3
Artikel 2

(21) Denna förordning och de riktlinjer som antas i enlighet

med den får inte påverka tillämpningen av gemenskapens
konkurrensregler.
Definitioner
(22) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna

förordning bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter (1).

1. I denna förordning används följande beteckningar med de
betydelser som här anges:

1)

överföring: transport, vars avsikt är tillhandahållande till
kunder, men inte leverans, av naturgas genom ett nät
som i huvudsak består av högtrycksrörledningar, utom
tidigare led i rörledningsnätet och utom den del av
högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för
lokal distribution av naturgas.

2)

transportavtal: avtal som den systemansvarige för överföringssystemet har slutit med en nätanvändare i syfte att
utföra överföring.

3)

kapacitet: det maximala flöde, uttryckt i kubikmeter per
tidsenhet eller som energienhet per tidsenhet, som
nätanvändaren har rätt till enligt bestämmelserna i
transportavtalet.

4)

outnyttjad kapacitet: de fasta kapaciteter som en nätanvändare erhållit enligt ett transportavtal, men som den
användaren inte utnyttjar vid den tidpunkt då den i
avtalet fastställda fristen löper ut.

5)

hantering av överbelastning: hantering av den systemansvariges kapacitetsportfölj, så att dels den tekniska kapaciteten utnyttjas på bästa möjliga sätt och i högsta möjliga
grad, dels eventuella överbelastningar och flaskhalsar
upptäcks i tid.

6)

sekundär marknad: marknad där kapaciteten inte handlas
på den primära marknaden.

7)

nominering: nätanvändarens förhandsmeddelande till den
systemansvarige för överföringssystemet om det faktiska
gasflöde som nätanvändaren vill mata in i eller ta ut från
systemet.

8)

renominering: senare meddelande om korrigerad nominering.

9)

funktionsduglighet: läge där naturgasens tryck och kvalitet i
ett överföringsnät och även i nödvändiga överföringsutrustningar befinner sig inom de övre och nedre gränser
som den systemansvarige för överföringssystemet har
fastställt, så att naturgasöverföringen är tekniskt säkerställd.

(23) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att införa

rättvisa regler för villkoren för tillträde till naturgasöverföringssystemen, inte i tillräcklig utsträckning kan
uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av
åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås
på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i
enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i
samma artikel går denna förordning inte utöver vad som
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. Syftet med denna förordning är att införa icke-diskriminerande regler när det gäller villkoren för tillträde till
naturgasöverföringssystem, med hänsyn till de nationella och
regionala marknadernas särdrag, för att säkerställa att den inre
gasmarknaden fungerar väl.

Detta syfte omfattar fastställandet av harmoniserade principer
för tariffer för tillträde till nät eller för de metoder som använts
för att beräkna dem, inrättande av tjänster för tredjepartstillträde, och harmoniserade principer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, krav på insyn,
balanseringsregler och avgifter för obalans samt underlättande
av handel med kapacitet.

2. Medlemsstaterna får inrätta ett organ i enlighet med
direktiv 2003/55/EG i syfte att utföra en eller flera av de
uppgifter som brukar handhas av den systemansvarige för
överföringssystem, för vilka kraven i denna förordning skall
gälla.

(1)

EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

10) balanseringsperiod: den period inom vilken varje nätanvändare måste utjämna uttaget av en viss mängd
naturgas, uttryckt i energienheter, genom att mata in
samma mängd naturgas i överföringsnätet i enlighet med
transportavtalet eller de allmänna villkoren för överföring.
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11) nätanvändare: kund eller potentiell kund till en systemansvarig för överföringssystem samt systemansvariga för
överföringssystem, i den mån som det är nödvändigt för
dem för att kunna bedriva sin överföringsverksamhet.

3.11.2005
Artikel 3

Tariffer för tillträde till nät
12) avbrytbara tjänster: tjänster som den systemansvarige för
överföringssystemet tillhandahåller avseende avbrytbar
kapacitet.
13) avbrytbar kapacitet: gasöverföringskapacitet som kan
avbrytas av den systemansvarige för överföringssystemet
i enlighet med villkoren i transportavtalet.
14) långfristiga tjänster: tjänster som den systemansvarige för
överföringssystemet tillhandahåller med en löptid på
minst ett år.
15) kortfristiga tjänster: tjänster som den systemansvarige för
överföringssystemet tillhandahåller med en löptid på
mindre än ett år.
16) fast kapacitet: gasöverföringskapacitet som avtalsenligt
garanteras som icke-avbrytbar av den systemansvarige för
överföringssystemet.

1. Tarifferna, eller de metoder som används för att beräkna
dem, som systemansvariga för överföringssystem tillämpar
och vilka godkänts av tillsynsmyndigheterna enligt artikel
25.2 i direktiv 2003/55/EG, samt de tariffer som offentliggjorts enligt artikel 18.1 i det direktivet, skall vara tydliga, ta
hänsyn till systemets funktionsduglighet och förbättringen av
det och återspegla de faktiska kostnaderna, i den utsträckning
dessa kostnader motsvaras av dem som effektiva och
strukturellt jämförbara nätoperatörer har och medger insyn,
samtidigt som en rimlig avkastning på investeringar tillgodoses, och vid behov med hänsyn till tariffjämförelser av
tillsynsmyndigheterna. Tarifferna, eller de metoder som
används för att beräkna dem, skall tillämpas på ett ickediskriminerande sätt.

Medlemsstaterna får besluta att tarifferna också får fastställas
genom marknadsbaserade principer, såsom auktioner, förutsatt att sådana principer och de intäkter som uppstår från
dessa har godkänts av tillsynsmyndigheten.

17) fasta tjänster: tjänster som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet avseende fast kapacitet.
18) teknisk kapacitet: största möjliga fasta kapacitet som den
systemansvarige för överföringssystemet kan tillhandahålla nätanvändarna med beaktande av systemets funktionsduglighet och överföringsnätets tekniska drift.
19) avtalad kapacitet: kapacitet som den systemansvarige för
överföringssystemet har tilldelat en nätanvändare genom
ett transportavtal.
20) tillgänglig kapacitet: den del av den tekniska kapaciteten
som ännu inte tilldelats och som fortfarande finns
tillgänglig i systemet.

Tarifferna, eller de metoder som används för att beräkna dem
skall underlätta effektiv gashandel och konkurrens och
samtidigt hindra korssubventionering mellan nätanvändare
samt ge incitament till investeringar och upprätthållande eller
skapande av driftskompatibilitet för överföringsnät.

2. Tariffer för tillträde till nät får inte begränsa marknadens
likviditet eller påverka den gränsöverskridande handeln mellan
olika överföringssystem. Om olika tariffstrukturer eller balanseringsregler skulle hindra handel över överföringssystem,
skall de systemansvariga, trots vad som anges i artikel 25.2 i
direktiv 2003/55/EG, i nära samarbete med relevanta
nationella myndigheter aktivt arbeta för enhetliga tariffstrukturer och avgiftsprinciper, även när det gäller balansering.

21) avtalsbetingad överbelastning: läge där efterfrågan på fast
kapacitet överstiger den tekniska kapaciteten.

Artikel 4

22) primär marknad: marknad för kapacitet som handlas
direkt av den systemansvarige för överföringssystemet.

Tjänster för tredjepartstillträde

23) fysisk överbelastning: läge där efterfrågan av faktisk överföring överstiger den tekniska kapaciteten.
1. Systemansvariga för överföringssystem skall

2. Dessutom skall de definitioner i artikel 2 i direktiv 2003/
55/EG som är relevanta för tillämpningen av denna förordning tillämpas med undantag av definitionen av överföring i
artikel 2.3 direktiv 2003/55/EG.

a)

se till att på ett icke-diskriminerande sätt erbjuda samtliga
nätanvändare sina tjänster. Framför allt när en systemansvarig för överföringssystemet erbjuder samma tjänster
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till olika kunder, skall detta ske på samma kontraktsvillkor, antingen på grundval av harmoniserade transportavtal eller gemensamma allmänna villkor för överföring
som godkänts av behörig myndighet i enlighet med
förfarandet i artikel 25 i direktiv 2003/55/EG.

b)

tillhandahålla både fasta och avbrytbara tjänster för
tredjepartstillträde. Priset på frånkopplingsbar kapacitet
skall återspegla sannolikheten för avbrott.

c)

erbjuda samtliga nätanvändare både lång- och kortfristiga
tjänster.

2. Transportavtal som ingås med annat än normalt
startdatum eller för kortare löptid än ett årligt standardtransportavtal får inte leda till godtyckligt högre eller lägre tariffer
som inte återspeglar tjänstens marknadsvärde, i överensstämmelse med principerna i artikel 3.1.

3. När så är lämpligt får tjänster för tredjepartstillträde
beviljas, under förutsättning att nätanvändarna ger lämpliga
garantier avseende sin kreditvärdighet. Sådana garantier får
inte utgöra ett orättmätigt hinder för inträde på marknaden
och de skall vara icke-diskriminerande, medge insyn och vara
proportionerliga.

Artikel 5

L 289/5

3. När nya transportavtal ingås eller befintliga transportavtal
omförhandlas av en systemansvarig för överföringssystem,
skall dessa avtal bygga på följande principer:

a)

Vid avtalsbetingad överbelastning skall den systemansvarige erbjuda outnyttjad kapacitet på den primära
marknaden, åtminstone med en dags framförhållning
och på avbrytbara villkor.

b)

Nätanvändare skall ha rätt att återförsälja eller återuthyra
sin outnyttjade kapacitet på den sekundära marknaden.
Medlemsstaterna får begära att nätanvändarna anmäler
detta till den systemansvarige för överföringssystemet
eller att de informerar denne.

4. Om kapacitet som omfattas av befintliga transportavtal
inte utnyttjas och det uppstår en avtalsbetingad överbelastning, skall systemansvarig för överföringssystem tillämpa
punkt 3, förutsatt att de därmed inte bryter mot kraven i
befintliga transportavtal. Om detta skulle bryta mot befintliga
transportavtal, skall systemansvariga för överföringssystem
lämna en begäran till nätanvändaren om att få använda den
outnyttjade kapaciteten på den sekundära marknaden, efter
samråd med de behöriga myndigheterna, i enlighet med
punkt 3.

5. Vid fysisk överbelastning skall icke-diskriminerande, klara
mekanismer för kapacitetstilldelning tillämpas av den systemansvarige för överföringssystemet eller, om så är lämpligt, av
tillsynsmyndigheterna.

Principer för mekanismerna för kapacitetstilldelning och
förfarandena för hantering av överbelastning
Artikel 6
1. Den maximala kapaciteten vid alla relevanta punkter som
avses i artikel 6.3 skall ställas till marknadsaktörernas
förfogande, med beaktande av systemets funktionsduglighet
och en effektiv nätdrift.

Krav på insyn

2. Systemansvariga för överföringssystem skall tillämpa och
offentliggöra icke-diskriminerande och klara mekanismer för
kapacitetstilldelning, vilka skall

1. Systemansvariga för överföringssystem skall offentliggöra
närmare upplysningar om tjänster som de erbjuder och villkor
som är tillämpliga, tillsammans med de tekniska uppgifter
som krävs för att nätanvändarna skall få effektivt nättillträde.

a)

ge riktiga ekonomiska signaler för en effektiv och
maximal användning av den tekniska kapaciteten och
underlätta investeringar i ny infrastruktur,

b)

vara förenliga med marknadsmekanismerna, även med
spotmarknaderna och handelsplatser, och samtidigt vara
flexibla och kunna anpassas till ändrade marknadsvillkor,

c)

vara förenliga med medlemsstaternas system för tillträde
till systemen.

2. För att garantera tydliga, objektiva och icke-diskriminerande tariffer och möjliggöra en effektiv användning av
gasnätet skall de systemansvariga eller behöriga nationella
myndigheter offentliggöra rimlig och tillräcklig information
om grund, metod och struktur för tariffen.

3. För de tillhandahållna tjänsterna skall varje systemansvarig för överföringssystem regelbundet, löpande och på ett
användarvänligt standardiserat sätt offentliggöra numeriska
uppgifter om teknisk, avtalad och tillgänglig kapacitet för alla
relevanta punkter, inklusive inmatnings- och uttagspunkter.
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4. De behöriga myndigheterna skall efter samråd med
nätanvändare, godkänna vilka uppgifter om de relevanta
punkterna i överföringssystemet som måste offentliggöras.

5. Om en systemansvarig för överföringssystem anser att
alla uppgifter som krävs inte kan offentliggöras av sekretesskäl, skall den systemansvarige söka de behöriga myndigheternas tillstånd att begränsa offentliggörandet i fråga om de
(n) aktuella punkten/punkterna.

De behöriga tillsynsmyndigheterna skall bevilja eller vägra
tillstånd från fall till fall och då särskilt beakta befogade krav
på bevarande av affärshemligheter och målet att skapa en
konkurrensutsatt inre gasmarknad. Om tillstånd beviljas, skall
den tillgängliga kapaciteten offentliggöras utan sådana sifferuppgifter som skulle röja affärshemligheter.

Inget sådant tillstånd som anges i denna punkt skall beviljas
om tre eller fler nätanvändare har avtalad kapacitet i en och
samma punkt.

6. Systemansvariga för överföringssystem skall alltid lämna
de uppgifter som krävs enligt denna förordning i meningsfull,
kvantifierbar, tydlig och lättillgänglig form och på ickediskriminerande grund.

Artikel 7
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inte hindra nya marknadsaktörer från att etablera sig på
marknaden.

Beräkningsmetoden för avgifterna för obalans samt sluttarifferna skall på lämpligt sätt offentliggöras av de behöriga
myndigheterna eller den systemansvarige för överföringssystemet.

4. Systemansvariga för överföringssystem får ta ut straffavgifter av nätanvändare som inte balanserar sina inmatningar i
och uttag från överföringssystemet i enlighet med balanseringsreglerna i punkt 1.

5. Straffavgifter som överstiger de faktiska balanseringskostnaderna, i den utsträckning dessa kostnader motsvaras
av dem som effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörer har och medger insyn, skall beaktas vid beräkningen av
tarifferna, så att intresset för balansering inte minskar, och
skall godkännas av de behöriga myndigheterna.

6. För att nätanvändarna i tid skall kunna vidta korrigerande
åtgärder skall systemansvariga för överföringssystem i god tid
tillhandahålla realtidsbaserad, tillräcklig och tillförlitlig information om nätanvändarens balanseringsstatus. Nivån på den
tillhandahållna informationen skall återspegla den informationsnivå som den systemansvarige för överföringssystemet
har tillgång till. Om avgifter för tillhandahållandet av sådana
uppgifter tas ut skall de godkännas av de behöriga
myndigheterna och offentliggöras av den systemansvarige
för överföringssystemet.

Balanseringsregler och avgifter för obalans

1. Balanseringsreglerna skall vara rättvisa, icke-diskriminerande och tydliga och bygga på objektiva kriterier. Balanseringsreglerna skall återspegla verkliga systembehov med hänsyn
till de resurser som den systemansvarige för överföringssystemet förfogar över.

7. Medlemsstaterna skall se till att systemansvariga för
överföringssystem strävar efter att harmonisera balanseringssystemen och förenkla balanseringsavgifternas strukturer och
nivåer för att underlätta gashandeln.

Artikel 8
2. Om balanseringsreglerna inte är marknadsbaserade, skall
toleransnivåerna utformas så att de antingen speglar säsongsvariation eller resulterar i en toleransnivå som är högre än vad
som är resultatet av säsongsvariation och så att de speglar
överföringssystemets faktiska, tekniska kapacitet. Toleransnivåerna skall spegla äkta systembehov med hänsyn till de
resurser som den systemansvarige för överföringssystemet
förfogar över.

3. Avgifterna för obalans skall så långt möjligt vara
kostnadsbaserade och samtidigt ge nätanvändarna incitament
till att balansera sina gasinmatningar och gasuttag. De skall
hindra korssubventionering mellan nätanvändarna men får

Handel med kapacitetsrättigheter

Varje systemansvarig för överföringssystem skall vidta lämpliga åtgärder för att möjliggöra fri handel med kapacitetsrättigheter och att underlätta sådan handel. Varje sådan
systemansvarig skall ta fram harmoniserade transportavtal
och förfaranden för den primära marknaden för att underlätta
den sekundära handeln med kapacitet samt erkänna överlåtelse av primära kapacitetsrättigheter som har meddelats av
nätanvändarna. De harmoniserade transportavtalen och förfarandena skall meddelas tillsynsmyndigheterna.
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Artikel 11

Artikel 9

Tillhandahållande av information

Riktlinjer

1. Vid behov skall det utarbetas riktlinjer för vilken grad av
harmonisering som minst behövs för att uppnå förordningens
syfte, med närmare uppgifter om följande:

a)

b)

c)

Tjänster för tredjepartstillträde med en beskrivning av
tjänsternas innebörd, löptid och andra förutsättningar för
dessa tjänster i enlighet med artikel 4.

Principer för mekanismer för kapacitetstilldelning och
tillämpning av förfarandena för hantering av avtalsbetingad överbelastning, i enlighet med artikel 5.

Fastställandet av de tekniska uppgifter som nätanvändarna måste ha för att få effektivt tillträde till systemet
och av alla relevanta punkter för uppfyllandet av kraven
på insyn, inklusive de uppgifter som skall offentliggöras
vid alla relevanta punkter och tidsplanen för offentliggörandet, i enlighet med artikel 6.
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Medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna skall på begäran
förse kommissionen med all den information som är
nödvändig för att uppfylla de syften som anges i artikel 9.
Kommissionen skall fastställa en rimlig tid inom vilken
informationen skall lämnas, med hänsyn till hur komplex och
brådskande den begärda informationen är.
Artikel 12
Medlemsstaternas rätt att besluta om mer detaljerade
åtgärder
Denna förordning skall inte påverka medlemsstaternas rätt att
behålla eller införa åtgärder med mer detaljerade bestämmelser
än de som anges i denna förordning och i de riktlinjer som
avses i artikel 9.
Artikel 13
Sanktioner

2. Riktlinjer för de uppgifter som anges i punkt 1 finns i
bilagan. Kommissionen får ändra riktlinjerna; detta skall ske i
enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

3. Tillämpning och ändring av de riktlinjer som antas enligt
denna förordning skall återspegla olikheterna mellan de
nationella gassystemen och skall därför inte kräva enhetliga
detaljerade villkor för tredje parts tillträde på gemenskapsnivå.
I riktlinjerna får dock de minimikrav fastställas som måste
uppfyllas för att uppnå sådana icke-diskriminerande och
öppna villkor för tillträde till nätet som behövs för en inre
gasmarknad, vilka sedan får tillämpas mot bakgrund av
olikheterna mellan de nationella gassystemen.

1. Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelserna för
sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i denna
förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
säkerställa att bestämmelserna genomförs. Sanktionerna skall
vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen senast den 1 juli 2006
om bestämmelserna och utan dröjsmål meddela eventuella
ändringar som påverkar dessa.
2.

Sanktionerna enligt punkt 1 skall inte vara straffrättsliga.
Artikel 14

Artikel 10

Kommittéförfarande

Tillsynsmyndigheter

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som
inrättats i enlighet med artikel 30 i direktiv 2003/55/EG.

När de utför sina åligganden enligt denna förordning, skall
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, vilka inrättats enligt
artikel 25 i direktiv 2003/55/EG, säkerställa att denna
förordning, och de riktlinjer som har antagits i enlighet med
artikel 9 i denna förordning, följs.

Vid behov skall de samarbeta med varandra och med
kommissionen.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

L 289/8

Europeiska unionens officiella tidning

SV

förändringar av sådana infrastrukturer som möjliggör
utveckling av nya källor för gasförsörjning i enlighet med
artikel 22.1 och 22.2 i direktiv 2003/55/EG, vilka
undantas från bestämmelserna i artiklarna 18, 19 och 20
samt artikel 25.2, 25.3 och 25.4 i det direktivet så länge
de undantas från de bestämmelser som det hänvisas till i
denna punkt.

Artikel 15
Kommissionens rapport
Kommissionen skall se över genomförandet av denna förordning. I sin rapport enligt artikel 31.3 i direktiv 2003/55/EG
skall kommissionen också rapportera om de erfarenheter som
gjorts vid tillämpningen av denna förordning. I rapporten skall
det i synnerhet undersökas i vilken utsträckning man genom
förordningen lyckats se till att villkoren för tillträde till gasnät
är icke-diskriminerande och återspeglar kostnaderna samt
bidrar till kundernas valfrihet på en väl fungerande inre
marknad och till långsiktig försörjningstrygghet. Vid behov
skall rapporten åtföljas av lämpliga förslag och/eller rekommendationer.
Artikel 16
Undantag
Denna förordning skall inte vara tillämplig på följande:
a)

b)

Naturgasöverföringssystem som är belägna i medlemsstaterna under giltighetstiden för de undantag som
beviljats i enlighet med artikel 28 i direktiv
2003/55/EG. Medlemsstater som har beviljats undantag
i enlighet med artikel 28 i direktiv 2003/55/EG får hos
kommissionen ansöka om ett temporärt undantag från
att tillämpa denna förordning för en period på upp till
två år från och med det datum då undantaget i detta led
upphör att gälla.
Sammanlänkningar mellan medlemsstater och väsentliga
kapacitetsökningar i befintliga infrastrukturer och

3.11.2005

c)

Naturgasöverföringssystem som har beviljats undantag i
enlighet med artikel 27 i direktiv 2003/55/EG.
Artikel 17
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006, med
undantag för artikel 9.2 andra meningen, som skall tillämpas
från och med den 1 januari 2007.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt
tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg den 28 september 2005.
På Europaparlamentets vägnar
J. BORRELL FONTELLES
Ordförande

På rådets vägnar
D. ALEXANDER
Ordförande
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BILAGA

RIKTLINJER FÖR

1.

Tjänster för tredjepartstillträde

2.

Principer för mekanismer för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning
samt tillämpningen av dessa vid avtalsbetingad överbelastning

3.

Fastställande av de tekniska uppgifter som nätanvändare måste ha för att få effektivt tillträde till
systemet, fastställande av alla punkter som är relevanta för uppfyllandet av kraven på insyn och de
uppgifter som skall offentliggöras vid alla relevanta punkter och tidsplanen för offentliggörandet

1.

Tjänster för tredjepartstillträde

1.

Systemansvariga för överföringssystem (nedan kallade ”systemansvariga”) skall erbjuda fasta och avbrytbara
tjänster som varar minst en dag.

2.

Harmoniserade transportavtal och allmänna villkor för överföring skall utformas så att de underlättar handel
med och återanvändning av avtalad kapacitet utan att hindra överlåtelse av kapacitet.

3.

De systemansvariga skall utarbeta allmänna villkor för överföring och harmoniserade avtal efter vederbörligt
samråd med nätanvändarna.

4.

De systemansvariga skall tillämpa standardiserade förfaranden för nominering och renominering. De skall ta
fram informationssystem och instrument för elektronisk kommunikation för att tillhandahålla nätanvändarna
lämpliga uppgifter och förenkla transaktioner såsom nominering, avtal om kapacitet och överlåtelse av
kapacitetsrättigheter mellan nätanvändare.

5.

De systemansvariga skall harmonisera formaliserade förfaranden för bokning och svarstider i enlighet med bästa
branschpraxis för att göra svarstiderna så korta som möjligt. De skall tillhandahålla direktuppkopplade,
bildskärmsbaserade system för kapacitetsbokning och bekräftelser samt förfaranden för nominering och
renominering senast den 1 juli 2006, efter samråd med de berörda nätanvändarna.

6.

De systemansvariga får inte ta ut särskilda avgifter av nätanvändarna för förfrågningar och transaktioner som
hänger ihop med transportavtalen och som handläggs enligt standardregler och standardförfaranden.

7.

För förfrågningar som ger upphov till extraordinära eller orimliga kostnader, t.ex. på grund av att det krävs
genomförbarhetsstudier, får det tas ut särskilda avgifter, förutsatt att kostnaderna kan styrkas.

8.

De systemansvariga skall samarbeta med andra systemansvariga och samordna underhållet av sina respektive
nät, så att nätanvändare och systemansvariga i andra områden drabbas av så få avbrott i överföringen som
möjligt och för att se till att försörjningstryggheten gagnar alla lika mycket, även i fråga om transitflöden.

9.

De systemansvariga skall minst en gång om året vid en i förväg fastställd tidpunkt offentliggöra sina planerade
underhållsperioder som kan komma att påverka nätanvändarnas rättigheter enligt transportavtalen och i rimlig
tid offentliggöra den driftsrelaterade information som är kopplad till detta. Så snart uppgifterna är tillgängliga
för de systemansvariga, skall de också utan dröjsmål och diskriminering offentliggöra eventuella ändringar i de
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planerade underhållsperioderna och meddela oplanerat underhåll. Under underhållsperioderna skall de
systemansvariga regelbundet offentliggöra aktuell information om underhållet, förväntad varaktighet och
förväntade effekter.

10. De systemansvariga skall varje dag föra protokoll om aktuellt underhåll och eventuella flödesstörningar. De skall
på begäran ställa protokollen till den behöriga myndighetens förfogande. På begäran skall uppgifterna också
lämnas till dem som påverkas av störningarna.

2.

Principer för mekanismer för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning
samt tillämpningen av dessa vid avtalsbetingad överbelastning

2.1 Principer för mekanismer för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning

1.

Mekanismerna för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning skall underlätta
utvecklingen av konkurrensen och likvidhandel med kapacitet. Mekanismerna skall vara marknadsanpassade,
även för spotmarknader och handelsplatser. De skall vara flexibla och kunna anpassas till nya marknadsvillkor.

2.

Mekanismerna och förfarandena skall ta hänsyn till det berörda systemets integritet och till försörjningstryggheten.

3.

Mekanismerna och förfarandena får varken stå i vägen för nya marknadsaktörer eller skapa orimliga hinder för
marknadsinträde. De får inte hindra marknadsaktörerna, såväl nya som gamla eller företag med liten
marknadsandel, från att konkurrera effektivt med varandra.

4.

Dessa mekanismer och förfaranden skall ge lämpliga ekonomiska signaler för en effektiv och maximal
användning av den tekniska kapaciteten samt underlätta investeringar i ny infrastruktur.

5.

Nätanvändarna skall underrättas om vilken typ av omständigheter som kan påverka tillgängligheten när det
gäller avtalad kapacitet. Information om avbrott bör återspegla nivån på den information som finns tillgänglig
för den systemansvarige.

6.

Om det uppstår svårigheter med att uppfylla avtalsenliga leveransskyldigheter som är relaterade till systemets
funktionsduglighet, bör de systemansvariga utan dröjsmål underrätta nätanvändarna och försöka finna en ickediskriminerande lösning.

De systemansvariga skall rådfråga nätanvändarna om förfaranden innan de genomförs och komma överens om
dem med tillsynsmyndigheten.

2.2 Förfaranden för hantering av överbelastning vid avtalsbetingad överbelastning

1.

Om avtalad kapacitet inte utnyttjas, skall de systemansvariga göra denna kapacitet tillgänglig på den primära
marknaden på avbrytbara villkor och genom avtal med olika löptider, om den relevanta nätanvändaren inte
erbjuder denna kapacitet på den sekundära marknaden till ett rimligt pris.

2.

Intäkter från överlåtelsen av den frigjorda avbrytbara kapaciteten skall delas enligt de regler som fastställts eller
godkänts av den relevanta tillsynsmyndigheten. Reglerna skall vara förenliga med en effektiv och ändamålsenlig
användning av systemet.
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3.

De relevanta tillsynsmyndigheterna kan med hänsyn till rådande omständigheter fastställa ett rimligt pris för
överlåtelsen av avbrytbar kapacitet.

4.

Om det är lämpligt skall de systemansvariga göra rimliga ansträngningar för att på marknaden åtminstone
erbjuda delar av den outnyttjade kapaciteten som fast kapacitet.

3.

Fastställande av de tekniska uppgifter som nätanvändare måste ha för att få effektivt tillträde till
systemet, fastställande av alla punkter som är relevanta för uppfyllandet av kraven på insyn och de
uppgifter som skall offentliggöras vid alla relevanta punkter och tidsplanen för offentliggörandet

3.1 Fastställande av de tekniska uppgifter som nätanvändare måste ha för att få effektivt tillträde till systemet

De systemansvariga skall offentliggöra åtminstone följande uppgifter om sina system och tjänster:

a)

En uttömmande beskrivning av de olika tjänster som erbjuds och de avgifter som tas ut för dem.

b)

Redogörelse för olika slag av transportavtal för dessa tjänster och, i förekommande fall, de allmänna
villkoren för överföring och/eller standardvillkoren för alla nätanvändares rättigheter och skyldigheter,
inklusive harmoniserade transportavtal och andra relevanta dokument.

c)

De harmoniserade förfarandena för användning av överföringssystemet, inklusive definition av
nyckelbegrepp.

d)

Villkor för kapacitetstilldelning, hantering av överbelastning samt förfaranden för att motverka hamstring
och underlätta återanvändning.

e)

De regler för kapacitetshandel på den sekundära marknaden som gäller gentemot den systemansvarige.

f)

I förekommande fall de flexibilitets- och toleransnivåer som utan särskild avgift inkluderas i
transportavtalen och andra tjänster samt den flexibilitet som erbjuds utöver detta med tillhörande avgifter.

g)

En ingående beskrivning av den systemansvariges gassystem med uppgift om alla relevanta punkter som
sammanlänkar systemet med andra systemansvarigas system och/eller med gasinfrastruktur för
exempelvis LNG (Liquified Natural Gas) och infrastruktur för stödtjänster enligt definitionen i artikel 2.14
i direktiv 2003/55/EG.

h)

Information om gaskvalitet och tryckkrav.

i)

Reglerna för anslutning till det system som drivs av den systemansvarige.

j)

Information i god tid om föreslagna och/eller faktiska ändringar i fråga om tjänster eller villkor, inklusive
de uppgifter som avses i a–i.
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3.2 Fastställande av alla punkter som är relevanta för uppfyllandet av kraven på insyn

De relevanta punkterna skall åtminstone omfatta följande punkter:

a)

Alla inmatningspunkter i den systemansvariges nät.

b)

De viktigaste uttagspunkterna och uttagszonerna med en samlad uttagskapacitet på minst 50 % av den
totala uttagskapaciteten i den systemansvariges nät, inklusive alla uttagspunkter eller uttagszoner som
omfattar mer än 2 % av nätverkets totala uttagskapacitet.

c)

Alla punkter som sammanlänkar den systemansvariges nät med andra överföringsnät.

d)

Alla punkter som sammanlänkar den systemansvariges nät med terminaler för LNG.

e)

Alla viktiga punkter i den systemansvariges nät, inklusive de punkter som sammanlänkar nätet med
marknadsplatser för gashandel. Alla punkter där man av erfarenhet kan räkna med fysisk överbelastning är
att anse som viktiga.

f)

Alla punkter som sammanlänkar den systemansvariges nät med sådan infrastruktur som krävs för
tillhandahållandet av stödtjänster enligt definitionen i artikel 2.14 i direktiv 2003/55/EG.

3.3 Uppgifter som skall offentliggöras vid alla relevanta punkter och tidsplanen för offentliggörandet

1.

De systemansvariga skall på ett användarvänligt, standardiserat sätt och regelbundet/löpande, via Internet – vid
alla relevanta punkter offentliggöra följande uppgifter om kapacitetsläget ned till dagliga perioder:

a)

Högsta möjliga tekniska kapacitet för flöden i båda riktningar.

b)

Total avtalad och avbrytbar kapacitet.

c)

Tillgänglig kapacitet.

2.

De systemansvariga skall för alla relevanta punkter offentliggöra tillgängliga kapaciteter för åtminstone 18
månader framåt och uppdatera dessa uppgifter minst en gång i månaden eller ännu oftare, om nya uppgifter blir
tillgängliga.

3.

De systemansvariga skall dagligen offentliggöra uppdaterade uppgifter om tillgången till kortfristiga tjänster (för
påföljande dag och påföljande vecka) på grundval av bland annat nominering, gällande avtalsenliga åtaganden
och regelbundna långtidsprognoser avseende tillgängliga årskapaciteter för upp till tio år framåt för alla
relevanta punkter.

4.

De systemansvariga skall löpande offentliggöra de historiska maximala och minimala värdena för varje månads
kapacitetsanvändning samt de årliga genomsnittsflödena i varje relevant punkt för de senaste tre åren.

5.

De systemansvariga skall varje dag föra protokoll över de faktiska kumulerade flödena för minst tre månader.
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6.

De systemansvariga skall på ett effektivt sätt registrera alla kapacitetsavtal och all annan relevant information i
samband med beräkning och tillhandahållande av tillgängliga kapaciteter till vilka de relevanta nationella
myndigheterna skall ha tillgång för att kunna utföra sina åligganden.

7.

De systemansvariga skall tillhandahålla användarvänliga instrument för beräkning av tariffer för tillgängliga
tjänster och för verifiering av tillgänglig kapacitet via Internet.

8.

De systemansvariga som inte kan offentliggöra uppgifter enligt punkterna 1, 3 och 7 skall samråda med sina
relevanta nationella myndigheter och ta fram en handlingsplan för genomförande så snart som möjligt, dock
senast den 31 december 2006.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1776/2005/EG
av den 28 september 2005
om ändring av rådets beslut 2000/819/EG om ett flerårigt program för företag och företagaranda,
särskilt för små och medelstora företag (SMF) (2001–2005)
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 157.3 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala
kommitténs yttrande (1),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2000/819/EG skall ändras på följande sätt:
1.

I artikel 7.1 skall det finansiella referensbeloppet på ”450
miljoner EUR” ersättas med ”538 500 000 EUR”.

2.

I artikel 8 skall datumet ”den 31 december 2005” ersättas
med datumet ”den 31 december 2006”.

av följande skäl:
(1)

(2)

Det är nödvändigt att sörja för kontinuiteten i gemenskapens stöd till företag och företagaranda, särskilt vad
gäller små och medelstora företag.
Det är därför lämpligt att förlänga giltighetstiden för
beslut 2000/819/EG (3) med ytterligare ett år till den
31 december 2006 och öka det finansiella referensbeloppet med 88 500 000 EUR.

(3)

Beslut 2000/819/EG bör ändras i enlighet med detta.

(4)

Regionkommittén har hörts, men den har inte avgivit
något yttrande.

(1)

Yttrandet avgivet den 9 mars 2005 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
Europaparlamentets yttrande av den 26 maj 2005 (ännu ej
offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 18 juli 2005.
EGT L 333, 29.12.2000, s. 84. Beslutet senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets beslut nr 593/2004/EG (EUT
L 268, 16.8.2004, s. 3).

(2)
(3)

Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
Utfärdat i Strasbourg den 28 september 2005.
På Europaparlamentets vägnar
J. BORRELL FONTELLES
Ordförande

På rådets vägnar
D. ALEXANDER
Ordförande
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RÅDETS DIREKTIV 2005/71/EG
av den 12 oktober 2005
om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte
karriärmöjligheterna för forskare inom gemenskapen och
göra gemenskapen mer öppen för tredjelandsmedborgare
som kan komma i fråga för inresa och vistelse i
forskningssyfte.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 63.3 a och artikel 63.4 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala
kommitténs yttrande (2),

(5)

Syftet med detta direktiv är att bidra till att målen uppnås
genom att stödja tredjelandsmedborgares inresa, vistelse
och rörlighet i forskningssyfte under längre tid än tre
månader, så att gemenskapen får ökad attraktionskraft
bland forskare i hela världen och stärker sin ställning som
ett internationellt forskningscentrum.

(6)

Genomförandet av detta direktiv bör inte stimulera till
kunskapsflykt från länder med framväxande ekonomi
eller utvecklingsländer. Kompletterande åtgärder för att
främja att forskarna återvänder till sina ursprungsländer
och för att främja forskares rörlighet bör vidtas i
partnerskap med ursprungsländerna i en strävan att
skapa en övergripande migrationspolitik.

(7)

För att uppnå målen i Lissabonprocessen är det också
viktigt att främja rörligheten inom unionen för forskare
som är EU-medborgare och särskilt forskare från de
medlemsstater som anslöt sig 2004, i syfte att bedriva
vetenskaplig forskning.

(8)

Med tanke på den öppenhet som förändringarna i
världsekonomin framtvingar och de krav som uppfyllelsen av målet att 3 % av BNP skall investeras i
forskning sannolikt kommer att medföra, bör de forskare
från tredjeländer som kan vara berättigade enligt direktivet utses enligt en bred definition som bygger på
forskarnas behörighet och det forskningsprojekt som de
avser att genomföra.

(9)

De insatser som måste göras för att uppnå detta
treprocentiga mål gäller till stor del den privata sektorn,
som följaktligen måste rekrytera fler forskare under de
kommande åren, varför de forskningsorgan som kan
omfattas av direktivet finns inom såväl den offentliga
som den privata sektorn.

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3), och
av följande skäl:
(1)

Kommissionen framhöll i januari 2000 nödvändigheten
av att, som led i en strävan att stärka och skapa struktur i
den europeiska forskningspolitiken, skapa ett europeiskt
område för forskningsverksamhet, som centralt moment
i gemenskapens framtida insatser på detta område.

(2)

Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000, som godkände
det europeiska området för forskningsverksamhet, uppställde målet att gemenskapen senast 2010 skall bli
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi.

(3)

Globaliseringen av ekonomin kräver större rörlighet för
forskare, en insikt som kom till uttryck i sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet (4),
när gemenskapen ytterligare ökade möjligheterna för
forskare från tredjeländer att delta i forskningsprogrammen.

(4)

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

Europeiska gemenskapen beräknas senast 2010 behöva
700 000 forskare för att nå det av Europeiska rådet i
Barcelona i mars 2002 fastställda målet att 3 % av BNP
skall investeras i forskning. Detta mål kräver en rad
samverkande åtgärder, exempelvis att öka de ungas
intresse för en vetenskaplig karriär, främja kvinnors
deltagande i vetenskaplig forskning, öka möjligheterna
till utbildning och rörlighet inom forskningen, förbättra

Yttrandet avgivet den 12 april 2005 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
EUT C 120, 20.5.2005, s. 60.
EUT C 71, 22.3.2005, s. 6.
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den
27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska
gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk
utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet
av det europeiska området för forskningsverksamhet samt
innovation (2002–2006) (EGT L 232, 29.8.2002, s. 1). Beslutet
ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004,
s. 7).
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medlemsstaten och ha möjlighet att undervisa vid
institutioner för högre utbildning.

(10) Varje medlemsstat bör se till att regelbundet uppdaterad

och så uttömmande information som möjligt offentliggörs, särskilt via Internet, om enligt detta direktiv
godkända forskningsorgan med vilka forskare kan ingå
mottagningsavtal och om de villkor och förfaranden för
inresa och vistelse på medlemsstatens territorium i
forskningssyfte som har antagits enligt detta direktiv.

3.11.2005

(16) Detta direktiv innebär en mycket viktig förbättring av

den sociala tryggheten, eftersom principen om ickediskriminering även är tillämplig direkt på personer som
kommer till en medlemsstat direkt från ett tredjeland.
Direktivet bör dock ändå inte ge upphov till ytterligare
rättigheter utöver de som redan föreskrivs i den befintliga
gemenskapslagstiftningen i fråga om social trygghet för
tredjelandsmedborgare som omfattas av vissa gränsöverskridande bedömningsgrunder mellan medlemsstaterna.
Vidare bör det genom direktivet inte beviljas rättigheter i
situationer som inte omfattas av gemenskapslagstiftningen, till exempel avseende familjemedlemmar som är
bosatta i ett tredjeland.

(11) Det är lämpligt att underlätta forskares inresa och vistelse

genom att inrätta ett förfarande för inresa och vistelse
som är oberoende av forskarnas rättsförhållande till det
mottagande forskningsorganet och genom att inte längre
utöver uppehållstillstånd kräva arbetstillstånd. Medlemsstaterna kan tillämpa liknande bestämmelser för tredjelandsmedborgare som i samband med ett
forskningsprojekt ansöker om inresa och vistelse för att
undervisa vid en institution för högre utbildning i
enlighet med nationell lagstiftning eller administrativ
praxis.

(17) Det är viktigt att främja rörligheten för tredjelands-

medborgare som beviljas rätt till inresa och vistelse för att
bedriva vetenskaplig forskning som en möjlighet att
utveckla och konsolidera kontakter och nätverk mellan
partner och fastställa rollen för det europeiska området
för forskningsverksamhet över hela världen. Forskare bör
kunna utnyttja denna rörlighet på de villkor som
fastställs i detta direktiv. Villkoren för att utnyttja
rörligheten enligt detta direktiv bör inte påverka de
nuvarande reglerna för erkännande av resehandlingars
giltighet.

(12) Samtidigt bör de hävdvunna vägarna för inresa och

vistelse (såsom arbete och praktik) bibehållas, särskilt för
doktorander som bedriver forskning som studerande,
vilka bör undantas från detta direktivs tillämpningsområde och vilka omfattas av rådets direktiv 2004/114/
EG av den 13 december 2004 om villkoren för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier,
elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (1).

(18) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att underlätta och

främja fortsatt sammanhållning av forskarnas familjer, i
enlighet med rådets rekommendation av den 12 oktober
2005 om underlättande av inresa och vistelse för
tredjelandsmedborgare som skall bedriva forskning i
Europeiska gemenskapen (2).

(13) Det särskilda förfarandet för forskare bygger på att

forskningsorganen samarbetar med medlemsstaternas
behöriga myndigheter på invandringsområdet. Forskningsorganen ges en central roll i förfarandet för inresa
och vistelse i syfte att underlätta och påskynda inresa och
vistelse i gemenskapen för forskare från tredjeländer,
samtidigt som medlemsstaterna behåller sina befogenheter i frågor som rör polisens utlänningskontroll.

(19) I familjesammanhållningens och rörlighetens intresse bör

familjemedlemmar kunna ansluta sig till forskaren i en
annan medlemsstat på de villkor som anges i medlemsstatens nationella lagstiftning, dit även medlemsstatens
skyldigheter enligt bilaterala eller multilaterala avtal hör.

(14) Forskningsorganen, som förhandsgodkänns av medlems-

staterna, bör kunna ingå ett mottagningsavtal med
tredjelandsmedborgare som avser att genomföra forskningsprojekt. Medlemsstaterna utfärdar ett uppehållstillstånd på grundval av mottagningsavtalet, om villkoren
för inresa och vistelse är uppfyllda.

(20) Innehavare av uppehållstillstånd bör i princip ha tillåtelse

att lämna in en ansökan om inresa och vistelse medan de
befinner sig på den berörda medlemsstatens territorium.

(15) För att öka gemenskapens attraktionskraft bland forskare

(1)

från tredjeländer bör dessa under sin vistelse på en rad
områden beviljas samma sociala och ekonomiska rättigheter som medborgarna i den mottagande

(21) Medlemsstaterna bör ha rätt att ta ut en avgift av

EUT L 375, 23.12.2004, s. 12.

(2)

sökanden för handläggningen av ansökan om uppehållstillstånd.

Se sidan 26 i detta nummer av EUT.
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av detta direktiv, som därför inte är bindande för eller
tillämpligt i Förenade kungariket.

(22) Detta direktiv bör under inga omständigheter påverka

tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1030/2002
av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av
uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (1).

(29) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om

Danmarks ställning som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som därför inte är bindande för
eller tillämpligt i Danmark.

(23) Målen för detta direktiv – införandet av ett särskilt

förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse
i medlemsstaterna under en period som överstiger tre
månader i syfte att genomföra ett forskningsprojekt inom
ramen för ett mottagningsavtal med ett forskningsorgan
– kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, särskilt inte i fråga rörlighet mellan medlemsstaterna, och kan därför bättre uppnås på
gemenskapsnivå. Gemenskapen har därför rätt att vidta
åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5
i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i
samma artikel går direktivet inte utöver vad som är
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
(24) Medlemsstaterna skall tillämpa bestämmelserna i detta

direktiv utan diskriminering på grund av kön, ras,
hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag,
språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan
åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

(25) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter

Syfte
I detta direktiv anges villkoren för inresa och vistelse i
medlemsstaterna för forskare från tredjeländer som avser att
under mer än tre månader genomföra ett forskningsprojekt
inom ramen för mottagningsavtal med forskningsorgan.

och iakttar de principer som erkänns i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Artikel 2
Definitioner

(26) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet

”Bättre lagstiftning” kommer medlemsstaterna att uppmanas att för egen del och i gemenskapens intresse
upprätta egna tabeller som såvitt det är möjligt visar
överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

I detta direktiv används följande beteckningar med de
betydelser som här anges:
a)

tredjelandsmedborgare: varje person som inte är unionsmedborgare enligt artikel 17.1 i fördraget.

b)

forskning: skapande arbete som bedrivs systematiskt för
att höja den totala kunskapsnivån, bland annat kunskap
om människan, kulturen och samhället, samt användning av dessa kunskaper för nya tillämpningar.

c)

forskningsorgan: varje form av offentlig eller privat
organisation som bedriver forskning, och som enligt
detta direktiv har godkänts av en medlemsstat i enlighet
med den medlemsstatens lagstiftning eller administrativa
praxis.

d)

forskare: en tredjelandsmedborgare (med lämplig högskoleexamen som ger tillträde till doktorandutbildning)
som väljs ut av ett forskningsorgan för att genomföra ett
forskningsprojekt där ovannämnda examen normalt
krävs.

(27) I enlighet med artikel 3 i det protokoll om Förenade

kungarikets och Irlands ställning som fogas till fördraget
om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen, meddelade Irland i en
skrivelse av den 1 juli 2004 sin önskan att delta i
antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

(28) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om

Förenade kungarikets och Irlands ställning som fogas till
fördraget om Europeiska unionen och fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att
det påverkar tillämpningen av artikel 4 i nämnda
protokoll, deltar inte Förenade kungariket i antagandet

(1)

EGT L 157, 15.6.2002, s. 1.
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uppehållstillstånd: varje tillstånd som försetts med beteckningen ”forskare” och som utfärdats av en medlemsstats
myndigheter och ger en tredjelandsmedborgare rätt att
vistas lagligen på medlemsstatens territorium, i enlighet
med artikel 1.2 a i förordning (EG) nr 1030/2002.

3.11.2005
KAPITEL II

FORSKNINGSORGAN

Artikel 3
Artikel 5
Tillämpningsområde

1. Detta direktiv skall tillämpas på tredjelandsmedborgare
som ansöker om att få resa in på en medlemsstats territorium i
syfte att genomföra ett forskningsprojekt.

2.

Detta direktiv skall inte tillämpas på

a)

tredjelandsmedborgare som befinner sig i en medlemsstat för att söka internationellt skydd eller inom ramen
för ordningar för tillfälligt skydd,

b)

tredjelandsmedborgare som ansöker om rätt att vistas i
en medlemsstat i egenskap av studerande i den mening
som avses i direktiv 2004/114/EG i syfte att bedriva
forskning och därigenom erhålla en doktorsexamen,

c)

tredjelandsmedborgare som är föremål för ett utvisningsbeslut, men där uppskov med verkställigheten har
beviljats på grund av faktiska eller rättsliga omständigheter,

d)

Godkännande

1. Varje forskningsorgan som vill ta emot en forskare inom
ramen för det förfarande för inresa och vistelse som fastställs i
detta direktiv skall ha förhandsgodkänts för detta ändamål av
den berörda medlemsstaten.

2. Forskningsorganet skall godkännas i enlighet med de
förfaranden som anges i medlemsstaternas nationella lagstiftning eller administrativa praxis. Ansökningar om godkännande från både offentliga och privata organ skall utformas i
enlighet med dessa förfaranden och grundas på deras uppdrag
enligt lag eller i förekommande fall på deras stadgeenliga
ändamål tillsammans med uppgifter som styrker att de
bedriver forskning.

Forskningsorganet skall godkännas för minst fem år. I
undantagsfall får medlemsstaterna ge godkännande för en
kortare tid.

forskare som av ett forskningsorgan har lånats ut till ett
annat forskningsorgan i en annan medlemsstat.

Artikel 4
Förmånligare bestämmelser

1. Detta direktiv skall inte påverka förmånligare bestämmelser i

a)

bilaterala eller multilaterala avtal mellan å ena sidan
gemenskapen eller gemenskapen och dess medlemsstater
och å andra sidan ett eller flera tredjeländer,

b)

bilaterala eller multilaterala avtal mellan en eller flera
medlemsstater och ett eller flera tredjeländer.

2. Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att
införa eller bibehålla bestämmelser som är mer förmånliga för
de personer som direktivet skall tillämpas på.

3. Medlemsstaterna får i enlighet med nationell lagstiftning
begära ett skriftligt åtagande från forskningsorganet som
innebär att om forskaren olagligen stannar kvar på den
berörda medlemsstatens territorium skall ovannämnda organ
stå för återbetalningen av de kostnader för hans eller hennes
vistelse och återresa som betalats av den medlemsstatens
offentliga medel. Forskningsorganets ekonomiska ansvar skall
upphöra senast sex månader efter det att mottagningsavtalet
har löpt ut.

4. Medlemsstaterna får föreskriva att det godkända organet,
inom två månader från den dag då mottagningsavtalet löpte
ut, skall bekräfta för de behöriga myndigheter som medlemsstaterna har utsett för ändamålet att arbetet har bedrivits inom
vart och ett av de forskningsprojekt för vilka ett mottagningsavtal har undertecknats på grundval av artikel 6.

5. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall
offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningar över de
forskningsorgan som godkänts i enlighet med detta direktiv.

3.11.2005

Europeiska unionens officiella tidning

SV

6. En medlemsstat får bland annat vägra att förlänga eller
besluta att återkalla godkännandet av ett forskningsorgan som
inte längre uppfyller villkoren i punkterna 2, 3 och 4, eller om
godkännandet har erhållits på falska grunder, eller om
forskningsorganet har ingått ett mottagningsavtal med en
tredjelandsmedborgare på ett bedrägligt eller försumligt sätt.
Om den berörda medlemsstaten inte ger eller återkallar sitt
godkännande, får det berörda forskningsorganet förbjudas att
ansöka om ett nytt godkännande i upp till fem år från det att
beslutet om att återkalla eller inte förlänga godkännandet
offentliggjordes.

7. Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning besluta
om följderna av ett återkallande av godkännandet eller en
vägran att förlänga godkännandet för befintliga mottagningsavtal som ingåtts i enlighet med artikel 6 och hur detta
påverkar de berörda forskarnas uppehållstillstånd.

d)

L 289/19

I mottagningsavtalet skall forskarnas rättsliga förhållanden och arbetsvillkor specificeras.

3. Efter det att mottagningsavtalet har undertecknats, kan
forskningsorganet i enlighet med nationell lagstiftning åläggas
att förse forskaren med ett personligt intyg om att organet åtar
sig att stå för de kostnader som avses i artikel 5.3.
4. Mottagningsavtalet skall automatiskt upphöra att gälla
om forskaren inte beviljas rätt till inresa och vistelse eller om
rättsförhållandet mellan forskaren och forskningsorganet
upphör.
5. Forskningsorganet skall utan dröjsmål underrätta den
myndighet som medlemsstaterna har utsett för ändamålet om
varje omständighet som kan hindra genomförandet av detta
mottagningsavtal.

Artikel 6
KAPITEL III

Mottagningsavtal

FORSKARES INRESA OCH VISTELSE

1. Ett forskningsorgan som vill ta emot en forskare skall ingå
ett mottagningsavtal med denne, varigenom forskaren åtar sig
att genomföra det aktuella forskningsprojektet och forskningsorganet åtar sig att ta emot forskaren, utan att detta
påverkar tillämpningen av artikel 7.

2. Ett forskningsorgan får ingå mottagningsavtal endast om
följande villkor är uppfyllda:

a)

ii)

c)

Villkor för inresa och vistelse
1. En tredjelandsmedborgare som ansöker om tillstånd till
inresa och vistelse för de syften som anges i detta direktiv skall
a)

visa upp en giltig resehandling enligt nationell lagstiftning; medlemsstaterna får kräva att resehandlingen skall
vara giltig minst så länge som uppehållstillståndet varar,

b)

uppvisa ett undertecknat mottagningsavtal med ett
forskningsorgan i enlighet med artikel 6.2, och

c)

vid behov uppvisa ett kostnadsåtagande som utfärdats av
forskningsorganet i enlighet med artikel 6.3, och

d)

inte bedömas utgöra ett hot mot den allmänna
ordningen och säkerheten eller folkhälsan.

Forskningsprojektet har godtagits av forskningsorganets
behöriga myndigheter, efter kontroll av följande:

i)

b)

Artikel 7

Syftet med den planerade forskningen, forskningsprojektets längd och tillgång till den finansiering
som behövs för att genomföra projektet.

Forskarens kvalifikationer i förhållande till forskningens syfte; kvalifikationerna skall styrkas med en
vidimerad kopia av kvalifikationerna, i enlighet med
artikel 2 d.

Forskaren skall under varje månad av sin vistelse ha
tillgång till tillräckliga medel motsvarande det minimibelopp som medlemsstaten har offentliggjort för ändamålet, så att kostnaderna för uppehälle och återresa är
täckta utan att medlemsstatens sociala biståndssystem
behöver utnyttjas.

Forskaren skall under sin vistelse ha en sjukförsäkring
som täcker alla risker som medborgare i den berörda
medlemsstaten i normala fall får täckta.

Medlemsstaterna skall kontrollera att alla villkor i leden a, b, c
och d har uppfyllts.
2. Medlemsstaterna får också kontrollera på vilka villkor
mottagningsavtalet har grundats och ingåtts.
3. När kontrollerna i punkterna 1 och 2 har slutförts med
positivt resultat, skall forskaren tillåtas resa in på medlemsstatens territorium för att arbeta i enlighet med mottagningsavtalet.
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2. Medlemsstaterna får fastställa ett högsta antal timmar
eller dagar för undervisningen.

Uppehållstillståndets giltighetstid
Artikel 12
Medlemsstaterna skall utfärda ett uppehållstillstånd för minst
ett år och skall förlänga det om villkoren i artiklarna 6 och 7
fortsätter att vara uppfyllda. Om forskningsarbetet planeras
pågå under kortare tid än ett år, skall uppehållstillståndet
utfärdas för en tid som motsvarar forskningsprojektets längd.
Artikel 9

Likabehandling

Innehavaren av ett uppehållstillstånd skall ha rätt till samma
behandling som landets medborgare när det gäller

Familjemedlemmar
1. Om en medlemsstat beslutar att bevilja uppehållstillstånd
för en forskares familjemedlemmar skall deras uppehållstillstånd utfärdas för samma tid som det uppehållstillstånd som
utfärdats till forskaren om giltighetstiden för deras resehandlingar medger det. I vederbörligen motiverade fall kan
uppehållstillståndet för forskarens familjemedlemmar förkortas.

a)

erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis i enlighet med relevanta nationella förfaranden,

b)

arbetsvillkor, inräknat löne- och uppsägningsvillkor,

c)

de grenar av social trygghet som anges i rådets
förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar
flyttar inom gemenskapen (1). De särskilda bestämmelserna i bilagan till rådets förordning (EG) nr 859/2003 av
den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i
förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG)
nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som
enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av
dessa bestämmelser (2) skall tillämpas i enlighet därmed,

d)

skatteförmåner,

e)

tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt
tillgängliga varor och tjänster.

2. Utfärdande av uppehållstillstånd för familjemedlemmarna
till den forskare som beviljats rätt till inresa och vistelse i en
medlemsstat skall inte vara avhängigt av kravet på en
minimiperiod för forskarens vistelse.
Artikel 10
Beslut om att återkalla eller att inte förlänga
uppehållstillståndet
1. Medlemsstaterna får återkalla eller vägra att förlänga ett
uppehållstillstånd som utfärdats på grundval av detta direktiv
om det har erhållits på falska grunder eller om det visar sig att
innehavaren inte uppfyllde eller inte längre uppfyller villkoren
för inresa och vistelse enligt artiklarna 6 och 7 eller att syftet
med innehavarens vistelse är ett annat än det för vilket inresa
och vistelse beviljades.

Artikel 13

2. Medlemsstaterna får återkalla eller vägra att förlänga ett
uppehållstillstånd av hänsyn till allmän ordning och säkerhet
eller folkhälsan.

Rörlighet mellan medlemsstaterna

KAPITEL IV
FORSKARES RÄTTIGHETER

1. En tredjelandsmedborgare som i enlighet med detta
direktiv har beviljats rätt till inresa och vistelse som forskare
får också utföra en del av sin forskning i en annan
medlemsstat enligt de villkor som fastställs i denna artikel.

Artikel 11
Undervisning
1. Forskare som beviljats inresa och vistelse enligt detta
direktiv får undervisa i enlighet med nationell lagstiftning.

(1)

(2)

EUT L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen senast ändrad genom
Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 647/2005
(EUT L 117, 4.5.2005, s. 1.)
EUT L 124, 20.5.2003, s. 1.
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2. Om forskaren vistas högst tre månader i en annan
medlemsstat, får forskningen utföras på grundval av det
mottagningsavtal som har ingåtts i den första medlemsstaten,
förutsatt att han eller hon har tillräckliga medel i den andra
medlemsstaten och att han eller hon inte anses utgöra ett hot
mot allmän ordning och säkerhet eller mot folkhälsan i den
andra medlemsstaten.

3. Om forskaren vistas längre än tre månader i en annan
medlemsstat får medlemsstaterna begära ett nytt mottagningsavtal för forskning i den medlemsstaten. Villkoren enligt
artiklarna 6 och 7 skall under alla omständigheter uppfyllas
gentemot den berörda medlemsstaten.

L 289/21
Artikel 15
Rättssäkerhetsgarantier

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall anta ett
beslut om den fullständiga ansökan så snart som möjligt och
när så är lämpligt påskynda handläggningen.
2. Om de upplysningar som lagts fram till stöd för ansökan
är otillräckliga kan prövningen av ansökan avbrytas, och de
behöriga myndigheterna skall underrätta sökanden om
eventuella kompletterande upplysningar som krävs.

4. Om det enligt tillämplig lagstiftning krävs visering eller
uppehållstillstånd för att utnyttja rörligheten skall sådan
visering eller sådant tillstånd beviljas i god tid inom en period
som inte hindrar att forskningen fullföljs, samtidigt som de
behöriga myndigheterna ges tillräcklig tid att behandla
ansökningarna.

3. Alla beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd skall delges den berörda tredjelandsmedborgaren i
enlighet med delgivningsförfarandena enligt tillämplig nationell lagstiftning. I delgivningen skall det anges vilka eventuella
prövningsförfaranden som föreligger och tidsfristerna för
rättsliga åtgärder.

5. Medlemsstaterna får inte kräva att forskaren lämnar deras
territorium för att lämna in ansökningar om visering eller
uppehållstillstånd.

4. Om en ansökan avslås eller ett uppehållstillstånd som har
utfärdats enligt detta direktiv återkallas skall den berörda
personen ha rätt att överklaga inför den berörda medlemsstatens myndigheter.

KAPITEL V

KAPITEL VI

FÖRFARANDE OCH INSYN

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Artikel 16
Rapportering

Ansökningar om rätt till inresa och vistelse

1. Medlemsstaterna skall avgöra huruvida ansökningar om
uppehållstillstånd skall lämnas in av forskaren eller av det
berörda forskningsorganet.

2. Ansökan skall prövas och behandlas när den berörda
tredjelandsmedborgaren vistas utanför den medlemsstat där
han eller hon vill få rätt till inresa och vistelse.

Kommissionen skall med jämna mellanrum, och första gången
senast tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft,
rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen
av detta direktiv i medlemsstaterna, och skall vid behov föreslå
nödvändiga ändringar.
Artikel 17
Införlivande

3. Medlemsstaterna får, i enlighet med sin nationella
lagstiftning, godta en ansökan som lämnats in när den
berörda tredjelandsmedborgaren redan befinner sig på deras
territorium.

4. Den berörda medlemsstaten skall på alla sätt underlätta
för den tredjelandsmedborgare som har lämnat in en ansökan
och uppfyller villkoren i artiklarna 6 och 7 att erhålla de
viseringar som krävs.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 12 oktober 2007
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de
innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en
sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter
om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv
utfärda.
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2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 18
Med avvikelse från bestämmelserna i kapitel III skall
medlemsstaterna inte vara skyldiga att utfärda tillstånd enligt
detta direktiv i form av uppehållstillstånd under en period på
upp till två år efter den dag som avses i artikel 17.1.
Artikel 19
Ingenting i detta direktiv skall påverka Irlands rätt att
upprätthålla de arrangemang för ”den gemensamma resezonen” i enlighet med det protokoll om tillämpning av vissa
inslag i artikel 14 i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen på Förenade kungariket och Irland som genom
Amsterdamfördraget fogas till Fördraget om Europeiska
unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen.

3.11.2005
Artikel 20
Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 21
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
Ufärdat i Luxemburg den 12 oktober 2005.
På rådets vägnar
C. CLARKE
Ordförande
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION
av den 28 september 2005
om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse till
forskare från tredjeländer vilka reser inom gemenskapen i syfte att bedriva forskning
(2005/761/EG)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
UTFÄRDAT DENNA REKOMMENDATION

(2)

Vid sitt möte i Lissabon den 23–24 mars 2000 biföll
Europeiska rådet det europeiska området för forskningsverksamhet och fastställde som mål för gemenskapen att
till 2010 bli världens mest konkurrenskraftiga och
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi.

(3)

Globaliseringen av ekonomin kräver större rörlighet för
forskare, en insikt som kommit till uttryck i gemenskapens sjätte ramprogram för forskning (4), som ger
forskare från tredjeländer större möjligheter att delta i
forskningsprogram.

(4)

Europeiska gemenskapen beräknas behöva 700 000 nya
forskare för att uppnå det av Europeiska rådet i Barcelona
den 15–16 mars 2002 fastställda målet att 3 % av BNP
skall investeras i forskning. För att uppnå detta mål krävs
en rad samverkande åtgärder, exempelvis att öka de
ungas intresse för vetenskapliga karriärer, främja att fler
kvinnor deltar i vetenskaplig forskning, öka möjligheterna till fortbildning och rörlighet inom forskningen,
förbättra karriärmöjligheterna för forskare inom gemenskapen och öppna gemenskapen mer för tredjelandsmedborgare som kan komma i fråga för inresa och
vistelse i det gemensamma området i forskningssyfte.

(4)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den
27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska
gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk
utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet
av det europeiska området för forskningsverksamhet samt
innovation (2002–2006) (EGT L 232, 29.8.2002, s. 1). Beslutet
ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004,
s. 7).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b ii i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala
kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget

(3),

och

av följande skäl:

(1)

(1)
(2)
(3)

I syfte att stärka och strukturera den europeiska forskningspolitiken framhöll kommissionen i sitt meddelande
av den 18 januari 2000 ”Mot ett europeiskt område för
forskningsverksamhet” nödvändigheten av att skapa ett
europeiskt område för forskningsverksamhet som grund
för gemenskapens framtida insatser på detta område.

EUT C 120, 20.5.2005, s. 60.
EUT C 71, 22.3.2005, s. 6.
Europaparlamentets yttrande av den 12 april 2005 (ännu ej
offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 18 juli 2005.
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För att vara konkurrenskraftiga och utöva dragningskraft
i en global konkurrenssituation bör medlemsstaterna, när
det är fråga om kortare vistelser, underlätta forskares
inresa och rörlighet i gemenskapen.

Medlemsstaterna bör åta sig att anse forskare från
tredjeländer som omfattas av krav på visering enligt
förordning (EG) nr 539/2001 (1) som personer med ärligt
uppsåt och bevilja dessa sådana lättnader som föreskrivs i
gemenskapens regelverk i samband med förfaranden för
utfärdande av viseringar för kortare vistelse.

(7)

Utbytet av uppgifter och god praxis bör uppmuntras i
syfte att förbättra förfarandena för utfärdande av visering
för kortare vistelse till forskare.

(8)

Denna rekommendation respekterar de grundläggande
rättigheter och iakttar de principer som fastställs i bland
annat Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna.

(9)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om
Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning, deltar Danmark inte i antagandet av
denna rekommendation och berörs ej av den. Eftersom
denna rekommendation bygger på Schengenregelverket
enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
skall Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda
protokoll, inom en tid av sex månader efter det att
Europaparlamentet och rådet har antagit denna rekommendation, besluta huruvida landet skall genomföra den
i sin nationella lagstiftning.

3.11.2005

(11) Denna rekommendation utgör en utveckling av bestäm-

melser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i
enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den
28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i
vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Irland
deltar därför inte i antagandet av denna rekommendation
och berörs ej av den.

(12) När det gäller Island och Norge utgör denna rekommen-

dation, i enlighet med avtalet mellan Europeiska
unionens råd och Republiken Island och Konungariket
Norge om dessa staters associering till genomförandet,
tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (4), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1
punkt B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999
om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet (5).

(13) När det gäller Schweiz utgör denna rekommendation, i

enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om
Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket,
en
utveckling
av
bestämmelser
i
Schengenregelverket vilka omfattas av det område som
avses i artikel 1 punkt B i beslut 1999/437/EG jämförd
med artikel 4.1 i rådets beslut 2004/849/EG (6) och i
rådets beslut 2004/860/EG (7) om undertecknande på
Europeiska unionens respektive Europeiska gemenskapens vägnar av det avtalet och om provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i det.

(14) Denna rekommendation är en rättsakt som grundar sig

på Schengenregelverket eller som på annat sätt har
samband med detta, i enlighet med artikel 3.2 i 2003 års
anslutningsakt.

(10) Denna rekommendation utgör en utveckling av bestäm-

melser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket
inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av
den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirland om att få
delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2).
Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av
denna rekommendation och berörs ej av den.

(1)

(2)

Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om
fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre
gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars
medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 81,
21.3.2001, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning
(EG) nr 851/2005 (EUT L 141, 4.6.2005, s. 3).
EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(15) Denna rekommendation är även avsedd att erbjuda ett

flexibelt arrangemang för forskare som önskar upprätthålla yrkeskontakt med en organisation i sina
ursprungsländer (exempelvis genom att varje termin
under perioder på upp till tre månader vistas vid en
europeisk värdorganisation för forskning, som har sitt
säte inom det gemensamma området, och under återstående tid ägna sig åt arbete i ursprungsorganisationen
för forskning).

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EGT
EGT
EGT
EUT
EUT

L
L
L
L
L

64, 7.3.2002, s. 20.
176, 10.7.1999, s. 36.
176, 10.7.1999, s. 31.
368, 15.12.2004, s. 26.
370, 17.12.2004, s. 78.
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HÄRIGENOM REKOMMENDERAS MEDLEMSSTATERNA

1.

att underlätta utfärdandet av viseringar genom att åta sig
att snabbt pröva viseringsansökningar som lämnas in av
forskare från tredjeländer vilka omfattas av krav på
visering enligt förordning (EG) nr 539/2001,

2.

att främja den internationella rörligheten för forskare
från tredjeländer vilka ofta måste resa till Europeiska
unionen, genom att utfärda viseringar som gäller för flera
in- och utresor; vid fastställandet av viseringarnas
giltighetstid, bör medlemsstaterna ta hänsyn till längden
på de forskningsprogram som forskarna skall delta i,

3.

att åta sig att skapa förutsättningar för harmonisering av
kraven på vilka styrkande handlingar forskarna skall
lämna in tillsammans med sin viseringsansökan; medlemsstaterna bör i denna fråga samråda med de
godkända forskningsorganen,

4.

att främja att viseringar till forskare utfärdas utan
handläggningsavgifter, i enlighet med bestämmelserna i
gemenskapens regelverk,

(1)

Se sidan 15 i detta nummer av EUT.
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5.

att inom ramen för det konsulära samarbetet på lokal
nivå ta hänsyn till målet att underlätta utfärdandet av
viseringar till forskare från tredjeländer, i syfte att främja
utbytet av god praxis, och

6.

att åta sig att senast den 28 september 2006 översända
uppgifter till kommissionen om god praxis som har
införts och därigenom skapa förutsättningar för kommissionen att bedöma vilka framsteg som gjorts.
Beroende på om direktivet om ett särskilt förfarande
för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (1) antas, och med beaktande av resultaten av
utvärderingen, bör möjligheten att låta bestämmelserna i
denna rekommendation ingå i ett lämpligt rättsligt
bindande instrument undersökas.

Utfärdad i Strasbourg den 28 september 2005.
På Europaparlamentets vägnar
J. BORRELL FONTELLES
Ordförande

På rådets vägnar
D. ALEXANDER
Ordförande
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RÅDET

RÅDETS REKOMMENDATION
av den 12 oktober 2005
om underlättande av inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som skall bedriva forskning i
Europeiska gemenskapen
(2005/762/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

(2)

Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000 som godkände
det europeiska området för forskningsverksamhet, uppställde målet att gemenskapen senast 2010 skall bli
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi.

(3)

Globaliseringen av ekonomin kräver större rörlighet för
forskare, en insikt som kom till uttryck i sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet (4),
när gemenskapen ytterligare ökade möjligheterna för
forskare från tredjeländer att delta i forskningsprogrammen.

(4)

Europeiska gemenskapen beräknas senast 2010 behöva
700 000 forskare för att uppnå det av Europeiska rådet i
Barcelona fastställda målet att 3 % av BNP skall investeras
i forskning. För att uppnå detta mål krävs en rad
samverkande åtgärder, exempelvis att öka de ungas
intresse för en vetenskaplig karriär, främja kvinnors
deltagande i vetenskaplig forskning, öka möjligheterna
till utbildning och rörlighet inom forskningen, förbättra
karriärmöjligheterna för forskare inom gemenskapen och
göra gemenskapen mer öppen för tredjelandsmedborgare
som kan komma i fråga för inresa och vistelse i
forskningssyfte.

(4)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den
27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska
gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk
utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet
av det europeiska området för forskningsverksamhet samt
innovation (2002–2006) (EGT L 232, 29.8.2002, s. 1). Beslutet
ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004,
s. 7).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 63,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala
kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

(1)
(2)
(3)

I syfte att stärka och skapa struktur i den europeiska
forskningspolitiken framhöll kommissionen i januari
2000 nödvändigheten av att skapa ett europeiskt område
för forskningsverksamhet som ett centralt moment i
gemenskapens framtida insatser på detta område.

Yttrandet avgivet den 12 april 2005 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
EUT C 120, 20.5.2005, s. 60.
EUT C 71, 22.3.2005, s. 6.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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I avvaktan på genomförandet av rådets direktiv 2005/71/
EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (1) uppmanas medlemsstaterna genom denna
rekommendation att redan börja underlätta sådan inresa
och vistelse för de berörda personerna.

Eftersom gemenskapen lider brist på forskare och måste
underlätta för denna grupp att resa in och vistas i
gemenskapen bör tillgången till forskningstjänster på
arbetsmarknaden främjas, till exempel genom avskaffande av kravet på arbetstillstånd.

För att bli konkurrenskraftiga och utöva dragningskraft i
en global konkurrenssituation bör medlemsstaterna
förenkla och påskynda sina förfaranden för utfärdande
och förlängning av viseringar och uppehållstillstånd för
forskare.

Genomförandet av denna rekommendation bör inte leda
till ökad kunskapsflykt från tillväxt- och utvecklingsländer. Kompletterande åtgärder för att i fall där det finns
en sådan risk främja att forskarna återvänder till sina
ursprungsländer och för att gynna forskares rörlighet bör
därför vidtas som del av partnerskapet med ursprungsländerna för att få till stånd en övergripande migrationspolitik. I detta sammanhang bör medlemsstaterna
sträva efter att avväga mottagandet av forskare från
tredjeländer mot en uppskattning av behoven i deras
ursprungsland på forskningsområdet. Därvid bör de
också ta hänsyn till forskarnas personliga situation,
särskilt när vederbörande har ett kontraktsförhållande
med ett forskningsorgan i ursprungslandet.

Eftersom frågan om familjeåterförening är en avgörande
faktor vid forskarens beslut om att bedriva sin forskning i
gemenskapen eller inte, bör medlemsstaterna underlätta
återförening av forskarens familjemedlemmar, till exempel med avseende på tillträde till arbetsmarknaden och
möjligheten för familjemedlemmar att ansöka när de är
lagligen närvarande på den berörda medlemsstatens
territorium.
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(11) Utbyte av information och bästa praxis bör uppmuntras i

syfte att förbättra förfarandena för inresa och vistelse för
forskare. I denna rekommendation anges att även
kontakter mellan behöriga myndigheter och arbete i
nätverk kan bidra till förbättringar. Särskilt ”Pan-European Researchers Mobility Web Portal” och motsvarande
nationella redskap utgör en viktig informationskälla för
forskare.

(12) Enligt anslutningsfördragen från 2003 skall de dåvarande

medlemsstaterna, under varje period då nationella eller
bilateralt överenskomna åtgärder tillämpas, ge företräde
på arbetsmarknaden åt arbetstagare som är medborgare i
medlemsstaterna framför arbetstagare som är medborgare i tredje land.

(13) Tjeckiska,

cypriotiska, estniska, ungerska, lettiska,
litauiska, maltesiska, polska, slovakiska och slovenska
migrerande arbetstagare samt deras anhöriga som är
lagligen bosatta och arbetande i en annan medlemsstat,
eller migrerande arbetstagare från andra medlemsstater
samt deras anhöriga som är lagligen bosatta och
arbetande i Tjeckien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien, bör inte
behandlas mer restriktivt än de från tredjeland som är
bosatta och arbetar i denna medlemsstat eller i Tjeckien,
Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen,
Slovakien respektive Slovenien.

(14) Denna rekommendation respekterar de grundläggande

rättigheter och principer som är fastställda, i synnerhet i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna.

(15) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om

Förenade kungarikets och Irlands ställning som fogas till
fördraget om Europeiska unionen och fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att
det påverkar tillämpningen av artikel 4 i nämnda
protokoll, deltar inte Irland i antagandet av denna
rekommendation och bestämmelserna är därför inte
tillämpliga i Irland.

(10) Vid fastställande av giltighetstiden för uppehållstillstånd

för familjemedlemmar bör medlemsstaterna beakta
huruvida den berörda personen skall fullgöra en viss
skolgång eller inte.

(1)

Se sidan 15 i detta nummer av EUT.

(16) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om

Förenade kungarikets och Irlands ställning som fogas till
fördraget om Europeiska unionen och fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att
det påverkar tillämpningen av artikel 4 i nämnda
protokoll, deltar inte Förenade kungariket i antagandet
av denna rekommendation dess bestämmelser är inte
tillämpliga i Förenade kungariket.
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c)

(17) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om

Danmarks ställning som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av denna rekommendation och dess bestämmelser är inte tillämpliga i Danmark.

att, när det gäller inresa och vistelse i forskningssyfte,
a)

2.

successivt involvera forskningsorganen i förfarandet
för inresa och vistelse för forskare,

3.

att, när det gäller familjeåterförening, främja och stödja
familjemedlemmarnas återförening genom att sörja för
att de omfattas av gynnsamma och attraktiva villkor och
förfaranden,

4.

att, när det gäller det operativa samarbetet,

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS MEDLEMSSTATERNA

1.

3.11.2005

främja forskares inresa och vistelse i gemenskapen
genom att sörja för att de omfattas av gynnsamma
villkor för bedrivandet av forskning, helst genom att
undanta dem från kravet på arbetstillstånd, eller
genom att föreskriva att forskare skall erhålla
arbetstillstånd automatiskt eller genom påskyndat
förfarande,

a)

underlätta för forskarna att få tillgång till relevant
information och verka för att den finns tillgänglig i
alla relevanta informationskällor,

b)

främja kontaktnät med personer i behöriga myndigheter,

b)

inte begränsa tredjelandsmedborgares inresa och
vistelse i forskningssyfte genom kvotering av forskningstjänster,

c)

uppmuntra forskningsorganen att utveckla sådana
kontaktnät,

c)

garantera tredjelandsmedborgare möjlighet att
arbeta som forskare, inklusive möjlighet att när så
är lämpligt förlänga eller förnya arbetstillståndet,

d)

underrätta kommissionen om de bestämmelser som
de har antagit för att underlätta inresa och vistelse
för forskare från tredjeländer.

att, när det gäller uppehållsstillstånd,
a)

b)

utfärda uppehållstillstånd så snart som möjligt efter
ansökan från tredjelandsmedborgare i forskningssyfte och underlätta påskyndade förfaranden,
garantera tredjelandsmedborgare som arbetar som
forskare förlängt uppehållstillstånd,

Utfärdad i Luxemburg den 12 oktober 2005.
På rådets vägnar
C. CLARKE
Ordförande

