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RÅDETS DIREKTIV 2003/9/EG
av den 27 januari 2003
om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(7)

Det bör fastställas mininormer för mottagande av asylsökande som under normala förhållanden räcker till för att
ge dem en värdig levnadsstandard och jämförbara
levnadsvillkor i alla medlemsstater.

(8)

En harmonisering av asylsökandes mottagningsvillkor
bör bidra till att begränsa asylsökandes sekundära
förflyttningar på grund av att villkoren skiljer sig åt.

(9)

Mottagandet av grupper med speciella behov bör
utformas särskilt för att möta dessa behov.

(10)

Mottagandet av asylsökande som hålls i förvar bör
utformas särskilt för att möta deras behov i denna situation.

(11)

För att säkra överensstämmelse med förfarandets minimigarantier, som består av möjlighet att kontakta organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller
juridisk rådgivning, bör information ges om sådana organisationer och grupper av personer.

(12)

Möjligheterna att missbruka mottagningssystemet bör
minskas genom att det fastställs grunder för när mottagningsvillkoren för asylsökande får inskränkas eller dras
in.

(13)

Det bör säkerställas att de nationella mottagningssystemen och samarbetet mellan medlemsstaterna när
det gäller mottagning av asylsökande kan fungera effektivt.

(14)

Lämplig samordning bör främjas mellan behöriga
myndigheter vad gäller mottagande av asylsökande.
Harmoniska förbindelser mellan lokalsamhällen och
förläggningar bör därför främjas.

(15)

Det ligger i miniminormernas natur att medlemsstaterna
får införa eller bibehålla mer förmånliga bestämmelser
för tredjelandsmedborgare och statslösa personer som
söker internationellt skydd i en medlemsstat.

(16)

Medlemsstaterna uppmanas att tillämpa bestämmelserna
i detta direktiv även på förfaranden för att besluta om
ansökningar om andra skyddsformer än de som följer av
Genèvekonventionen för tredjelandsmedborgare och
statslösa personer.

(17)

Genomförandet av detta direktiv bör utvärderas regelbundet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 63.1 b i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3),
4

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

(2)

En gemensam asylpolitik, inklusive ett gemensamt europeiskt asylsystem, är ett grundläggande inslag i Europeiska unionens målsättning att gradvis upprätta ett
område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet
för alla som av olika omständigheter tvingas söka skydd
inom gemenskapen.
Europeiska rådet enades vid sitt särskilda möte i
Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 om att arbeta
för att ett gemensamt europeiskt asylsystem skapas,
grundat på en fullständig och allomfattande tillämpning
av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning
av den 28 juli 1951, kompletterad genom New Yorkprotokollet av den 31 januari 1967, och på så sätt
garantera att ingen skickas tillbaka för att bli utsatt för
förföljelse, det vill säga att principen om ”non-refoulement” bevaras.

(3)

I slutsatserna från Tammerfors anges att ett gemensamt
europeiskt asylsystem på kort sikt bör omfatta gemensamma miniminormer för mottagande av asylsökande.

(4)

Att fastställa miniminormer för mottagande av asylsökande är ett steg i rätt riktning mot en gemensam asylpolitik.

(5)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till att säkerställa full
respekt för den mänskliga värdigheten samt till att
främja tillämpningen av artiklarna 1 och 18 i nämnda
stadga.

(6)

När det gäller behandlingen av personer som omfattas
av tillämpningsområdet för detta direktiv är medlemsstaterna bundna av sina förpliktelser enligt de internationella rättsliga instrument som de är parter i och som
förbjuder diskriminering.

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

EGT C 213 E, 31.7.2001, s. 286.
Yttrandet avgivet den 25 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).
EGT C 48, 21.2.2002, s. 63.
EGT C 107, 3.5.2002, s. 85.
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(18)

(19)

(20)

(21)
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Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen
att fastställa miniminormer för mottagandet av asylsökande i medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning
kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund
av den föreslagna 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 detta direktiv inte utöver
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
Förenade kungariket har i enlighet med artikel 3 i det
protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning
som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
genom skrivelse av den 18 augusti 2001, meddelat sin
önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta
direktiv.
I enlighet med artikel 1 i ovannämnda protokoll deltar
inte Irland i antagandet av detta direktiv. Utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 4 i ovan nämnda
protokoll gäller därför bestämmelserna i detta direktiv
inte Irland.
Danmark deltar i enlighet med artiklarna 1 och 2 i det
protokoll om Danmarks ställning som är fogat till
Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen inte i antagandet av detta direktiv och är därför inte bundet av det
och omfattas inte av dess tillämpning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
SYFTE, DEFINITIONER OCH RÄCKVIDD

Artikel 1
Syfte
Syftet med detta direktiv är att fastställa miniminormer för
mottagande av asylsökande i medlemsstaterna.
Artikel 2
Definitioner
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c) Sökande eller asylsökande: en tredjelandsmedborgare eller
statslös person som har lämnat in en asylansökan som inte
har slutligt avgjorts.
d) Familjemedlemmar: som familj till den asylsökande skall
räknas följande medlemmar som befinner sig i samma
medlemsstat av skäl som är knutna till asylansökan, förutsatt
att familjen bildades redan i ursprungslandet:
i) Den asylsökandes make/maka eller hans/hennes ogifta
partner i en stadigvarande relation, om lagstiftningen
eller sedvanerätten i den berörda medlemsstaten
behandlar ogifta par på samma sätt som gifta enligt dess
utlänningslagstiftning.
ii) Underåriga barn till sådana par som avses i led i eller till
den sökande, på villkor att de är ogifta och beroende av
den sökande för sin försörjning, oavsett om de fötts
inom eller utom äktenskapet eller adopterats enligt nationell lagstiftning.
e) Flykting: en person som uppfyller kraven i artikel 1.A i
Genèvekonventionen.
f) Flyktingstatus: den rättsliga ställning som en medlemsstat
beviljar en person som är flykting och som vistas i egenskap
av flykting på den medlemsstatens territorium.
g) Förfaranden och överklaganden: de förfaranden och överklaganden som föreskrivs i medlemsstaternas nationella lagstiftning.
h) Underåriga utan medföljande vuxen: personer som är yngre än
arton år och som anländer till medlemsstaternas territorium
utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller
sedvana ansvarar för dem, och så länge de inte faktiskt tas
om hand av en sådan person; det gäller även underåriga
som lämnas utan medföljande vuxen efter att ha anlänt till
medlemsstaternas territorium.
i) Mottagningsvillkor: samtliga åtgärder som medlemsstaterna
vidtar till förmån för de asylsökande i enlighet med detta
direktiv.
j) Materiella mottagningsvillkor: mottagningsvillkor som
omfattar inkvartering, mat och kläder och som tillhandahålls
in natura, i form av penningbidrag eller kuponger samt
dagpenning.
k) Förvar: en medlemsstats kvarhållande av en asylsökande
inom en särskild anläggning där den sökande är fråntagen
sin rörelsefrihet.
l) Förläggning: varje anläggning som används för kollektiv
inkvartering av asylsökande.

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
Artikel 3

a) Genèvekonventionen: Genèvekonventionen av den 28 juli
1951 om flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom New
York-protokollet av den 31 januari 1967.

Räckvidd

b) Asylansökan: en ansökan från en tredjelandsmedborgare eller
statslös person som kan betraktas som en begäran om internationellt skydd av en medlemsstat enligt Genèvekonventionen. En ansökan om internationellt skydd skall antas vara
en asylansökan, om inte en tredjelandsmedborgare eller
statslös person uttryckligen begär någon annan typ av skydd
som det kan ansökas om i särskild ordning.

1. Detta direktiv skall tillämpas på alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer som lämnar in en asylansökan vid
gränsen till eller på en medlemsstats territorium, så länge de får
uppehålla sig på territoriet i egenskap av asylsökande, samt på
familjemedlemmar, om dessa omfattas av en sådan asylansökan
enligt nationell lagstiftning.
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2.
Detta direktiv är inte tillämpligt på ansökningar om diplomatisk eller territoriell asyl som lämnas in till medlemsstaternas
beskickningar.
3.
Detta direktiv skall inte tillämpas när bestämmelserna i
rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av
fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans
mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer
och bära följderna av detta (1) tillämpas.
4.
Medlemsstaterna får besluta att tillämpa bestämmelserna i
detta direktiv vid behandling av ansökningar om andra skyddsformer än de som följer av Genèvekonventionen för tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte befinns vara
flyktingar.

Artikel 4
Mer förmånliga bestämmelser
Medlemsstaterna får införa eller bibehålla mer förmånliga
bestämmelser om mottagningsvillkor för asylsökande och andra
nära anhöriga till den sökande i samma medlemsstat när de är
beroende av den asylsökande för sin försörjning eller av humanitära skäl, förutsatt att dessa bestämmelser är förenliga med
detta direktiv.

KAPITEL II

6.2.2003
Artikel 6
Dokumentation

1. Medlemsstaterna skall se till att den sökande inom tre
dagar efter det att ansökan lämnats in till den behöriga myndigheten förses med ett dokument utfärdat i hans eller hennes
namn som styrker hans eller hennes rättsliga ställning som
asylsökande eller intygar att han eller hon får stanna på
medlemsstatens territorium så länge ansökan inte har avgjorts
eller håller på att prövas.
Om innehavaren inte har rätt att röra sig fritt inom hela eller
delar av medlemsstatens territorium, skall dokumentet även
styrka detta.
2. Medlemsstaterna får avstå från att tillämpa denna artikel
om den asylsökande hålls i förvar samt vid prövning av en
asylansökan som lämnats in vid gränsen eller i samband med
ett förfarande för att fastställa den sökandes rätt att lagligen
resa in på en medlemsstats territorium. I särskilda fall får
medlemsstaterna under prövningen av en asylansökan förse
sökande med andra intyg som är likvärdiga med det dokument
som avses i punkt 1.
3. Det dokument som avses i punkt 1 behöver inte styrka
den asylsökandes identitet.
4. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att
förse de asylsökande med det dokument som avses i punkt 1
och som skall vara giltigt lika länge som dessa har tillstånd att
uppehålla sig på den berörda medlemsstatens territorium eller
vid dess gräns.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM MOTTAGNINGSVILLKOREN

Artikel 5

5. Medlemsstaterna får förse asylsökande med en resehandling om det uppkommer allvarliga humanitära skäl som kräver
deras närvaro i en annan stat.

Information
Artikel 7
1.
Medlemsstaterna skall i rimlig tid och inte senare än 15
dagar efter det att de asylsökande har lämnat in sina asylansökningar till den behöriga myndigheten informera dem åtminstone om fastställda förmåner för dem och vilka skyldigheter de
skall uppfylla för att komma i åtnjutande av mottagningsvillkoren.
Medlemsstaterna skall se till att de sökande informeras om
organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller
särskild juridisk rådgivning och om organisationer som kan
bistå eller informera dem om gällande mottagningsvillkor,
inklusive sjuk- och hälsovård.
2.
Medlemsstaterna skall se till att den information som
avses i punkt 1 ges skriftligen och, så långt möjligt, på ett språk
som de sökande rimligtvis kan förväntas förstå. I förekommande fall kan sådan information även lämnas muntligt.
(1) EGT L 212, 7.8.2001, s. 12.

Bosättning och rörelsefrihet
1. De asylsökande får röra sig fritt på värdmedlemsstatens
territorium eller inom ett område som har anvisats dem av den
medlemsstaten. Det anvisade området får inte påverka den
omistliga privatlivssfären och skall ge tillräckligt utrymme för
att garantera tillträde till alla förmåner enligt detta direktiv.
2. Medlemsstaterna får besluta om var den asylsökande skall
bosätta sig, med hänsyn till allmänt intresse, allmän ordning
eller, om så är nödvändigt, för en skyndsam prövning och
effektiv uppföljning av hans eller hennes ansökan.
3. Medlemsstaterna får, om så är nödvändigt på grund av
exempelvis rättsliga skäl eller skäl som avser allmän ordning,
kvarhålla en asylsökande på en bestämd plats i enlighet med
deras nationella lagstiftning.

6.2.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

4.
Medlemsstaterna får ställa som villkor för att bevilja de
materiella mottagningsvillkor som avses i detta kapitel att de
sökande bosätter sig på en bestämd plats, vilken fastställts av
medlemsstaten. Ett sådant beslut, som kan vara av allmän
karaktär, skall fattas på individuell grund och i enlighet med
den nationella lagstiftningen.
5.
Medlemsstaterna skall se till att det finns möjlighet att
bevilja tillfälliga tillstånd för de sökande att lämna den bosättningsort som anges i punkterna 2 och 4 och/eller det anvisade
område som anges i punkt 1. Beslut skall fattas på individuell,
objektiv och opartisk grund och skall motiveras om de går den
sökande emot.
Den sökande skall inte behöva begära tillstånd för att infinna
sig hos myndigheter eller domstolar om hans eller hennes
närvaro är nödvändig.
6.
Medlemsstaterna skall kräva att de sökande underrättar
behöriga myndigheter om sin adress och så snabbt som möjligt
meddelar dessa myndigheter eventuell adressändring.

Artikel 8
Familjer
Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder till stöd för
största möjliga sammanhållning inom de familjer som befinner
sig på deras territorier, om det är den berörda medlemsstaten
som tillhandahållit bostaden. Sådana åtgärder skall vidtas med
de asylsökandes medgivande.

Artikel 9
Hälsoundersökningar
Medlemsstaterna får begära att de sökande skall hälsoundersökas av folkhälsoskäl.

Artikel 10
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2. Tillgång till utbildningssystemet skall ges senast tre
månader från och med det att asylansökan lämnats in av den
underårige eller av dennes föräldrar. Denna period får förlängas
till ett år när en särskild utbildning erbjuds för att underlätta
tillträdet till utbildningssystemet.
3. När tillträde till utbildningsväsendet enligt punkt 1 inte är
möjligt på grund av den underåriges särskilda situation kan
medlemsstaten erbjuda annan form av undervisning.

Artikel 11
Sysselsättning
1. Medlemsstaterna skall fastställa en tidsperiod som börjar
löpa från och med den dag då asylansökan lämnats in och
under vilken en sökande inte skall ha tillträde till arbetsmarknaden.
2. Om ett beslut i första instans inte har fattats ett år efter
det att asylansökan lämnats in och denna försening inte kan
tillskrivas den sökande, skall medlemsstaterna besluta på vilka
villkor sökanden kan beviljas tillträde till arbetsmarknaden.
3. Tillträde till arbetsmarknaden får inte upphävas under
överklagandeförfarandet, om ett överklagande av ett beslut om
avslag i ett ordinarie förfarande har suspensiv verkan, fram till
dess att ett avslag har meddelats i överklagandeärendet.
4. Medlemsstaterna får av arbetsmarknadspolitiska skäl prioritera EU-medborgare och medborgare från sådana stater som
är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och sådana tredjelandsmedborgare som innehar uppehållstillstånd.

Artikel 12
Yrkesutbildning
Medlemsstaterna får ge asylsökande tillträde till yrkesutbildning
oavsett om de har tillträde till arbetsmarknaden eller ej.

Underårigas skolgång och utbildning

Tillträde till yrkesutbildning som är knuten till ett anställningsavtal är avhängigt av i vilken utsträckning den sökande har tillträde till arbetsmarknaden i enlighet med artikel 11.

1.
Medlemsstaterna skall bevilja underåriga barn till asylsökande och underåriga asylsökande tillträde till utbildningsväsendet på liknande villkor som medborgarna i värdmedlemsstaten, så länge som en utvisningsåtgärd mot dem eller deras
föräldrar inte har verkställts. Sådan utbildning kan tillhandahållas på förläggningar.

Artikel 13

Den berörda medlemsstaten får föreskriva att tillträdet skall
begränsas till att gälla det offentliga utbildningsväsendet.
Underårig är den som inte har uppnått laglig myndighetsålder i
den medlemsstat där asylansökan lämnats in eller prövas.
Medlemsstaterna får inte vägra någon att fortsätta sin skolgång
endast på grund av att den underårige har uppnått laglig
myndighetsålder.

Allmänna bestämmelser om materiella mottagningsvillkor
och hälso- och sjukvård
1. Medlemsstaterna skall se till att materiella mottagningsvillkor finns tillgängliga för sökande när de lämnar in sin
asylansökan.
2. Medlemsstaterna skall utfärda bestämmelser om materiella
mottagningsvillkor för att garantera en levnadsstandard som
täcker de asylsökandes behov i fråga om hälsa och uppehälle.
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Medlemsstaterna skall se till att kraven på levnadsstandard även
uppfylls för personer med särskilda behov, i enlighet med
artikel 17, och för personer som hålls i förvar.

6.2.2003

3. Medlemsstaterna skall se till att underåriga barn till
sökande eller sökande som själva är underåriga inkvarteras, om
så är lämpligt, med sina föräldrar eller med den vuxne familjemedlem som ansvarar för dem enligt lag eller sedvana.

3.
Medlemsstaterna får fastställa som villkor för att bevilja
samtliga eller några av de materiella mottagningsvillkoren samt
hälso- och sjukvård att de sökande inte har tillräckliga medel
för att garantera en levnadsstandard som täcker deras behov i
fråga om hälsa och uppehälle.

4. Medlemsstaterna skall se till att flyttning av sökande från
en anläggning till en annan sker endast om det är nödvändigt.
Medlemsstaterna skall ge de sökande möjlighet att underrätta
sina juridiska rådgivare om förflyttningen och sin nya adress.

4.
Medlemsstaterna får enligt bestämmelserna i punkt 3
kräva att de sökande täcker eller bidrar till kostnaderna för de
materiella mottagningsvillkor och den hälso- och sjukvård som
anges i detta direktiv om de har tillräckliga medel, t.ex. om de
har arbetat under en rimlig tidsperiod.

5. Personer som arbetar vid förläggningar skall ha lämplig
utbildning och vara bundna av tystnadsplikt, enligt den nationella lagstiftningen, beträffande uppgifter som de får kännedom
om genom sitt arbete.

Om det framkommer att en sökande hade tillräckliga medel för
att täcka materiella mottagningsvillkor och hälso- och sjukvård
vid den tid då dessa grundläggande behov tillgodosågs, får
medlemsstaten begära att dessa återbetalas av den asylsökande.

6. Medlemsstaterna får låta de sökande delta i förvaltningen
av de materiella resurserna och de icke-materiella aspekterna av
livet i förläggningen genom ett råd eller en rådgivande
kommitté som företräder dem som bor på förläggningen.

5.
Materiella mottagningsvillkor får tillhandahållas in natura
eller i form av ekonomiska bidrag eller kuponger, eller i form
av en kombination av dessa.

7. Asylsökandes juridiska rådgivare och företrädare för
UNHCR eller sådana relevanta icke-statliga organisationer som
UNHCR utser och som erkänns av medlemsstaten skall ges tillträde till förläggningarna och övriga inkvarteringar för att
biträda nämnda asylsökande. Detta tillträde får endast begränsas
med hänsyn till säkerheten vid förläggningarna och inkvarteringarna och för de asylsökande själva.

När medlemsstaterna tillgodoser de materiella mottagningsvillkoren genom ekonomiska bidrag eller kuponger skall det
belopp som de uppgår till fastställas enligt principerna i denna
artikel.

Artikel 14

8. Medlemsstaterna får under en rimlig tidsperiod, som skall
vara så kort som möjligt, undantagsvis fastställa materiella
mottagningsvillkor som skiljer sig från dem som föreskrivs i
denna artikel, om

Närmare bestämmelser om materiella mottagningsvillkor

— det krävs en första bedömning av den sökandes särskilda
behov,

1.
Om inkvartering tillhandahålls in natura bör den beviljas
i en eller flera av följande former:

— de materiella mottagningsvillkor som föreskrivs i denna
artikel inte är tillgängliga i ett visst geografiskt område,

a) Anläggningar som används i syfte att hysa sökande under
prövningen av en asylansökan som lämnats in vid gränsen.
b) Förläggningar som garanterar en tillräcklig levnadsstandard.
c) Privathus, lägenheter, hotell eller andra lokaler som anpassats för sökande.
2.
Medlemsstaterna skall se till att de sökande som försetts
med sådan inkvartering som anges i punkt 1 a, 1 b och 1 c

— de normalt tillgängliga inkvarteringsmöjligheterna tillfälligtvis är uttömda,
— den asylsökande befinner sig i en förvarsenhet eller i sådana
anläggningar vid gränsen som de inte kan lämna.
Dessa olika villkor skall under alla förhållanden omfatta de
grundläggande behoven.

a) åtnjuter skydd för sitt familjeliv,
Artikel 15

b) har möjlighet att kommunicera med släktingar, juridiska
rådgivare och företrädare för FN:s flyktingkommissariat
(UNHCR) och icke-statliga organisationer som erkänns av
medlemsstaterna.

Hälso- och sjukvård

Medlemsstaterna skall lägga särskild vikt vid att förebygga våld
inom de anläggningar och förläggningar som anges i punkt 1 a
och 1 b.

1. Medlemsstaterna skall se till att de sökande får nödvändig
hälso- och sjukvård som åtminstone skall innefatta akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar.
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2.
Medlemsstaterna skall sörja för nödvändig läkarhjälp eller
annan hjälp för sökande med särskilda behov.

KAPITEL III

L 31/23

personer som omfattas av artikel 17, med beaktande av proportionalitetsprincipen. Medlemsstaterna skall under alla
omständigheter garantera tillträde till akutsjukvård.
5. Medlemsstaterna skall se till att de materiella mottagningsvillkoren inte inskränks eller dras in förrän ett beslut om
avslag har fattats.

INSKRÄNKNING ELLER INDRAGNING AV MOTTAGNINGSVILLKOREN
KAPITEL IV

Artikel 16
Inskränkning eller indragning av mottagningsvillkoren
1.
Medlemsstaterna får inskränka eller dra in mottagningsvillkoren i följande fall:
a) Om en asylsökande
— lämnar den bostadsort som fastställts av den behöriga
myndigheten utan att meddela denna eller om begärt
tillstånd inte har erhållits, eller
— underlåter att uppfylla sin anmälningsplikt eller att följa
uppmaningar att tillhandahålla information eller komma
till en personlig intervju angående asylförfarandet under
en rimlig period som fastställs i nationell lagstiftning,
eller
— redan har lämnat in en ansökan i samma medlemsstat.
Om den sökande spåras upp eller frivilligt anmäler sig till
den behöriga myndigheten, skall det fattas ett motiverat
beslut baserat på orsakerna till försvinnandet angående
återinförande av vissa eller alla av de ovan nämnda mottagningsvillkoren.
b) Om den sökande har undanhållit sina ekonomiska resurser
och därför utan rätt fått del av de materiella mottagningsvillkoren.
Om det framkommer att en sökande hade tillräckliga medel
för att täcka materiella mottagningsvillkor och hälso- och
sjukvård vid den tid då dessa grundläggande behov tillgodosågs, får medlemsstaten begära att dessa återbetalas av den
asylsökande.
2.
Medlemsstaterna får vägra mottagningsvillkor i de fall där
en asylsökande inte kan visa att asylansökan lämnades in så
snart det var praktiskt möjligt efter ankomsten till medlemsstaten.

PERSONER MED SÄRSKILDA BEHOV

Artikel 17
Allmän princip
1. Medlemsstaterna skall i den nationella lagstiftningen för
genomförande av bestämmelserna i kapitel II om materiella
mottagningsvillkor och hälso- och sjukvård beakta den speciella
situationen för utsatta personer, till exempel underåriga, underåriga utan medföljande vuxen, funktionshindrade, äldre,
gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn, och
personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga
former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld.
2. Punkt 1 skall endast tillämpas på personer som befunnits
ha särskilda behov efter en individuell utvärdering av deras situation.

Artikel 18
Underåriga
1. I första hand skall hänsyn till barnets bästa tas när
medlemsstaterna genomför bestämmelser som gäller underåriga
i detta direktiv.
2. Medlemsstaterna skall se till att underåriga som varit
utsatta för någon form av övergrepp, försummelse, utnyttjande,
tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling eller
som har drabbats av väpnade konflikter ges tillgång till rehabilitering, och se till att lämplig psykisk vård tillhandahålls och att
det ges tillgång till kvalificerad rådgivning när så behövs.

Artikel 19
3.
Medlemsstaterna får fastställa påföljder för allvarliga brott
mot de regler som gäller för förläggningarna samt för synnerligen våldsamt uppträdande.
4.
Beslut om inskränkning, indragning eller vägran av
mottagningsvillkoren eller om påföljder i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 skall fattas på individuell, objektiv och opartisk
grund och innefatta en motivering. Beslut skall grundas på den
berörda personens särskilda situation, särskilt när det gäller

Underåriga utan medföljande vuxen
1. Medlemsstaterna skall så snabbt som möjligt vidta
åtgärder för att se till att underåriga utan medföljande vuxen
företräds på ett tillfredsställande sätt av en förmyndare eller vid
behov en organisation som skall ansvara för de underårigas
vård och välfärd, eller på annat lämpligt sätt. Behöriga myndigheter skall utföra regelbundna utvärderingar.
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2.
Underåriga utan medföljande vuxen som lämnar in en
asylansökan skall från den tidpunkt då de tillåts resa in på territoriet fram till dess att de måste lämna den medlemsstat där
asylansökan inlämnats eller prövas tas emot

6.2.2003

2. Förfaranden för tillgång till juridisk rådgivning i sådana
fall skall fastställas i nationell lagstiftning.

KAPITEL VI

a) hos vuxna släktingar,
ÅTGÄRDER

b) hos en fosterfamilj,

FÖR

ATT GÖRA MOTTAGNINGSSYSTEMET
EFFEKTIVARE

c) i förläggningar som utformats särskilt för underåriga, eller
d) i annan typ av inkvartering som är lämplig för underåriga.
Medlemsstaterna får placera underåriga utan medföljande vuxen
som är 16 år eller äldre i förläggningar för vuxna asylsökande.
I möjligaste mån skall syskon hållas samman, varvid man skall
beakta den berörde underåriges bästa, särskilt åldern och
mognadsgraden. Underåriga skall byta inkvartering så sällan
som möjligt.
3.
För att tillgodose den underåriges grundläggande intressen
skall medlemsstaterna försöka spåra familjemedlemmar till
underåriga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt. Om
den underåriges eller dennes familjs liv eller fysiska säkerhet är
hotade, särskilt om familjen har stannat i ursprungslandet, är
det viktigt att se till att insamling, behandling och spridning av
information om dessa personer sker konfidentiellt, för att inte
riskera deras säkerhet.
4.
Personal som arbetar med underåriga utan medföljande
vuxen skall ha fått eller erhålla lämplig utbildning om underårigas behov och vara bundna av tystnadsplikt, enligt den
nationella lagstiftningen, beträffande uppgifter som de får
kännedom om genom sitt arbete.

Artikel 20
Offer för tortyr och våld
Medlemsstaterna skall, om nödvändigt, se till att personer som
utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra grova våldshandlingar
erhåller nödvändig behandling för skador som förorsakats av
ovannämnda gärningar.

Artikel 22
Samarbete
Medlemsstaterna skall regelbundet informera kommissionen
om antalet personer, uppdelade efter kön och ålder, som
omfattas av mottagningsvillkoren och tillhandahålla fullständiga
uppgifter om typ, beteckning och utseende beträffande de
handlingar som föreskrivs i artikel 6.

Artikel 23
System för styrning, tillsyn och kontroll
Med vederbörlig hänsyn till sin konstitutionella struktur skall
medlemsstaterna se till att lämplig styrning, tillsyn och kontroll
av nivån på mottagningsvillkoren upprättas.

Artikel 24
Personal och resurser
1. Medlemsstaterna skall genom lämpliga åtgärder se till att
myndigheter och andra organisationer som ansvarar för
genomförandet av detta direktiv får tillräcklig utbildning med
hänsyn till både manliga och kvinnliga asylsökande.
2. Medlemsstaterna skall anslå de medel som behövs för att
kunna genomföra de nationella bestämmelser som antas för
genomförandet av detta direktiv.

KAPITEL VII
SLUTBESTÄMMELSER

KAPITEL V

Artikel 25

ÖVERKLAGANDEFÖRFARANDE

Rapportering

Artikel 21
Överklagandeförfarande
1.
Medlemsstaterna skall se till att avslag i fråga om beviljande av förmåner i enlighet med detta direktiv eller beslut som
fattas i enlighet med artikel 7 och som individuellt påverkar
asylsökande kan överklagas enligt de förfaranden som fastställts
i den nationella lagstiftningen. Åtminstone i sista instans skall
möjlighet ges till överklagande eller prövning inför domstol.

Senast 6. augusti 2006 skall kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv
och vid behov föreslå nödvändiga ändringar.
Medlemsstaterna skall senast 6. februari 2006 sända kommissionen all information som behövs för att utarbeta denna
rapport, inklusive sådana statistiska uppgifter som anges i
artikel 22.
Efter det att rapporten lagts fram, skall kommissionen minst en
gång vart femte år rapportera till Europaparlamentet och rådet
om tillämpningen av detta direktiv.
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Artikel 26

L 31/25
Artikel 27
Ikraftträdande

Införlivande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv före den 6. februari 2005. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
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.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom
det område som omfattas av detta direktiv.

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 28
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 27 januari 2003.
På rådets vägnar
G. PAPANDREOU

Ordförande

