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Baggrund1.

Ifølge EU-borgernes rettigheder, som er knæsat i EU-traktaten (artikel 17-22), kan 
EU-borgere med bopæl i en anden medlemsstat end deres egen ved valg til Europa-
Parlamentet vælge at deltage enten i deres oprindelsesmedlemsstat eller i deres 
bopælsmedlemsstat. Deltagelse ved valg til Europa-Parlamentet indebærer både 
valgret og valgbarhed. Principperne for valgret og valgbarhed i en medlemsstat, som 
en EU-borger ikke er statsborger i, er omhandlet i direktiv 93/109/EF. Ingen må
afgive stemme mere end én gang eller lade sig opstille i to lande ved valg til Europa-
Parlamentet (direktivets artikel 4). 

Direktiv 93/109/EF blev vedtaget på et tidspunkt, hvor EU kun bestod af 12 
medlemsstater. Konsekvensanalysen blev indledt for at tilvejebringe flere oplysninger 
om de problemer, der er konstateret, siden direktivet blev vedtaget, og for at foreslå
eventuelle løsninger med henblik på at klare udfordringerne i forbindelse med EU's
udvidelse til 27 medlemsstater, når den øgede mangfoldighed blandt medlemsstaternes 
valgordninger vil forværre de konstaterede problemer.

målsætninger2.

Direktiv 93/109/EF omfatter følgende politikmål:

Generelle målsætninger:

sikre at alle unionsborgere kan deltage ved valg til Europa-Parlamentet•

tilskynde alle unionsborgere til at deltage ved valg til Europa-Parlamentet•

sikre lige adgang til valgrettigheder (princippet om forbud mod •
forskelsbehandling), således at EU-borgere har de samme valgrettigheder i deres 
bopælsmedlemsstat som landets egne borgere.

Specifikke målsætninger:

hindre dobbelt stemmeafgivelse ved valg til Europa-Parlamentet•

hindre dobbeltkandidatur ved valg til Europa-Parlamentet•

fjerne hindringer for EU-borgere, som ønsker at lade sig opstille ved valg til •
Europa-Parlamentet i deres bopælsmedlemsstat.

Mangler ved den nuværende ordning, som skal hindre dobbelt stemmeafgivelse 3.
og dobbeltkandidatur

Valgdeltagelse og dobbelt stemmeafgivelse

Ved valget til Europa-Parlamentet i 2004 var der over 5,5 millioner udenlandske EU-
borgere i den stemmeberettigede alder i de 25 EU-medlemsstater.
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Ved valget til Europa-Parlamentet i 2004 var valgdeltagelsen i gennemsnit 45,7 %. 
Valgdeltagelsen var lavere blandt udenlandske EU-borgere. I de seks lande, hvor der 
forelå tal om (eller skøn over) disse borgeres deltagelse, var deltagelsen i gennemsnit 
19,6 %. 

Praktiske problemer med det nuværende informationsudvekslingssystem

I henhold til direktiv 93/109/EF hindres dobbelt stemmeafgivelse og 
dobbeltkandidatur på to måder: for det første skal udenlandske EU-borgere 
fremlægge en formel erklæring med angivelse af, at de kun vil udøve deres valgret 
eller lade sig opstille i bopælsmedlemsstaten, og for det andet er medlemsstaterne 
forpligtet til at udveksle informationer om statsborgere fra andre medlemsstater, som 
er optaget på valglister eller har ladet sig opstille, og at træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at deres statsborgere ikke afgiver stemme mere end én 
gang eller lader sig opstille i mere end én medlemsstat. Derfor blev der oprettet et 
system til udveksling af informationer mellem medlemsstaterne. Det har været anvendt 
i forbindelse med tre valg til Europa-Parlamentet, dvs. i 1994, 1999 og 2004. 

De største ulemper ved informationsudvekslingssystemet er: der modtages for få
informationer til at kunne identificere enkeltpersoner i eksisterende nationale registre; 
problemer med omskrivning af navne, data ankommer for sent til at kunne blive 
behandlet; informationerne overføres i forskelligt format (f.eks. på papir, disketter, cd-
rom) og kan derfor ikke behandles automatisk. Endvidere har systemet medført, at 
enkelte borgere ikke har kunnet udøve deres stemmeret. Det er heller ikke muligt at 
fastlægge, om systemet har begrænset dobbelt stemmeafgivelse. I 2004 blev der 
konstateret tilfælde af dobbelt stemmeafgivelse i to medlemsstater. 4 tilfælde i 
Luxembourg og ca. 120 i Tyskland. 

De fleste medlemsstater anser systemet for at være besværligt og ineffektivt.

De fleste problemer skyldes, at der er forskel på medlemsstaternes ikke-
harmoniserede valgordninger og på, hvordan de nationale registre behandles i 
medlemsstaterne, og hvilke informationer registrene indeholder. Det er en af de 
største hindringer for hurtig og effektiv udveksling af informationer om udenlandske 
EU-vælgere.

Femten medlemsstater har givet et overslag over de ressourcer, der blev brugt til 
informationsudvekslingssystemet i forbindelse med valget i 2004. De anslåede udgifter 
beløber sig blot for disse medlemsstater til 981 000 EUR. En stor del af udgifterne i 
forbindelse med systemet skyldes udveksling af utilstrækkelige informationer. 
Udgifterne vil sandsynligvis stige, hvis systemet forbliver uændret, og det skyldes det 
stigende antal udenlandske EU-borgere.

Der er udarbejdet flere løsningsmodeller i forbindelse med konsekvensanalysen, men 
følgende blev anset for de mest relevante til at løse problemet med dobbelt 
stemmeafgivelse og dobbeltkandidatur:

Model 1 – Status quo

Den nuværende situation ændres ikke, dvs. følgende foranstaltninger videreføres:
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Det nuværende system til udveksling af informationer mellem •
medlemsstaterne. Under dette system er bopælsmedlemsstaten ansvarlig for at 
sende informationer om udenlandske EU-borgere, som bliver optaget på valglisten 
(eller lader sig opstille) i dette land, til oprindelsesmedlemsstaten, som så sletter 
dem fra sin valgliste for at hindre dobbelt stemmeafgivelse. Kommissionen opstiller 
sammen med medlemsstaterne retningslinjer for, hvilke informationer der skal 
udveksles og hvordan. 

Den formelle erklæring, som udenlandske EU-borgere skal fremlægge, når de •
bliver optaget på valglisten eller søger om at blive opstillet i deres
bopælsmedlemsstat; denne erklæring indeholder en angivelse af, at de kun vil 
stemme i deres bopælsmedlemsstat og ikke i deres oprindelsesmedlemsstat (artikel 
9 og 10 i direktiv 93/103/EF), og at de kun vil lade sig opstille i deres 
bopælsmedlemsstat (artikel 10).

Model 2 – Afskaffe det nuværende informationsudvekslingssystem, men beholde den 
erklæring, der skal hindre dobbelt stemmeafgivelse og dobbeltkandidatur, samt 
indføre sanktioner og efterfølgende kontrol

Denne model ville indebære følgende ændringer af direktiv 93/104/EF:

afskaffe det nuværende informationsudvekslingssystem, men samtidig beholde •
erklæringen fra udenlandske EU-statsborgere om, at de ikke stemmer mere end én 
gang eller lader sig opstille i to medlemsstater ved samme valg til Europa-
Parlamentet

indføre sanktioner for dobbelt stemmeafgivelse•

indføre efterfølgende kontrol med henblik på at afdække dobbelt stemmeafgivelse. •

Model 3 – Forbedre det nuværende informationsudvekslingssystem

Denne model giver adgang til at forbedre de administrative og operative aspekter ved 
det nuværende informationsudvekslingssystem således, at der sikres ensartethed i hele 
EU. Det kan ske ved at:

indføre en fælles frist for udveksling af informationer •

justere det eksisterende format for informationer, som skal udveksles, således at •
alle medlemsstater kan få alle de informationer, de har behov for til at identificere
deres egne statsborgere, når de modtager informationer

fastslå, at alle informationer skal overføres elektronisk med et helt bestemt redskab, •
således at alle informationer kan behandles automatisk 

indføre brug af det græske og det kyrilliske alfabet og•

sørge for, at medlemsstaterne behørigt underretter borgere om, at de er slettet af •
valglisten.



DA 6 DA

Systemet ville sandsynligvis skulle gennemføres af medlemsstaterne på grundlag af en 
beslutning fra Kommissionen vedtaget i henhold til udvalgsproceduren.

Model 4 – Udarbejde en valgliste for Europa-Parlamentet

Denne model ville indebære, at alle medlemsstaternes valglister (valg til Europa-
Parlamentet) skulle samles i en fælles valgliste for valg til Europa-Parlamentet for alle 
medlemsstater. Denne løsning kunne også indebære en fuldstændig harmonisering af 
de metoder, der anvendes til at behandle nationale lister, og de informationer, listerne 
indeholder. Informationerne på valglisten ville være tilgængelige for alle 
medlemsstaterne.

I tillæg til ændringerne af direktiv 93/109/EF ville denne model også gøre det 
nødvendigt at ændre akten af 1976 om valg (knyttet som bilag til afgørelse 
76/787/EKSF, EØF, Euratom).

Analyse af modeller
Analyse af mulighederne for at forbedre det system, der skal hindre dobbelt stemmeafgivelse og dobbeltkandidatur
Mål/problem Modeller (forventede konsekvenser i intervallet fra - (bidrager ikke til målet) til √√√√√

(målet nås fuldt ud))
Model 1: Status 
quo

Model 2: Afskaffe 
det nuværende 
informations-
udvekslingssystem

Model 3: 
Forbedre det 
nuværende 
informations-
udvekslingssystem

Model 4: Udarbejde 
en valgliste for 
Europa-Parlamentet

Hindre dobbelt 
stemmeafgivelse ved valg til 
Europa-Parlamentet

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Hindre dobbeltkandidatur
ved valg til Europa-
Parlamentet

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Sikre at alle EU-borgere kan 
deltage ved valg til Europa-
Parlamentet

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Tilskynde alle EU-borgere til 
at deltage ved valg til Europa-
Parlamentet

√√ √√ √√ √√√

Sikre lige adgang til 
valgrettigheder (princippet 
om forbud mod 
forskelsbehandling), således 
at EU-borgere har de samme 
valgrettigheder i deres
bopælsmedlemsstat som 
landets egne statsborgere

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Grundlæggende rettigheder

Valgret og valgbarhed ved 
valg til Europa-Parlamentet
(artikel 39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√
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Beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8)

√ √√√ √ √√√

Omkostninger i forhold til 
status quo
+ højere omkostninger end 
ved status quo ; 0 samme 
omkostninger; - lavere 
omkostninger end ved status 
quo

0 - 0 +

Den foretrukne model

Modellerne er blevet analyseret og sammenlignet under hensyn til følgende:
spørgsmålet om, hvorvidt de opfylder målene og bidrager til og overholder 
grundlæggende rettigheder, medlemsstaternes og de berørte parters synspunkter og 
praktiske forhold og omkostninger. På grundlag heraf er den foretrukne model til at 
afhjælpe manglerne ved det system, der skal hindre dobbelt stemmeafgivelse og 
dobbeltkandidatur, model 2 - at afskaffe det nuværende 
informationsudvekslingssystem, men beholde den erklæring, der skal hindre dobbelt
stemmeafgivelse, samt indføre sanktioner og efterfølgende kontrol. På den måde ville 
risikoen for, at borgere utilsigtet bliver slettet fra en valgliste eller ikke bliver 
informeret om, at de er blevet slettet fra en valgliste og derfor ikke kan stemme, 
forsvinde. Omkostningerne ved at udveksle informationer mellem medlemsstater ville 
blive sparet. Sanktioner for dobbelt stemmeafgivelse vil sandsynligvis afskrække 
borgere fra dobbelt stemmeafgivelse. 

Det ville blive nødvendigt at tjekke for tilfælde af dobbelt stemmeafgivelse blandt 
udenlandske EU-borgere. Hvis de elektroniske registre med navne og nærmere 
oplysninger om alle vælgere blev bevaret, ville denne proces være en let teknisk 
løsning. Men ikke alle medlemsstater har på indeværende tidspunkt sådanne 
elektroniske registre.

Ifølge den indledende analyse kan der sandsynligvis ikke blive indført en 
omkostningseffektiv revisionsordning inden 2009. Men det kan rimeligvis lade sig 
gøre ved senere valg. I 2009 kan der i stedet for en revisionsordning indføres 
forebyggende foranstaltninger som f.eks. omtale af den nye sanktion for dobbelt 
stemmeafgivelse og "lette" ordninger med efterfølgende tjek i situationer, hvor der er 
sandsynlighed for dobbelt stemmeafgivelse. Det skal understreges, at der ikke 
foreligger bevis for udbredt anvendelse af dobbelt stemmeafgivelse i forbindelse med 
tidligere valg til Europa-Parlamentet. 

Den tunge administrative byrde for udenlandske kandidater ved valg til Europa-4.
Parlamentet

I 2004 var der i alt opstillet 8 974 kandidater ved valget til Europa-Parlamentet. Heraf 
var 8 917 opstillet som kandidater i deres oprindelsesland og kun 57 kandidater var 
udenlandske EU-borgere.

Antallet af udenlandske EU-kandidater ville efter alt at dømme have været højere, hvis 
de ikke havde været forpligtet til at forelægge en attest fra de kompetente 
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myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten som dokumentation for, at de ikke havde 
mistet deres ret til at lade sig opstille som kandidat. Tre lande har indberettet en række 
problemer med denne forpligtelse, hvor udenlandske EU-borgere som følge heraf blev 
anset for ikke at kunne opstille som kandidater i deres bopælsmedlemsstat. Den 
nuværende forpligtelse til at forelægge en attest har derfor haft en negativ indvirkning 
på udenlandske EU-kandidaters deltagelse i deres bopælsmedlemsstat. 

Tung administrativ byrde

Nogle medlemsstater har ikke klart identificeret eller reguleret, hvilken national 
myndighed, der er kompetent til at udstede den obligatoriske attest, som EU-borgere 
på indeværende tidspunkt skal fremskaffe fra deres oprindelsesmedlemsstat for at 
bevise, at de har ret til at lade sig opstille som kandidat, når de opstiller som kandidat 
ved valg til Europa-Parlamentet i deres bopælsmedlemsstat. Interview med 
udenlandske EU-kandidater bekræfter, at der er problemer med at finde frem til den 
kompetente myndighed i deres oprindelsesmedlemsstat og modtage den relevante
erklæring i god tid.

Der er udarbejdet flere løsningsmodeller i forbindelse med konsekvensanalysen, men 
følgende blev anset for de mest relevante til om at løse problemet med dobbelt 
stemmeafgivelse og dobbeltkandidatur:

Model 1 – Status quo

Ingen ændringer: Når EU-borgere søger om at blive opstillet som kandidat i deres 
bopælsmedlemsstat ved valg til Europa-Parlamentet, skal de fremlægge en attest fra 
deres oprindelsesmedlemsstat (artikel 6 og 10). 

Model 2 – Justere det nuværende system

Denne model ville f.eks. indebære, at der gennemføres en informationskampagne i 
hele EU for at offentliggøre en samlet liste over myndigheder, som er kompetente til 
at udstede en attest for valgbarhed til borgere, som ønsker at lade sig opstille i deres 
bopælsmedlemsstat.

Model 3 – Fjerne kandidaters forpligtelse til at dokumentere ved hjælp af en attest
fra de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten, at de ikke har mistet 
deres ret til at lade sig opstille som kandidat, og erstatte den med en bemærkning 
med samme virkning i den formelle erklæring, som kandidater skal fremlægge i 
henhold til den nuværende artikel 10, stk. 1.

Ud over at indføje en ny bemærkning i den erklæring, som kandidater skal fremlægge, 
ville denne model også gøre det muligt for bopælsmedlemsstaterne at forsikre sig om, 
at den pågældende borger rent faktisk ikke har mistet sin ret til at lade sig opstille som 
kandidat, ved at give oprindelsesmedlemsstaten meddelelse om denne erklæring.
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Analyse af modeller

Analyse af mulighederne for at løse problemet med tunge administrative byrder for udenlandske EU-kandidater 
ved valg til Europa-Parlamentet

Mål/problem Modeller
(forventede konsekvenser i intervallet fra - (bidrager ikke til målet) til √√√√√ (målet nås 
fuldt ud))

Mål 1: Status quo Mål 2:

Forbedre det nuværende 
system

Mål 3:

Fjerne kandidaternes 
forpligtelse til at fremlægge 
en attest

Fjerne hindringerne for 
EU-borgere, som ønsker at 
lade sig opstille som 
kandidater ved valg til 
Europa-Parlamentet i deres 
bopælsmedlemsstat

√ √√√ √√√√

Sikre at alle EU-borgere 
kan deltage ved valg til 
Europa-Parlamentet

√ √√ √√√

Tilskynde alle EU-borgere 
til at deltage ved valg til 
Europa-Parlamentet

√ √√ √√√

Sikre lige adgang til 
valgrettighederne
(princippet om ikke-
forskelsbehandling), således 
at EU-borgere har de samme 
valgrettigheder i deres 
bopælsmedlemsstat som 
landets egne statsborgere

√ √ √√

Grundlæggende rettigheder

Valgret og §
valgbarhed ved valg 
til Europa-
Parlamentet (artikel 
39)

- √√√ √√√√

Beskyttelse af §
personoplysnin-ger 
(artikel 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Omkostninger i forhold til 
status quo

+ højere omkostninger end 
ved status quo ; 0 samme 
omkostninger; - lavere 
omkostninger end ved status 
quo

0 + 0
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Den foretrukne model

Den foretrukne model til at løse problemet med den tunge administrative byrde for 
udenlandske EU-borgere ved valg til Europa-Parlamentet er model 3 – at fjerne 
kandidaters forpligtelse til ved hjælp af en attest fra de kompetente myndigheder i 
oprindelsesmedlemsstaten at dokumentere, at de ikke har mistet deres ret til at lade 
sig opstille som kandidat, og erstatte den med en bemærkning med samme virkning i 
den formelle erklæring, som kandidater skal fremlægge i henhold til den nuværende 
artikel 10, stk. 1.

Denne model ville mindske mange af hindringerne for udenlandske EU-kandidater, da 
de kun ville skulle fremlægge en formel erklæring (og ikke en attest fra en 
myndighed). 

Medlemsstaterne ville få mulighed for at tjekke den formelle erklæring ved at give 
oprindelsesmedlemsstaten meddelelse herom. De samlede "omkostninger for 
samfundet" ved den foretrukne model ville være begrænsede.

Subsidiaritet, proportionalitet og EU-merværdi5.

Den model, der foretrækkes til at afhjælpe manglerne ved det nuværende 
informationsudvekslingssystem, ville ikke medføre foranstaltninger, som harmoniserer 
medlemsstaternes valgordninger, eller fælles tiltag, som går ud over, hvad der er 
nødvendigt for at nå målene. Problemet er grænseoverskridende - EU-borgere har 
hverken ret til at stemme eller lade sig opstille som kandidat i mere end én 
medlemsstat ved samme valg til Europa-Parlamentet - og kræver derfor, at 
medlemsstaterne samarbejder. 

Kravet om, at der ikke må træffes foranstaltninger, som harmoniserer 
medlemsstaternes valgordninger, eller gennemføres fælles tiltag, som går ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå målene, gælder også for den model, der foretrækkes
til at løse problemet med den tunge administrative byrde for eventuelle kandidater. 
Muligheden for at tjekke udenlandske EU-borgeres erklæringer ville medvirke til at 
sikre, at ingen, som anses for ikke at kunne lade sig opstille som kandidat i én 
medlemsstat, kan lade sig opstille som kandidat i en anden medlemsstat. 

Hvis EU ikke træffer foranstaltninger, vil det i høj grad skade EU-borgernes legitime 
interesser. EU-borgerne har nemlig rimelige forventninger om, at ingen kan misbruge 
valgordningen ved at stemme mere end én gang ved det samme valg til Europa-
Parlamentet eller lade sig opstille som kandidat i en medlemsstat, selvom den 
pågældende borger har mistet denne ret i en anden medlemsstat. De foretrukne 
modeller ville derfor opfylde EU's forpligtelse til at garantere og sikre beskyttelse af 
borgernes grundlæggende rettigheder. Fælles tiltag er derfor i begge tilfælde i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union og proportionalitetsprincippet i artikel 5 i traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab. 


