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Den politiska bakgrunden1.

De rättigheter som är förenade med unionsmedborgarskap är inskrivna i EU-
fördragen (artiklarna 17–22). Av dessa bestämmelser följer att unionsmedborgare kan 
välja om de vill delta i val till Europaparlamentet antingen i hemstaten eller i den 
medlemsstat där de är bosatta. I rätten att delta i val till Europaparlamentet ingår såväl 
rätten att rösta som rätten att kandidera. Principerna för hur rösträtt och valbarhet 
utövas i en medlemsstat där en unionsmedborgare inte är medborgare anges i direktiv 
93/109/EG (nedan kallat ”direktivet”). Ingen får rösta mer än en gång i samma val 
eller kandidera i fler än en medlemsstat vid samma val (artikel 4 i direktivet). 

När direktiv 93/109/EG antogs bestod EU av endast 12 medlemsstater. Denna 
konsekvensbedömning inleddes för att ge fler upplysningar om de problem som 
kunnat iakttas sedan direktivet antogs och föreslå möjliga lösningar för att möta 
utmaningarna i samband med EU:s utvidgning till 27 medlemsstater, eftersom den allt 
större mångfalden bland medlemsstaternas valsystem kommer att förvärra de 
konstaterade problemen.

Politiska mål2.

Direktiv 93/109/EG omfattar följande politiska mål:

Allmänna mål:

Se till att alla unionsmedborgare kan delta i valen till Europaparlamentet.•

Uppmuntra alla unionsmedborgare att delta i valen till Europaparlamentet.•

Garantera lika valrättigheter (principen om icke-diskriminering), så att EU-•
medborgare har samma valrättigheter i den medlemsstat där de är bosatta som 
medborgarna i det landet.

Särskilda mål:

Förebygga dubbel röstning i val till Europaparlamentet. •

Förebygga dubbla kandidaturer i val till Europaparlamentet. •

Minska hindren för EU-medborgare som vill kandidera i val till •
Europaparlamentet i bosättningslandet.
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Brister i det nuvarande systemet för att förebygga dubbel röstning och dubbla 3.
kandidaturer

Deltagande i val och dubbel röstning

Vid valet till Europaparlamentet 2004 fanns det i EU:s 25 medlemsstater mer än 5,5 
miljoner utländska unionsmedborgare (unionsmedborgare bosatta i en annan 
medlemsstat än hemstaten) som hade uppnått rösträttsålder.

Vid valet till Europaparlamentet 2004 var det genomsnittliga valdeltagandet 45,7 %. 
Valdeltagandet bland utländska unionsmedborgare var lägre. I de sex länder för vilka 
det fanns uppgifter (eller uppskattningar) om valdeltagandet bland dessa medborgare, 
var det genomsnittliga deltagandet 19,6 %. 

Praktiska problem med det nuvarande systemet för informationsutbyte

Genom direktiv 93/109/EG infördes två sätt att förebygga dubbel röstning och dubbla 
kandidaturer. För det första måste unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat 
men inte är medborgare där (nedan kallade ”utländska unionsmedborgare”) avge en 
försäkran om att de kommer att utöva sin rösträtt eller rätt att kandidera i 
bosättningsstaten, och enbart där. För det andra är medlemsstaterna skyldiga att 
utbyta information om medborgare från andra medlemsstater som har upptagits i 
röstlängden eller kandiderar hos dem, och att vidta lämpliga åtgärder för att se till att 
de inte röstar mer än en gång eller kandiderar i mer än en medlemsstat. För det 
ändamålet har det upprättats ett system för informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna. Detta system har använts vid tre val till Europaparlamentet, 
nämligen 1994, 1999 och 2004. 

De viktigaste nackdelarna med informationssystemet är att den information som 
lämnas är otillräcklig för att den enskilde skall kunna identifieras i befintliga nationella 
register; det förekommer problem med transkribering av namn; uppgifterna kommer in 
för sent för att kunna behandlas samt att uppgifterna överförs i olika format 
(pappersformat, disketter och cd-romskivor), vilket gör att man inte kan utnyttja 
automatisk databehandling. Vidare har systemet resulterat i att rösträtten har gått 
förlorad för ett mindre antal unionsmedborgare. Det är inte heller möjligt att se om 
systemet har lett till färre fall av dubbel röstning. I samband med 2004 års val 
konstaterades fall av dubbel röstning i två medlemsstater. Det gällde 4 fall i 
Luxemburg och 120 i Tyskland. 

Medlemsstaterna anser överlag att systemet är betungande och ineffektivt.

De flesta av de här problemen beror på skillnader i medlemsstaternas icke-
harmoniserade valsystem och på hur de nationella registren hanteras hos 
medlemsstaterna och vilka uppgifter som finns i registren. Detta är ett av de främsta 
hindren för ett snabbt och effektivt utbyte av information om unionsmedborgare som 
vill rösta i en annan medlemsstat än hemstaten.

Femton medlemsstater lämnade uppgifter om vilka resurser som lagts ned på systemet 
för informationsutbyte inför 2004 års val. De beräknade kostnaderna bara för dessa 
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medlemsstater uppgick till 981 000 euro. En stor del av kostnaderna för systemet 
beror på de uppgifter som lämnas är otillräckliga. Det är sannolikt att kostnaderna 
skulle öka om systemet bibehölls i sin nuvarande form, på grund av det ökande antalet 
unionsmedborgare som bor i ett annat EU-land än hemlandet och utvidgningen av EU.

Flera alternativa lösningar utarbetades inom ramen för konsekvensanalysen. Bland 
dessa bedömdes följande vara de mest relevanta för att komma till rätta med dubbel 
röstning dubbla kandidaturer:

Alternativ 1 – Ingen åtgärd

Ingen förändring av den nuvarande situationen, det vill säga följande åtgärder 
bibehålls:

Det nuvarande systemet för informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Inom •
ramen för detta system ansvarar bosättningsstaten för överföringen av uppgifter om 
utländska unionsmedborgare som registrerar sig för röstning (eller anmäler sig som 
kandidat) i landet till unionsmedborgarens hemland, i sin tur stryker personen i 
fråga från röstlängden för att förhindra dubbel röstning. Kommissionen har 
tillsammans med medlemsstaterna fastställt riktlinjer om vilken information som 
skall utbytas och hur utbytet skall gå till. 

En försäkran av utländska unionsmedborgare i samband med att de registrerar •
sig i röstlängden eller anmäler sig som kandidat i bosättningsstaten. Av denna 
försäkran framgår att de kommer att rösta i bosättningsstaten enbart och inte i 
hemstaten (artiklarna 9 och 10 i direktiv 93/109/EG), och/eller att de kandiderar 
enbart i bosättningsstaten (artikel 10).

Alternativ 2 – Avskaffa de nuvarandet systemet för informationsutbyte, men 
bibehålla försäkran om att inte rösta mer än en gång (dubbel röstning) eller 
kandidera i mer än en medlemsstat (dubbla kandidaturer) 

Detta alternativ skulle innebära följande ändringar av direktiv 93/109/EG.

Avskaffande av det nuvarande systemet för informationsutbyte, samtidigt som •
försäkran om att inte rösta mer än en gång eller kandidera i mer än en medlemsstat 
bibehålls.

Införande av påföljder för dubbel röstning.•

Införande av efterkontroller för att konstatera om dubbel röstning förekommit. •

Alternativ 3 – Förbättra det nuvarande systemet för informationsutbyte

Enligt detta alternativ skulle systemet för informationsutbyte kunna förbättras 
administrativt och praktiskt för att skapa överensstämmelse i EU genom att man

fastställer en enda, harmoniserad tidsfrist för informationsutbytet, •

anpassar det fastställda formatet för den information som utbyts så att det blir •
möjligt för samtliga medlemsstater att få tillgång till alla uppgifter de behöver för 
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att identifiera sina medborgare i samband med att de tar emot uppgifterna,

fastställer att all information bör överföras elektronisk på ett enhetligt sätt, för att •
möjliggöra automatisk databehandling av uppgifterna, 

inför användning av det grekiska och det cyrilliska alfabetet, och•

ålägger medlemsstaterna att i förekommande fall informera medborgare som •
strukits från röstlängden.

Systemet skulle sannolikt behöva genomföras av medlemsstaterna på grundval av ett 
kommissionsbeslut som antagits efter ett kommittéförfarande.

Alternativ 4 – Upprätta en särskild röstlängd för val till Europaparlamentet

Detta alternativ skulle innebära att alla medlemsstaternas röstlängder för val till 
Europaparlamentet slås samman till en för alla medlemsstaterna gemensam röstlängd. 
Ett underalternativ skulle vara att fullständigt harmonisera dels metoderna för att 
upprätta och hantera de nationella registren, dels bestämmelserna om vilka uppgifter 
som skall finnas i registren. Uppgifterna i röstlängden skulle vara gemensamt 
tillgängliga för medlemsstaterna.

Utöver ändringarna av direktiv 93/109/EG skulle detta alternativ även kräva ändringar 
av 1976 års akt angående val till Europaparlamentet (som utgör en bilaga till 
76/787/EKSG, EEG, Euratom).

Bedömningen av alternativ

Bedömning av alternativen för att förbättra systemet så att dubbel röstning och dubbla kandidaturer kan undvikas

Mål som skall 
uppnås/Problem som skall 
åtgärdas

Alternativ (Förväntade effekter graderade från – [bidrar ej till målets uppfyllande] till √√
√√√ [målet uppfylls till fullo])

Alternativ 1: 
Ingen åtgärd

Alternativ 2: 
Avskaffa de 
nuvarandet 
systemet för 
informationsutbyte

Alternativ 3: 
Förbättra det 
nuvarande 
systemet

Alternativ 4: 
Upprätta en särskild 
röstlängd för val till 
Europaparlamentet

Förebygga dubbel röstning i 
val till Europaparlamentet

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Förebygga dubbla 
kandidaturer i val till 
Europaparlamentet

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Se till att alla 
unionsmedborgare kan delta 
i valen till Europaparlamentet

√√ √√√√ √√√√ √√√√
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Uppmuntra alla 
unionsmedborgare att delta i 
valen till Europaparlamentet

√√ √√ √√ √√√

Garantera lika 
valrättigheter (principen om 
icke-diskriminering), så att 
EU-medborgare har samma 
valrättigheter i den 
medlemsstat där de är bosatta 
som medborgarna i det landet

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Grundläggande rättigheter

Rätt att rösta och rätt att 
kandidera vid val till 
Europaparlamentet (artikel 
39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Skydd av personuppgifter 
(artikel 8)

√ √√√ √ √√√

Kostnader jämfört med om 
inga åtgärder vidtas + Högre 
kostnader än om inga åtgärder 
vidtas, 0 Oförändrade 
kostnader, - Lägre kostnader 
än om inga åtgärder vidtas

0 - 0 +

Det lämpligaste alternativet

På grundval av en bedömning och jämförelse av alternativen när det gäller 
förutsättningarna att bidra till uppfyllandet av de politiska målen, att främja och 
respektera grundläggande rättigheter, att ta hänsyn till medlemsstaternas och de 
berörda aktörernas synpunkter, att genomföra lösningen praktiskt och hålla nere 
kostnaderna, är alternativ 2 det alternativ som lämpar sig bäst när det gäller att 
förhindra dubbel röstning och dubbla kandidaturer, det vill säga att avskaffa det 
nuvarande systemet för informationsutbyte, samtidigt som försäkran om att inte rösta 
mer än en gång eller kandidera i mer än en medlemsstat bibehålls. Detta skulle 
undanröja risken för att medborgare stryks från en röstlängd av misstag eller inte 
informeras om att de har strukits från röstlängden och därför inte kan rösta. 
Kostnaderna för informationsutbytet mellan medlemsstaterna skulle försvinna. 
Påföljderna för dubbel röstning skulle sannolikt fungera avskräckande. 

Det skulle bli nödvändigt att kontrollera om dubbel röstning förekommit. Om det 
finns elektroniska register med namn och personuppgifter om alla röstberättigade, är 
en sådan process relativt okomplicerad i tekniskt hänseende. Det är dock inte alla 
medlemsstater som för närvarande för sådana register.

På grundval av en preliminär analys är det osannolikt att ett kostnadseffektivt 
kontrollsystem skulle kunna vara infört före 2009. Det är dock inte orimligt att ett 
sådant system skulle kunna användas i därpå följande val. I stället för ett 
kontrollssystem som det ovan nämnda, skulle man vid 2009 års val kunna använda sig 
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av förebyggande åtgärder, till exempel information om den nya påföljden för dubbel 
röstning, och av mindre omfattande kontrollsystem för situationer där det bedöms 
finnas en risk för dubbel röstning. Det bör betonas att det inte finns något som talar 
för att dubbel röstning förekommit i någon större omfattning i samband med tidigare 
val till Europaparlamentet. 

tungrodd byråkarati i Europaparlamentsvalen för kandidater som är utländska 4.
unionsmedborgare

År 2004 deltog sammanlagt 8 974 kandidater i Europaparlamentsvalet. Av dessa 
ställde 8 917 upp som kandidater i sina ursprungsländer medan bara 57 var utländska 
unionsmedborgare som kandiderade i sitt nya bosättningsland.

Det finns belägg för att antalet kandiderande utländska unionsmedborgare skulle ha 
varit större utan den nuvarande skyldigheten att bestyrka att man inte förlorat sin 
valbarhet med hjälp av intyg från behöriga myndigheter i ursprungslandet. Tre länder
har inrapporterat ett antal problem som sammanhänger med denna skyldighet, som lett 
till att utländska unionsmedborgare inte kunnat kandidera i sina nya bosättningsländer. 
Den nuvarande skyldigheten att uppvisa ett intyg från sitt ursprungsland har därför 
inverkat negativt på deltagandet av utländska unionsmedborgare som vill kandidera i 
sitt nya bosättningsland. 

Tungrodd byråkrati

I vissa medlemsstater finns inga tydliga regler för vilken nationell myndighet som är 
behörig att lämna det obligatoriska intyg som EU-medborgare nu måste ha från sitt 
ursprungsland för att visa att de inte förlorat sin valbarhet när de registrerar sig som 
kandidat till Europaparlamentsvalet i sitt bosättningsland. Intervjuer med kandidater 
som tillhör denna kategori bekräftar bilden av att det finns problem när det gäller att 
kontakta och att i tid få nödvändiga intyg från den behöriga myndigheten i 
ursprungslandet.

Bland åtskilliga alternativ som utarbetats inom ramen för konsekvensbedömningen har 
de som följer nedan ansetts vara de mest relevanta för att handskas med dubbel 
röstning och dubbla kandidaturer:

Alternativ 1 – Ingen åtgärd

Inga ändringar görs: när en unionsmedborgare lämnar in en ansökan om att få
kandidera i ett Europaparlamentsval i sitt bosättningsland måste även ett intyg in
lämnas som utfärdats av hans eller hennes hemland (artikel 6 och 10). 

Alternativ 2 – Förbättring av nuvarande system

Detta alternativ skulle exempelvis innebära att man utarbetar en EU-täckande 
informationskampanj som offentliggör en heltäckande lista på myndigheter som är 
behöriga att utfärda intyg till medborgare som vill ställa upp som kandidat i sitt 
bosättningsland.

Alternativ 3 – Avskaffande av skyldigheten för kandidater att bestyrka att han eller 



SV 9 SV

hon inte förlorat sin valbarhet med intyg från behöriga myndigheter i 
ursprungslandet och att ersätta intyget med ett tillägg med samma innehåll i den 
formella försäkran som kandidaterna måste lämna in enligt den nuvarande artikel 
10.1.

Förutom det nya tillägget i den försäkran som kandidater måste lämna inför man 
genom detta alternativ också möjligheten för kandidatens bosättningsland att 
kontrollera att denne inte förlorat sin valbarhet genom att delge ursprungslandet 
försäkran.

Bedömning av alternativen

Bedömning av alternativen för att åtgärda den tungrodda byråkratin för utländska unionsmedborgare som vill 
kandidera vid val till Europaparlamentet 

Mål som skall 
uppnås/Problem som skall 
åtgärdas

Alternativ
(Förväntade effekter graderade från – [bidrar ej till målets uppfyllande] till √√√√ [målet 
uppfylls till fullo])

Alternativ 1: Ingen 
åtgärd

Alternativ 2:

Förbättra det nuvarande 
systemet

Alternativ 3:

Avskaffa skyldigheten för 
kandidater att uppvisa 
intyg

Att undanröja hinder för 
EU-medborgare som vill 
kandidera i 
Europaparlamentsvalen i 
sina bosättningsländer

√ √√√ √√√√

Se till att alla 
unionsmedborgare kan 
delta i valen till 
Europaparlamentet

√ √√ √√√

Uppmuntra alla 
unionsmedborgare att 
delta i valen till 
Europaparlamentet

√ √√ √√√

Garantera lika 
valrättigheter (principen 
om icke-diskriminering), så
att EU-medborgare har 
samma valrättigheter i den 
medlemsstat där de är 
bosatta som medborgarna i 
det landet

√ √ √√

Grundläggande rättigheter

Rätt att rösta och §
rätt att kandidera 
vid val till 
Europaparla-mentet 
(artikel 39)

- √√√ √√√√
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Skydd av §
personuppgifter 
(artikel 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Kostnader jämfört med om 
inga åtgärder vidtas + 
Högre kostnader än om inga 
åtgärder vidtas, 0
Oförändrade kostnader, - 
Lägre kostnader än om inga 
åtgärder vidtas

0 + 0

Det lämpligaste alternativet

Alternativ 3 är lämpligast om man vill komma åt den tungrodda byråkratin för 
utländska unionsmedborgare som vill kandidera till Europaparlamentsvalen, det vill 
säga att avskaffa skyldigheten för kandidater att bestyrka att vederbörande inte 
förlorat sin valbarhet med intyg från behöriga myndigheter i ursprungslandet och att 
ersätta intyget med ett tillägg med samma innehåll i den formella försäkran som 
kandidaterna måste lämna in enligt den nuvarande artikel 10.1.

Detta alternativ innebär att hindren för kandidater som är utländska unionsmedborgare 
i stor utsträckning skulle falla bort eftersom de endast skulle behöva lämna in en 
formell försäkran (och inga intyg från någon myndighet). 

Medlemsstaterna skulle få möjlighet att kontrollera riktigheten i den formella 
försäkran genom att den delges kandidatens ursprungsland. Kostnaden för samhället 
skulle sammantaget bli liten.

Subsidiaritet, proportionalitet och EU-mervärde5.

Det lämpligaste alternativet för att åtgärda bristerna i det nuvarande 
informationsutbytessystemet skulle inte innebära att några åtgärder införs som 
harmoniserar medlemsstaternas valsystem eller åtgärder på gemenskapsnivå som går 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen. Samarbete mellan 
medlemsstaterna behövs på grund av problemets övernationella karaktär, dvs. att 
unionsmedborgare inte har rösträtt eller är valbara i fler än en medlemsstat vid val till 
Europaparlamentet. 

Det lämpliga alternativet för att komma åt den tungrodda byråkratin för de potentiella 
kandidaterna motsvarar också kravet på att man inte skall harmonisera
medlemsstaternas valsystem eller vidta några åtgärder på gemenskapsnivå som går 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen. En möjlighet att kontrollera en 
försäkran från en kandidat som är utländsk unionsmedborgare skulle vara på sin plats 
så att man kan se till att ingen som förlorat sin valbarhet i en medlemsstat kan ställa 
upp i en annan. 

Om EU underlåter att agera skulle detta betydligt skada EU-medborgarnas legitima
intressen. EU-medborgarna har välgrundade förväntningar på att ingen skall kunna 
missbruka valsystemet genom att rösta fler än en gång i samma Europaparlamentsval 
eller ställa upp som kandidat i en medlemsstat trots att han eller hon har förlorat sin 
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valbarhet i en annan medlemsstat. De lämpliga alternativen skulle därför motsvara 
EU:s skyldighet att skydda och säkerställa medborgarnas grundläggande rättigheter. 
Gemensamma insatser respekterar därför subsidiaritetsprincipen i artikel 2 i EU-
fördraget, och proportionalitetsprincipen i artikel 5 i EG-fördraget för båda de 
lämpliga alternativen.


