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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1158/2011 af Antonio Bendata, italiensk statsborger, om EU's 
gennemførelse af henstilling 60/1999 vedtaget af Europarådets Kongres af Lokale 
og Regionale Myndigheder i Europa om de valgte repræsentanters integritet

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at EU i form af et direktiv gennemfører henstilling 60/1999 
vedtaget af Europarådets Kongres af Lokale og Regionale Myndigheder i Europa om de 
valgte repræsentanters integritet. I den forbindelse foreslår andrageren nogle ændringer, der 
ville give den pågældende tekst bindende karakter og give mulighed for, at en gruppe af 
borgere kan rejse tvivl om lokale myndigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Traktaten om Den Europæiske 
Union hjemler ingen generelle beføjelser til at lovgive på EU-plan om valgte repræsentanters 
politiske integritet. Disse lovgivningsmæssige beføjelser henhører under EU-
medlemsstaternes kompetenceområde. EU kan kun lovgive inden for rammerne af de 
kompetencer, som er hjemlet i traktaterne.

Med hensyn til strafferetlige bestemmelser kan Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ved direktiver, som vedtages efter den 
almindelige lovgivningsprocedure, fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for 
strafbare handlinger, samt for straffene herfor på områder med kriminalitet af særlig grov 



PE491.022v01-00 2/3 CM\903865DA.doc

DA

karakter, der har en grænseoverskridende dimension som følge af overtrædelsernes art eller 
konsekvenser eller et særligt behov for at bekæmpe dem på et fælles grundlag. Korruption 
hører blandt de strafbare handlinger, for hvilke der kunne fastsættes sådanne regler.

I den gældende EU-lovgivning fastsættes i konvention af 26. maj 1997 om bekæmpelse af 
bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den 
Europæiske Unions medlemsstater1, minimumsregler for inkriminering af aktiv og passiv 
bestikkelse omfattende både valgte og ikkevalgte EU-tjenestemænd og nationale 
tjenestemænd. I konventionen defineres aktiv og passiv bestikkelse, der bør inkrimineres på 
nationalt plan, og medlemsstaterne forpligtes til at indføre strafferetlige sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning 
(herunder frihedsstraf i grove tilfælde), uden at de kompetente myndigheders udøvelse af 
disciplinære beføjelser berøres. EU's politik til bekæmpelse af korruption er en af 
topprioriteterne på Kommissionens dagsorden. Kommissionens indsats på dette område 
efterkommer det mandat, som medlemsstaterne nåede til enighed om i 
Stockholmprogrammet. I dette øjemed vedtog Kommissionen den 6. juni 2011 en 
"antikorruptionspakke", der blev til på den forudsætning, at korruption ikke kan bekæmpes 
isoleret, og at der er behov for en strammere politik på EU-plan for at sikre bedre resultater. 

I dette seneste strategiske EU-initiativ til bekæmpelse af korruption anlagdes en dobbelt 
approach: på den ene side etablering af en EU-rapporteringsmekanisme for regelmæssig 
evaluering af medlemsstaternes indsats for at bekæmpe korruption ("EU's 
antikorruptionsrapport") – den første af sin slags i EU – og på den anden side en større 
fokusering på korruption over hele linjen på en række interne og eksterne EU-politikområder 
samt et forstærket samarbejde med eksisterende tilsynsmekanismer til bekæmpelse af 
korruption.

EU's antikorruptionsrapport vil blive forvaltet af Kommissionen og offentliggjort hvert andet 
år – første gang i 2013. I rapporten vil der i samme grad blive redegjort for god og negativ 
praksis og EU-tendenser og sårbarheder. Rapporten vil ikke være altomfattende, og der vil 
ved hver evaluering blive fokuseret på en række tværgående emner af særlig relevans på EU-
plan, og udvalgte emner, der specifikt vedrører de enkelte medlemsstater, vil blive behandlet i 
landeanalyserne. Der vil blive taget hensyn til eksisterende viden i form at evalueringer af 
politikken til bekæmpelse af korruption ved mangeårige tilsynsværktøjer, såsom dem, der 
benyttes i Europarådssammenhæng (som f.eks. Sammenslutningen af Stater mod Korruption 
– GRECO), i OECD og på det seneste undersøgelsesmekanismen i De Forenede Nationers 
konvention mod korruption (UNCAC).

Kommissionen har også undersøgt muligheden af en lovgivningsmæssig løsning inden for 
rammerne af de beføjelser, der er hjemlet i traktaterne, men er nået til den konklusion, at en 
sådan løsning vil være forhastet på nuværende tidspunkt. Hertil kommer, at mange 
betænkeligheder omkring politikkerne til bekæmpelse af korruption i højere grad er knyttet til 
gennemførelsen end til den retlige ramme. EU's antikorruptionsrapport ville være bedre egnet 
til på kort og mellemlang sigt at bidrage til at forstærke de korruptionsbekæmpende 
foranstaltninger og styrke den gensidige tillid medlemsstaterne imellem. Det vil med 
udgangspunkt i konklusionerne i de første rapporter kunne overvejes på et senere stadie at 

                                               
1 EFT C 195 af 25.6.1997, s. 2. Konventionen trådte i kraft den 28. september 2005.
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træffe yderligere politiske EU-tiltag, herunder lovgivningsinitiativer.

Selv om henstillingerne i antikoruptionsrapporten ikke er retligt bindende for 
medlemsstaterne, vil opfølgningen på dem blive overvåget i alle følgende rapporter. 
Kommissionen kan gennem regelmæssige evalueringer og ved at gøre opmærksom på 
uindfriede henstillinger sætte yderligere skub i indsatsen for at bekæmpe korruption i hele 
EU.

Lokale og regionale valgte repræsentanters integritet er ganske rigtigt et anliggende af største 
vigtighed i politikkerne til bekæmpelse af korruption som helhed, et anliggende, der også 
rejser særlige problemer med hensyn til opfølgning og gennemførelse. EU vil også i sin 
antikorruptionsrapport kunne undersøge sådanne spørgsmål og afgive henstillinger, når der 
signaleres fortsat negativ og positiv praksis fra en eller flere EU-medlemsstaters side. EU kan 
også i rapporten undersøge opfølgningen på uindfriede henstillinger afgivet af andre 
evalueringsmekanismer, såsom GRECO, herunder spørgsmål vedrørende finansiering af 
politiske partier og valgkampagner.

Det blev i meddelelsen om bekæmpelse af korruption i EU1 af 6. juni 2011 bl.a. understreget, 
at et af de hovedområder, som der skal tages hånd om i fremtiden, er forebyggelse og 
bekæmpelse af politisk korruption. I dette øjemed opfordrede Kommissionen 
medlemsstaterne, de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet til at sikre mere åbenhed 
og tillade et effektivt tilsyn med de politiske partier og andre interessegrupper. Som nævnt i 
meddelelsen ønsker Kommissionen også at opfylde sin forpligtelse til at fremme Unionens 
almene interesser i overensstemmelse med forpligtelserne i traktaterne, dens adfærdskodeks 
og andre relevante regler.

Konklusion

På baggrund af de beføjelser og kompetencebegrænsninger, der følger af traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om Den Europæiske Union, samt de 
politikmål, Kommissionen har opstillet i antikorruptionspakken af 6. juni 2011, agter 
Kommissionen ikke at fremsætte forslag til ny lovgivning vedrørende valgte repræsentanters 
politiske integritet. Kommissionens hovedmål på dette politikområde er på nuværende 
tidspunkt at sikre en effektiv gennemførelse af antikorruptionspakken, som vedtoges i juni 
2011, og specielt af EU's antikorruptionsrapport, der vil blive offentliggjort første gang i 2013 
og derefter hvert andet år.

Kommissionen erkender vigtigheden af de spørgsmål, som andrageren har rejst, og vil 
behandle disse aspekter nærmere i den tilsynsproces, som vil blive gennemført via EU's 
rapporteringsmekanisme til bekæmpelse af korruption.

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om bekæmpelse af korruption i EU af 6. juni 2011 (KOM(2011)0308).


