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Om: Andragende 0994/2012 af Marco Bava, italiensk statsborger, om indførelsen af 
antikorruptionslovgivning på EU-plan

1. Sammendrag

Andrageren foreslår, at der indføres en antikorruptionslov, der i tilfælde af anklage for 
korruption ved indgåelsen af offentlige og/eller private kontrakter fastsætter, at den skadelidte 
myndighed eller virksomhed skal afsætte det beløb, som skal betales, på en særlig 
rentegivende anfordringskonto.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Andrageren foreslår, at der indføres en antikorruptionslov, der i tilfælde af anklage for 
korruption ved indgåelsen af offentlige og/eller private kontrakter fastsætter, at den skadelidte 
myndighed eller virksomhed skal afsætte det beløb, som skal betales, på en anfordringskonto 
med markedsrente, indtil den endelige domfældelse. Hvis den anklagede frifindes, skal 
myndigheden eller virksomheden ud over det kontraktbeløb, som er afsat på 
anfordringskontoen betale de renter, der er påløbet kontoen. Hvis den anklagede kendes 
skyldig, skal myndigheden eller virksomheden have et krav, der kan fuldbyrdes omgående, på 
at anmode den dømte virksomhed og dens direktører om at betale en erstatning svarende til 
det dobbelte af ordrens beløb.

Kommissionens bemærkninger
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EU vedtog den 25. oktober 2012 det horisontale direktiv 2012/29/EU om 
minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse 
for at styrke kriminalitetsofres proceduremæssige rettigheder i forbindelse med straffesager. 
Dette nye tiltag erstatter rammeafgørelsen fra 2001 om ofres stilling i forbindelse med 
straffesager og vil sikre et minimumsniveau af rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre i hele 
EU, uanset hvor de kommer fra, og hvor de bor. Direktivet finder imidlertid kun anvendelse 
på fysiske personer, der har lidt skade som følge af en kriminel handling, og ikke på juridiske 
personer. Som næste fase i indsatsen for ofres rettigheder gennemgår Kommissionen i 
øjeblikket lovrammen for erstatning til ofre for kriminalitet. Andragerens forslag vil blive 
vurderet i denne sammenhæng.

Kommissionen bemærker, at erstatning til ofre i de fleste medlemsstater er begrænset til 
godtgørelse af den skade, der er lidt. Forslaget om at tildele ofret en erstatning, der er dobbelt 
så stor som kontraktbeløbet, går videre end denne skadesgodtgørelse og synes at have 
tilknyttet en straffende effekt. Derfor vil Kommissionen også drøfte, om den kan foreslå at 
indføre muligheden for at idømme en bøde, der er dobbelt så stor som kontraktbeløbet, i EU-
medlemsstaternes retssystemer. For at Kommissionen kan stille forslag om harmonisering af 
strafferetlige sanktioner i EU-medlemsstaterne i henhold til artikel 83 i TEUF, er den i tråd 
med nærheds - og proportionalitetsprincippet nødt til at påvise et klart behov for at 
harmonisere disse sanktioner. I øjeblikket er der ikke dokumentation for, at de nuværende 
niveauer af strafferetlige sanktioner for korruption er utilstrækkeligt afskrækkende. 

Faktisk anførte Kommissionen klart i "Meddelelse om bekæmpelse af korruption i EU" af 6. 
juni 2011, at den væsentligste hindring for succesfuld bekæmpelse af korruption er manglen 
på – eller i det mindste en utilstrækkelig – politisk vilje til at tackle korruption. De 
nødvendige love og antikorruptionspolitikker er i det store og hele på plads på internationalt 
plan, EU-plan og nationalt plan. Hvad der er behov for, er en mere effektiv håndhævelse af 
disse love og politikker.

Kommissionen følger tæt gennemførelsen af antikorruptionspolitikker i alle medlemsstater, 
herunder Italien, inden for rammerne af EU's rapporteringsmekanisme til bekæmpelse af 
korruption ("EU's rapport om bekæmpelse af korruption"), som blev oprettet i juni 2011. EU's 
rapport om bekæmpelse af korruption vil vurdere medlemsstaternes indsats mod korruption 
og blotlægge systemiske problemer, samtidig med at bedste praksis indkredses og peerlæring 
tilskyndes. Denne rapporteringsmekanisme er et instrument, der sigter mod at øge den 
politiske vilje, der hvor korruptionsbekæmpelsen halter bagefter, udbrede succeshistorier og 
tilskynde medlemsstaterne til at opretholde internationalt vedtagne standarder. Rapporten 
forvaltes af Kommissionen og vil blive udgivet hvert andet år, første gang midt i 2013.
Konklusion

Kommissionen erkender vigtigheden af de overordnede problemstillinger, andrageren rejser, 
og vil vurdere disse aspekter i forbindelse med sin gennemgang af lovrammen for erstatning 
til ofre for kriminalitet og den overvågningsproces, der skal foregå gennem EU's 
rapporteringsmekanisme til bekæmpelse af korruption.


