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GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR 
EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA 

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER 
 

PRESIDIETS BESLUT 
 

AV DEN 15 APRIL 2013 
 
 
Kapitel: 
 

1. Gåvor som mottagits inom ramen för en officiell befattning 
2. Inbjudningar till evenemang arrangerade av tredje part 
3. Kontrollförfarande 
4. Slutbestämmelser 

 
 
 
EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM HAR FATTAT DETTA BESLUT 
 
med beaktande av Europaparlamentets arbetsordning, särskilt artikel 9.1, 
 
med beaktande av arbetsordningens bilaga I (nedan kallad uppförandekoden), särskilt 
artiklarna 5.2, 5.3 och 9, och av följande skäl: 
 
 
 
(1) Enligt artikel 5.2 i uppförandekoden får ledamöter som officiellt företräder 

Europaparlamentet ta emot gåvor vars värde är högre än det tröskelvärde som 
fastställs i artikel 5.1, för att senare lämna gåvorna vidare. 

 
(2) Det bör nu fastställas ett förfarande för hur ledamöterna till talmannen ska lämna 

sådana gåvor som de tagit emot när de officiellt företrätt Europaparlamentet, i 
enlighet med artikel 5.2 i uppförandekoden. 

 
(3) Det bör finnas en bestämmelse om att talmannen, i vederbörligen motiverade 

fall, får besluta att den ledamot som tagit emot gåvan får behålla den under en 
viss tid. 

 
(4) Det bör finnas möjligheter att visa upp gåvor av konstnärligt eller kulturellt 

värde i Europaparlamentets lokaler. 
 
(5) Ledamöter som i god tro har tagit emot en gåva, vars värde senare visar sig vara 

högre än tröskelvärdet i artikel 5.1 i uppförandekoden, bör ha möjlighet att 
korrigera sitt agerande genom att överlämna gåvan till talmannen. 

 
(6) Dessa bestämmelser bör även kunna tillämpas på ledamöter som utövar vissa 

uppdrag på en politisk grupps vägnar. 
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(7) Av insynsskäl bör det upprättas ett offentligt gåvoregister. 
 
(8) Tillämpningsområdet för artikel 5.3 i uppförandekoden, och bestämmelserna för 

att säkra öppenhet och insyn, måste fastställas för de fall när en ledamot får 
ersättning för sina kostnader för resa, logi och uppehälle, eller när dessa 
kostnader betalas direkt av tredje part, när en ledamot efter en inbjudan och 
inom ramen för sitt uppdrag deltar i ett evenemang som arrangeras av tredje 
part.  

 
(9) Ett av de övergripande målen i uppförandekoden är att säkerställa att 

ledamöterna informerar om sin närvaro vid alla evenemang där det finns viss 
risk för att de kan bli påverkade på ett otillbörligt sätt när de utövar sina 
uppdrag. 

 
(10) Risken för att ledamöterna ska bli otillbörligt påverkade när de utövar sina 

uppdrag kan i princip uteslutas i de fall då den tredje part som står för 
kostnaderna företräder allmänintresset eller motsvarande intresse. En 
förteckning över tredje parter som företräder allmänintresset eller motsvarande 
bör upprättas, med utgångspunkt i avtalet mellan Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen om inrättande av ett öppenhetsregister för 
organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och 
genomförandet av EU:s politik1. Om det ovannämnda avtalet ändras bör även 
förteckningen uppdateras i enlighet därmed. 

 
(11) För att säkra öppenhet och insyn i enlighet med artikel 5.3 i uppförandekoden 

bör ledamöterna, inom den tidsfrist som fastställs i dessa bestämmelser, lämna 
en redogörelse för sin närvaro vid evenemang som arrangeras av tredje part. 

 
(12) Ett kontrollförfarande måste fastställas i enlighet med artikel 9 i 

uppförandekoden. 
 
 
HÄRMED ANTAS FÖLJANDE GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER: 

 
 
 
 
 

Kapitel 1 
 

GÅVOR SOM MOTTAGITS INOM RAMEN FÖR EN OFFICIELL 
BEFATTNING 

 
 
 

Artikel 1 
 

Definitioner och tillämpningsområde 

                                                 
1 EUT L 191, 22.7.2011, s. 29. 
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1. För artikel 5.2 i uppförandekoden gäller följande: 
 

a) Med ”gåva” avses varje enskild sak eller objekt bestående av en eller flera 
delar som en givare skänkt till en ledamot vid ett tillfälle. 

 
b) En ledamot anses företräda Europaparlamentet inom ramen för en officiell 
befattning om han eller hon 

 
– utövar någon av de funktioner som avses i artikel 19 i arbetsordningen, 

eller 
 

– på talmannens vägnar företräder Europaparlamentet i internationella 
förbindelser eller vid ceremonier i enlighet med artikel 20.4 i 
arbetsordningen, eller 

 
– företräder ett utskott eller en interparlamentarisk delegation på ett officiellt 

uppdrag till vilket talmanskonferensen eller presidiet gett sitt tillstånd. 
 
2. Detta kapitel ska även tillämpas på en ledamot som, i en politisk grupp som 

genom ett offentliggjort beslut har förbundit sig att följa dessa bestämmelser, 
utövar en funktion som kan jämföras med de funktioner som avses i punkt 1 b. 

 
 

Artikel 2 
 

Ledamöternas tillkännagivande, överlämnande och behållande av gåvor 
 
1. Varje ledamot som företräder Europaparlamentet inom ramen för en officiell 

befattning i enlighet med artikel 1 ska senast den sista dagen i den månad som 
följer efter det datum då en gåva mottagits informera talmannen om mottagandet, 
och särskilt ange givarens namn, datum för mottagandet, i vilken egenskap han 
eller hon tagit emot gåvan, och lämna en beskrivning av gåvan samt göra en 
uppskattning av dess värde. Formuläret i bilaga I ska användas för lämnandet av 
dessa uppgifter. 

 
2. Ansvarig enhet ska på talmannens vägnar informera ledamoten om hur gåvans 

överlämnande ska ske i enlighet med ledamöternas skyldighet enligt artikel 5.2 i 
uppförandekoden. 

 
3. I undantagsfall kan en ledamot få behålla gåvan för gott, under förutsättning att 

ledamoten uppskattar dess värde till mindre än det tröskelvärde som fastställs i 
artikel 5.1 i uppförandekoden och att gåvan inte har ett uppenbart immateriellt 
värde för Europaparlamentet. Om dessa förutsättningar uppfylls ska gåvan bli 
ledamotens egendom. I tveksamma fall kan ledamoten lämna in gåvan för att få 
värdet beräknat av den ansvariga enheten, som i sin tur vid behov kan anlita en 
oberoende expert. 
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4. Om gåvans värde enligt den ansvariga enheten överstiger det tröskelvärde som 
fastställs i artikel 5.1 i uppförandekoden, ska artikel 3 i dessa bestämmelser 
tillämpas. 

 
 

Artikel 3 
 

Förvaring och förevisning av gåvor 
 
1. Den ansvariga enheten ska ta hand om gåvorna. 
 
2. Gåvorna ska förvaras i Europaparlamentets lokaler. 
 
3. Trots vad som sägs i punkt 2 får gåvor som är av konstnärligt eller kulturellt 

värde, enligt ett beslut från talmannen grundat på en rekommendation som 
kvestorerna ska utfärda efter att ha hört konstrådet, visas upp på lämplig plats i 
Europaparlamentets lokaler. 

 
4. Trots vad som sägs i punkt 2, och på skriftlig begäran av den ledamot som tagit 

emot gåvan, får talmannen i vederbörligt motiverade fall besluta att ledamoten ska 
ha tillåtelse att förevisa gåvan på sitt kontor i Europaparlamentets lokaler så länge 
han eller hon har kvar den officiella befattning som gällde då gåvan mottogs. 

 
5. Kvestorerna får ge den ansvariga enheten instruktioner om användningen av alla 

gåvor som är Europaparlamentets egendom. Ledamöterna har rätt att delta i 
offentliga anbudsförfaranden som organiseras för försäljning av alla sådana gåvor. 

 
 

Artikel 4 
 

Gåvoregister 
 
1. Ansvarig enhet ska föra ett register över gåvor som tillhör Europaparlamentet. 
 
2. Registret ska innehålla den information som ska lämnas i enlighet med artikel 2.1. 

Det ska även innehålla ett foto av gåvan, och, i förekommande fall, ange var 
gåvan förevisas enligt artikel 3.3 och 3 4, samt uppdateras så att det återspeglar 
alla instruktioner som lämnats i enlighet med artikel 3.5. 

 
3. Registret ska offentliggöras på Europaparlamentet webbplats i en lättillgänglig 

form. 
 
 

Artikel 5 
 

Korrigeringsklausul 
 
Om en ledamot som i god tro tagit emot en gåva blir medveten om att dess värde är 
högre än det tröskelvärde som anges i artikel 5.1 i uppförandekoden, ska han eller hon 
vid första möjliga tillfälle informera om detta i enlighet med artikel 2.1 i dessa 
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bestämmelser, och lämna in gåvan till den ansvariga enheten, om det av artighetsskäl 
inte är möjligt att ge tillbaka gåvan till givaren. 
 
 

Kapitel 2 
 

INBJUDNINGAR TILL EVENEMANG ARRANGERADE AV TREDJE PART 
 
 

Artikel 6 
 

Tillämpningsområde 
 
1. Ledamöterna ska lämna information om sin närvaro vid evenemang som 

arrangeras av tredje part när kostnaderna för deras resa, logi och uppehälle ersätts 
eller betalas direkt av tredje part. 

 
2. Ledamöter som närvarar vid evenemang som arrangeras av tredje part ska 

undantas från skyldigheten att lämna information om sin närvaro om den tredje 
part som direkt betalar eller ersätter kostnaderna tillhör en av följande kategorier: 
 
 Europeiska unionens institutioner, organ och byråer, 
 internationella erkända organisationer (t.ex. FN och dess organ eller 

Europarådet), 
 medlemsstaternas centrala, lokala, regionala och kommunala myndigheter, 

utom i de fall då myndigheten agerar som företrädare för ett offentligt företag i 
den mening som avses i artikel 2 b i kommissionens direktiv 2006/111/EG av 
den 16 november 2006 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan 
medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska 
verksamhet2 (t.ex. ett företag som är verksamt med att tillhandahålla offentliga 
tjänster på energi- eller transportområdet), 

 politiska partier och stiftelser, inklusive politiska partier och stiftelser på 
europeisk nivå som erhåller finansiering enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och 
finansiering av politiska partier på europeisk nivå3, med undantag av alla 
organisationer som inrättats eller fått stöd av dem och som sysslar med 
lobbyverksamhet, 

 arbetsmarknadens parter inom ramen för den sociala dialogen (fackföreningar, 
arbetsgivarorganisationer etc.) när de deltar i sådan verksamhet som ingår i 
deras roll enligt fördragen, 

 kyrkor och religiösa samfund (särskilt deras myndigheter) med undantag av 
deras byråer eller rättsliga organ för intressebevakning, byråer och nätverk 
som företräder dem gentemot EU institutionerna samt deras organisationer. 

 
3. Om inga kostnader för resa, logi eller uppehälle har betalats direkt eller ersatts, 

utan endast kostnaden för en måltid, en inträdesbiljett eller liknande, och värdet 

                                                 
2 EUT L 318, 17.11.2006, s. 17. 
3 EUT L 297, 15.11.2003, s. 1. 
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för detta understiger det tröskelvärde som fastställs i artikel 5.1 i 
uppförandekoden, gäller inte skyldigheten att lämna information. 

 
4. När presidiet eller talmanskonferensen har gett sitt tillstånd till en delegationsresa, 

och tredje part till fullo eller delvis betalar eller ersätter delegationsmedlemmarnas 
kostnader, gäller inte skyldigheten att lämna information. 

 
 

Artikel 7 
 

Redovisning 
 
1. En redovisning i enlighet med artikel 6.1 ska innehålla följande uppgifter: 
 

a) Namn, funktion och adress för den tredje part som betalat eller ersatt 
ledamotens kostnader. 

 
b) Uppgifter om vilka slags kostnader som betalats eller ersatts (resa, logi 

och/eller uppehälle) och om huruvida de betalats eller ersatts helt och hållet 
eller delvis.  

 
c) Uppgifter om evenemangets art, var och mellan vilka datum det ägde rum och 

hur länge ledamoten var närvarande. 
 
d) Evenemangets program. 
 

2. Varje ledamot som vill lämna ytterligare information har rätt att göra det. 
 
3.  Redovisningen av uppgifterna ska göras genom användning av formuläret i bilaga 

II. 
 
4. De uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 6.1 och denna artikel ska 

offentliggöras på Europaparlamentets webbplats i lättillgänglig form. 
 
 

Artikel 8 
 

Tidsfrist 
 
Ledamöterna ska lämna in sin redovisning enligt artikel 6.1 och artikel 7 senast den 
sista dagen i månaden efter den sista dagen då de var närvarande vid evenemanget.  
 
 
 

Kapitel 3 
 

KONTROLLFÖRFARANDE  
 

Artikel 9 
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Kontrollförfarande 
 
I överensstämmelse med artikel 4 i uppförandekoden är ledamöterna personligen 
ansvariga för att till talmannen lämna en redovisning med detaljerade uppgifter. 
 
Om det finns skäl att anse att en redovisning innehåller uppenbart felaktiga uppgifter 
eller lättvindiga, oläsliga eller obegripliga uppgifter, ska den ansvariga enheten på 
talmannens vägnar utföra en allmän rimlighetskontroll för att försöka klargöra fakta 
inom en rimlig tidsperiod, och ge ledamoten möjlighet att yttra sig. Om en sådan 
kontroll inte leder till att fakta kan klargöras och ärendet därför inte kan avslutas, ska 
talmannen fatta ett beslut om fortsatt handläggning av ärendet i enlighet med artikel 8 
i uppförandekoden. 
 
 

Kapitel 4 
 

SLUTBESTÄMMELSER 
 

Artikel 10 
 

Ikraftträdande 
 
Dessa bestämmelser ska träda i kraft den 1 juli 2013 och ska tillämpas från och med 
den dagen. 
 
 

Artikel 11 
 

Genomförande 
 
Generalsekreteraren ska säkerställa att dessa bestämmelser genomförs. 
Bestämmelsernas tekniska genomförande och deras funktionalitet ska utvärderas ett år 
efter ikraftträdandet. 
 
 
 
 


