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DIREKTIV
RÅDETS DIREKTIV 2013/1/EU
av den 20 december 2012
om ändring av direktiv 93/109/EG med avseende på vissa närmare bestämmelser för valbarhet vid
val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är
medborgare
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(4)

De svårigheter som en sådan medborgare har haft när det
gäller att få besked om vilka myndigheter som är behö
riga att utfärda detta intyg och att få intyget i tid hindrar
utövandet av rätten att kandidera och bidrar till att det är
så få unionsmedborgare som kandiderar i val till Euro
paparlamentet i den medlemsstat där de är bosatta.

(5)

Skyldigheten för dessa medborgare att lämna in ett så
dant intyg bör därför avskaffas och ersättas med ett ut
talande som bekräftar att den berörda personen inte har
förlorat sin valbarhet vid val till Europaparlamentet, vil
ket inkluderas i den försäkran som dessa medborgare är
skyldiga att avge som en del i deras ansökan.

(6)

Bosättningsmedlemsstaten bör vara skyldig att anmäla en
sådan försäkran till hemmedlemsstaten för att kontrollera
huruvida unionsmedborgaren faktiskt har förlorat sin val
barhet vid val till Europaparlamentet i hemmedlemssta
ten. Vid mottagandet av en sådan anmälan bör hemmed
lemsstaten tillställa bosättningsstaten relevant infor
mation inom en tidsfrist som möjliggör en faktisk be
dömning av kandidatens valbarhet.

(7)

Om hemmedlemsstaten underlåter att lämna denna infor
mation i tid bör detta inte leda till att valbarheten i
bosättningsmedlemsstaten går förlorad. Om den relevanta
informationen lämnas i ett senare skede bör bosättnings
medlemsstaten, genom lämpliga åtgärder och i enlighet
med förfarandena i dess nationella lagstiftning, säkerställa
att en unionsmedborgare som förlorat sin valbarhet i sin
hemmedlemsstat och som registrerat sig i röstlängden
eller som redan blivit vald förhindras att väljas eller att
utöva sitt mandat.

(8)

Med hänsyn till att förfarandet för prövning i en med
lemsstat med nödvändighet kräver ytterligare administra
tiva åtgärder när det gäller en medborgare i en annan
medlemsstat än när det gäller medborgare i den med
lemsstaten, bör det vara möjligt för medlemsstaterna att
fastställa en annan tidsfrist för inlämnande av ansök
ningar om kandidatur av unionsmedborgare som inte
är egna medborgare än den tidsfrist som fastställts för
de egna medborgarna. Alla skillnader med avseende på
tidsfrister bör begränsas till vad som är nödvändigt och

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 22.2,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),
i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och
av följande skäl:
(1)

Varje unionsmedborgares rösträtt och valbarhet vid val
till Europaparlamentet i den medlemsstat där han eller
hon är bosatt fastställs i artikel 20.2 b i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 39.1 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig
heterna. I rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december
1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rö
strätt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för
unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där
de inte är medborgare (2) fastställs villkor för utövandet
av denna rättighet.

(2)

Kommissionens rapporter av den 12 december 2006 och
av den 27 oktober 2010 om tillämpningen av direktiv
93/109/EG vid valet till Europaparlamentet 2004 och
valet 2009 har visat att vissa bestämmelser i direktiv
93/109/EG behöver ändras.

(3)

I direktiv 93/109/EG fastställs att unionsmedborgare som
har förlorat sin valbarhet enligt bosättningsmedlemssta
tens eller hemmedlemsstatens lagstiftning inte ska kunna
utöva denna rätt i bosättningsmedlemsstaten vid val till
Europaparlamentet. För det ändamålet föreskrivs det i
direktiv 93/109/EG att en unionsmedborgare, vid inläm
nandet av sin ansökan om att kandidera i en annan
medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska lämna ett intyg
från de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten om
att den berörda personen inte har förlorat sin valbarhet i
hemmedlemsstaten eller att denna diskvalifikationsgrund
inte är för handen såvitt de vet.

(1) Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 september
2007 (EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 193) och av den 20 november
2012 (ännu ej offentliggjord i EUT).
(2) EGT L 329, 30.12.1993, s. 34.
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proportionellt för att anmälan av informationen från
hemmedlemsstaten i god tid ska kunna beaktas för att
avslå en ansökan innan kandidaterna nomineras. Faststäl
landet av en sådan särskild tidsfrist bör inte påverka tids
fristerna för andra medlemsstaters skyldighet att lämna
anmälningar i enlighet med direktiv 93/109/EG.
För att underlätta kommunikationen mellan nationella
myndigheter bör medlemsstaterna utse en kontaktpunkt
som ansvarar för anmälningar om information med av
seende på sådana kandidater.

(9)

(10)

(11)

(12)

För att säkerställa en effektivare identifiering av kandida
ter som är registrerade i röstlängden i både hemmedlems
staten och bosättningsmedlemsstaten bör förteckningen
över de uppgifter som krävs av unionsmedborgare vid
inlämnandet av en ansökan om kandidatur i bosättnings
medlemsstaten inkludera medborgarens födelsedatum, fö
delseort och senaste bosättningsadress i hemmedlemssta
ten.
I enlighet med medlemsstaternas och kommissionens ge
mensamma politiska förklaring av den 28 september
2011 om förklarande dokument har medlemsstaterna
åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan
av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument
som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett
direktiv och motsvarande delar i de nationella instrumen
ten för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser
lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är
berättigat.
Direktiv 93/109/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

26.1.2013

”3.
Vid tillämpning av punkt 2 i denna artikel ska
bosättningsmedlemsstaten anmäla den försäkran som av
ses i artikel 10.1 till hemmedlemsstaten. För det ändamå
let ska hemmedlemsstaten inom fem arbetsdagar från det
att anmälan mottogs, eller om bosättningsmedlemsstaten
begär det och så är möjligt inom kortare tid, på lämpligt
sätt lämna de upplysningar av betydelse som finns till
gängliga. Dessa upplysningar får endast omfatta vad som
är strikt nödvändigt för tillämpningen av denna artikel
och får inte utnyttjas för något annat ändamål.
Om bosättningsmedlemsstaten inte får dessa upplysningar
inom tidsfristen ska den som önskar utöva sin valbarhet
ändå godtas.”
4.
Om upplysningarna visar att försäkran innehåller
oriktiga uppgifter, ska bosättningsmedlemsstaten, oavsett
om upplysningarna lämnas inom tidsfristen eller senare,
vidta lämpliga åtgärder i enlighet med sin nationella lags
tiftning för att hindra att personen i fråga utövar sin
valbarhet eller, om detta inte är möjligt, antingen hindra
personen från att väljas eller från att utöva sitt mandat.
5.
Medlemsstaterna ska utse en kontaktpunkt med
uppgift att ta emot och förmedla de uppgifter som är
nödvändiga för att tillämpa punkt 3. De ska meddela
kommissionen namn och kontaktuppgifter för denna
kontaktpunkt och all uppdaterad information eller änd
ringar avseende denna. Kommissionen ska föra en för
teckning över kontaktpunkterna och göra den tillgänglig
för medlemsstaterna.”
2. Artikel 10 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 a ska ersättas med följande:
”a) sin nationalitet, födelsedatum, födelseort, den senaste
adressen i hemmedlemsstaten och adressen på bosätt
ningsmedlemsstatens valterritorium,”

Direktiv 93/109/EG ska ändras på följande sätt:
b) Följande led ska läggas till i punkt 1:
1. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Unionsmedborgare som bor i en medlemsstat utan
att vara medborgare där och som genom ett rättsligt
avgörande eller administrativt beslut, förutsatt att det se
nare kan bli föremål för rättsmedel, har förlorat sin val
barhet enligt bosättningsmedlemsstatens eller hemmed
lemsstatens lagstiftning, ska inte vara valbara till Europa
parlamentet.”
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Bosättningsmedlemsstaten ska kontrollera om
unionsmedborgare som uttryckt en önskan om att utöva
sin valbarhet i den medlemsstaten inte har förlorat den
rätten i hemmedlemsstaten genom ett rättsligt avgörande
eller administrativt beslut, förutsatt att det senare kan bli
föremål för rättsmedel.”
c) Följande punkter ska läggas till:

”d) att han eller hon inte genom ett rättsligt avgörande
eller administrativt beslut, förutsatt att det senare kan
bli föremål för rättsmedel, har förlorat sin valbarhet i
hemmedlemsstaten.”
c) Punkt 2 ska utgå.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 28 januari 2014. De ska genast underrätta
kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2012.
På rådets vägnar
E. FLOURENTZOU

Ordförande
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