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Det europæiske borgerinitiativ
Lissabontraktaten indeholder bestemmelser om indførelse af det europæiske borgerinitiativ 
(European Citizens' Initiative - ECI). Den indeholder dermed en betydelig fornyelse inden for 
europæisk forfatningsret, som oprindelig var blevet udarbejdet i Det Europæiske Konvent i 
tæt samarbejde med ngo'erne, og som først efter en lang kamp blev en del af konventets 
forfatningsforslag. Det europæiske borgerinitiativ udgør et helt nyt instrument til at styrke 
demokratiet i EU. Med initiativet tages det første skridt hen imod en udvikling af et 
supranationalt direkte demokrati, og en gennemførelse af det kunne bidrage til at skabe en 
europæisk offentlighed på længere sigt.

Retsgrundlaget for det europæiske borgerinitiativ findes i traktaten om Den Europæiske 
Unions (EU-traktaten i den nye udgave) kommende artikel 11, stk. 4, og i traktaten om Den 
Europæiske Unions Funktionsmådes (TEUF) kommende artikel 24, stk. 1. De betingelser og 
procedurer, som gælder for dette borgerinitiativ, fastlægges pr. forordning, som skal udstedes
i den almindelige lovgivningsprocedure.

Generelle spørgsmål

§ 1. Hvad er borgerinitiativet?

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden bliver alle retsakter i EU, hvad enten det er i form af en 
forordning, et direktiv eller en afgørelse, principielt udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet i 
fællesskab på forslag af Kommissionen, jf. artikel 289 i TEUF. En udstedelse af en europæisk 
retsakt forudsætter altså som regel et forslag fra Kommissionen, jf. EU-traktatens (ny udgave) 
artikel 17, stk. 2.

Efter at medlemsstaterne allerede ved oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 
i 1957 havde fastlagt for Rådet, at det kunne anmode Kommissionen om at "foretage sådanne 
undersøgelser, som det anser for hensigtsmæssige for at virkeliggøre de fælles mål, og om at 
forelægge det dertil egnede forslag" (jf. oprindelig EØF-traktatens artikel 152, p.t. EF-
traktatens artikel 208, i fremtiden artikel 241 i TEUF), har de 35 år senere ved 
Maastrichttraktaten og indførelsen af den fælles beslutningsprocedure endelig også givet 
Europa-Parlamentet mulighed for at anmode Kommissionen om at forelægge et lovforslag (jf. 
p.t. EF-traktatens artikel 192, i fremtiden artikel 225 i TEUF).

Denne anmodningsret, som de to lovgivningsorganer allerede har i dag, skal også 
unionsborgerne have i fremtiden med det europæiske borgerinitiativ. "Et antal unionsborgere 
på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at 
opfordre Europa-Kommissionen til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til 
gennemførelse af traktaterne." Dermed bliver unionsborgerne selv for første gang direkte 
inddraget i den europæiske lovgivningsproces. De får ret til at deltage i et europæisk 
borgerinitiativ og bliver dermed med hensyn til anmodningsretten ligestillet med de to 
lovgivningsorganer.
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§ 2. Om indholdet i retten til at deltage i et borgerinitiativ

I henhold til EU-traktatens (ny udgave) artikel 11, stk. 4, kan unionsborgerne tage et 
borgerinitiativ. Som et specielt udslag af retten til demokratisk deltagelse i henhold til EU-
traktatens (ny udgave) artikel 10, stk. 3, tager denne bestemmelse sigte på at stifte en 
individuel ret for unionsborgerne til at deltage i et europæisk borgerinitiativ uden dog 
nærmere at beskrive indholdet i denne ret. Desuden indeholder denne bestemmelse 
forbeholdet om udstedelse af en forordning om de betingelser og procedurer, som gælder for 
et sådant borgerinitiativ. Forordningen får således ikke kun den opgave at gøre det europæiske 
borgerinitiativ som instrument operabelt, den skal derudover også nærmere fastlægge de 
forskellige dele af den traktatmæssige ret til at deltage i et europæisk borgerinitiativ.

Unionsborgerne kan på to forskellige måder deltage i et borgerinitiativ: for det første som 
organisatorer og for det andet som støtter af et borgerinitiativ. Organiseringen af det 
europæiske borgerinitiativ omfatter en anmeldelse af borgerinitiativet til Kommissionen, en 
indsamling af støttetilkendegivelser blandt unionsborgerne, en indgivelse af borgerinitiativet 
til Kommissionen samt en redegørelse foran kommissærkollegiet for den opfordring til 
Kommissionen, som er formålet med borgerinitiativet. Støtten til det europæiske 
borgerinitiativ er en formelt korrekt tilkendegivelse fra en person om at være enig i 
borgerinitiativet og at støtte den opfordring til Kommissionen, som er formålet med det. 
Retten til at deltage i et europæisk borgerinitiativ omfatter således retten til organisering og 
retten til at støtte et sådant borgerinitiativ.

I forhold til unionsorganerne og medlemsstaterne giver disse rettigheder unionsborgerne et 
krav på undladelse af alle foranstaltninger, som er egnet til at sætte en stopper for og forhindre 
udøvelsen af disse rettigheder eller til at gøre den mindre attraktiv. De giver dem derudover 
også krav på at stille en procedure til rådighed til effektivt at varetage disse rettigheder.
Organisatorerne af et europæisk borgerinitiativ får - dette bør forordningen ubetinget 
præcisere - ved en korrekt indgivelse af et borgerinitiativ lejlighed til at redegøre for 
borgerinitiativet over for kommissærkollegiet samt et krav på et begrundet svar fra kollegiet i 
den pågældende sag. Desuden skal der i hele proceduren med det europæiske borgerinitiativ 
især sikres de grundliggende rettigheder til ligebehandling og effektiv retsbeskyttelse.

§ 3. Om sondring mellem det europæiske borgerinitiativ og andragende ved Europa-
Parlamentet

I henhold til artikel 24, stk. 2, jf. artikel 227 i TEUF (p.t. artikel 21, stk. 1, jf. EF-traktatens 
artikel 194) samt i henhold til artikel 44 i EU's charter om grundlæggende rettigheder har 
enhver unionsborger samt enhver fysisk person med bopæl i Unionen og enhver juridisk 
person med hjemsted i Unionen ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet. Retten 
til at deltage i et europæisk borgerinitiativ i henhold til EU-traktatens (ny udgave) artikel 11, 
stk. 4, støder altså til den europæiske ret til at indgive andragender og supplerer den; den 
erstatter den imidlertid ikke og er ikke identisk med den.

Der kan ganske vist i resultatet af et borgerinitiativ eller et andragende være en vis nærhed 
mellem disse to retsinstrumenter; således kan begge evt. på foranledning af flere personer 
munde ud i, at der udstedes en EU-retsakt. Alligevel adskiller de sig grundlæggende fra 
hinanden, hvad angår deres funktion og følgelig også deres adressater og betingelser.
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Alene forskellene med hensyn til adressaterne er iøjnefaldende. Mens et andragende er rettet 
mod Europa-Parlamentet, er borgerinitiativet rettet mod Kommissionen. Den europæiske ret 
til at indgive andragender vedrører unionsborgerne i deres egenskab af direkte eller indirekte 
berørte personer af EU's jurisdiktion og giver dem mulighed for i denne egenskab at henvende 
sig direkte til Europa-Parlamentet for at informere det direkte valgte Parlament som 
interesserepræsentant for borgerne om en bestemt tilstand og kunne kræve en ændring af 
denne tilstand. Derimod lader borgerinitiativet for første gang unionsborgerne selv tage del i 
udøvelsen af jurisdiktionen i EU, idet den giver dem mulighed for ligesom Rådet eller 
Europa-Parlamentet at opfordre Kommissionen til at fremsætte et lovforslag.

Som følge heraf er også betingelserne de to retsinstrumenter forskellige. Således er retten til at 
indgive andragender begrænset til anliggender, som direkte vedrører andrageren, mens en 
sådan begrænsning for deltagerne i europæiske borgerinitiativer hverken er planlagt eller 
hensigtsmæssig. De er snarere, omvendt, som enhver del af den europæiske jurisdiktion,
forpligtet på det europæiske almenvel og på sikring af europæisk lovgivning. Netop 
sidstnævnte er igen ikke en betingelse for et andragende.

Ved udformningen af de betingelser og procedurer, der gælder for det europæiske 
borgerinitiativ, kan der ganske vist godt tages højde for lighederne med et andragende ved 
Europa-Parlamentet. Den væsensmæssige forskel må imidlertid under ingen omstændigheder 
udviskes.


