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II. Procedurespørgsmål

§ 4. Ad det europæiske borgerinitiativ

Det europæiske borgerinitiativs procedure kan inddeles i fire faser:
 anmeldelse af borgerinitiativet

 indsamling af tilkendegivelser af støtte til borgerinitiativet

 indgivelse af borgerinitiativet

 Kommissionens stillingtagen til borgerinitiativet

Ad første fase af det europæiske borgerinitiativ: "Anmeldelse"
Det europæiske borgerinitiativs første fase indledes med organisatorernes anmeldelse af 
borgerinitiativet til Kommissionen og slutter med Kommissionens formelle afgørelse om 
anmeldelsen af borgerinitiativet.

Fra ngo'ernes side gøres der opmærksom på, at det er af særlig interesse for et borgerinitiativs 
organisatorer allerede på et så tidligt tidspunkt i proceduren som muligt, især endnu før 
indsamlingen af støttetilkendegivelser, at have retssikkerhed med hensyn til det pågældende 
borgerinitiativs formalitet. Denne model skal også støttes demokratipolitisk.

Det anbefales derfor at udforme borgerinitiativets procedure således, at borgerinitiativets 
formalitet undersøges bindende allerede før indsamlingen af støttetilkendegivelserne. Dette 
kunne ske i forbindelse med en formel anmeldelse af borgerinitiativet.

Det kompetente organ til modtagelse af anmeldelsen af borgerinitiativet og behandlingen af 
dets formalitetsspørgsmål kan ifølge sagens natur kun være Kommissionen. Den må efter sin 
undersøgelse give organisatorerne en retligt bindende vurdering af borgerinitiativets 
formalitet. Et helt andet spørgsmål er ganske vist muligheden for at lade en sådan afgørelse 
prøve for EF-Domstolen og af Den Europæiske Ombudsmand samt Europa-Parlamentets 
politiske kontrol af Kommissionen.

I den hidtidige diskussion er det blevet foreslået, at man kunne overføre opgaven med at 
vurdere formalitetsspørgsmål til et andet organ end Kommissionen. F.eks. er Den Europæiske 
Ombudsmand og Europa-Parlamentet blevet nævnt. Fordelen ved en sådan ordning synes 
indlysende: På den måde kan man på forhånd undgå det indtryk, at Kommissionen selv kan 
afgøre, om et borgerinitiativ, der er stilet til denne, må finde sted eller ej.

Alligevel anbefaler ordføreren ikke, at man følger denne fremgangsmåde. Om et 
borgerinitiativ opfylder formalitetskravene, er ikke et spørgsmål om politisk opportunitet, 
men en retlig forudsætning, der fuldt ud kan prøves retsligt, for den indholdsmæssige 
behandling af det anliggende, der bringes til udtryk heri. Som den i traktaten fastsatte adressat 
for et borgerinitiativ er det derfor under alle omstændigheder Kommissionens pligt at vurdere 
borgerinitiativets formalitet før en indholdsmæssig behandling af den anmodning, der er 
indeholdt heri, enten (som foreslået heri) allerede i forbindelse med anmeldelsen eller også 
efter indgivelsen af borgerinitiativet. Under disse omstændigheder udgør det at indskyde et 
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andet (yderligere) organ til vurdering af borgerinitiativets formalitet i sidste ende en ny 
yderligere hurdle for iværksættelsen af et borgerinitiativ, for i dette tilfælde ville ikke blot 
Kommissionen, men desuden også dette andet organ skulle overbevises om borgerinitiativets 
formalitet.

I hvert tilfælde bør enhver særskilt afgørelse om et borgerinitiativs formalitet efter ordførerens 
mening ske i form af en bindende afgørelse, og afgørelsen bør kunne prøves retsligt1.

Retningslinjer for procedurens mulige udformning:

a) Et europæisk borgerinitiativ skal af organisatorerne anmeldes til Kommissionen. Ved 
anmeldelsen skal hver organisator oplyse navn, fødselsdato, nationalitet og bopæl samt 
borgerinitiativets nøjagtige ordlyd på et af EU's officielle sprog.

b) Kommissionen vurderer det anmeldte borgerinitiativs formalitet. Et borgerinitiativ kan 
behandles, hvis det opfylder følgende fire forudsætninger:

 Det indeholder en anmodning til Kommissionen om at stille et forslag til udstedelse af 
en EU-retsakt.

 EU har i de traktater, der udgør grundlaget for EU, fået tildelt kompetencen til at 
udstede en sådan retsakt.

 Kommissionen har i de traktater, der udgør grundlaget for EU, fået tildelt beføjelsen til 
at stille et forslag til en sådan retsakt.

 En sådan retsakt er i øvrigt ikke tydeligt retsstridig.

Senest to måneder efter borgerinitiativets anmeldelse træffer Kommissionen en bindende 
afgørelse om borgerinitiativets formalitet. Denne afgørelse inkluderer et bindende udsagn om 
borgerinitiativets formalitet. En afvisning af anmeldelsen må kun ske af retlige grunde.

c) Afgørelsen er stilet både individuelt til organisatorerne og til almenheden. Den meddeles til 
organisatorerne og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne informeres straks om afgørelsen.

d) Afgørelsen kan prøves for EF-Domstolen og af Den Europæiske Ombudsmand i henhold til 
EU-lovgivningens relevante bestemmelser. Det samme gælder, hvis Kommissionen undlader 
at træffe en sådan afgørelse.

e) Samtidig med meddelelsen om afgørelsen informerer Kommissionen borgerinitiativets 

                                               
1 Hvis denne afgørelse blev truffet af et andet organ end Kommissionen, kunne Kommissionen lade denne 
afgørelse prøve retsligt i form af et annullationssøgsmål. Hvis anmeldelsen ikke opfylder formaliteterne, ville 
denne mulighed også stå åben for organisatorerne. Sagsøgte ville i begge tilfælde være det organ, der har truffet 
afgørelse i formalitetsspørgsmålet. Derfor ville en udformning af proceduren, hvor Den Europæiske 
Ombudsmand eller Europa-Parlamentet skulle have kompetencen til at træffe denne afgørelse, have den ulempe, 
at disse organer ville blive formelle aktører i et søgsmål om både anmeldelsen og den retslige prøvning og for så 
vidt netop ikke længere selv kunne udfylde rollen som det organ, der udfører den retlige vurdering, eller det 
politiske kontrolorgan for Kommissionens handlinger.
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organisatorer om aktuelle eller planlagte lovgivningsinitiativer om det pågældende 
borgerinitiativs anliggender samt om allerede formalitetsgodkendte og anmeldte 
borgerinitiativer, der helt eller delvist vedrører de samme anliggender.

f) Kommissionen fører på sin hjemmeside et offentligt tilgængeligt register over alle 
formalitetsgodkendte og anmeldte borgerinitiativer.

g) Et borgerinitiativ kan til enhver tid trækkes tilbage af organisatorerne. Det anses så for ikke 
at være anmeldt og slettes fra Kommissionens ovennævnte register.

Ad anden fase af det europæiske borgerinitiativ: "Indsamling"
Det europæiske borgerinitiativs anden fase omfatter indsamlingen af individuelle 
tilkendegivelser af støtte til det formalitetsgodkendte og anmeldte borgerinitiativ samt 
medlemsstaternes officielle bekræftelse af indsamlingsresultatet.
Ngo'erne har givet udtryk for, at det synes hensigtsmæssigt at fastsætte en bestemt tidsfrist 
herfor. Som udgangspunkt for starten på den frist, der skal overholdes, kan anvendes 
tidspunktet for Kommissionens afgørelse af anmeldelsens formalitetsspørgsmål.

Proceduren bør efter ordførerens opfattelse udformes således, at den tillader den størst mulige 
mangfoldighed af muligheder for, hvordan støttetilkendegivelserne kan indsamles. Spektret 
bør i hvert tilfælde både inkludere muligheden for, at organisatorerne indsamler 
støttetilkendegivelser "på gaden" og, såfremt de tekniske forudsætninger er til stede, 
muligheden for at tilkendegive sin støtte via internettet.

Kerneproblemet i denne fase af proceduren er vurderingen af støttetilkendegivelsernes 
ægthed. Denne kan absolut ikke foretages centralt af Kommissionen. Denne opgave skal 
derimod udføres af medlemsstaterne. De må garantere, at borgerinitiativets organisatorer efter 
udløbet af fristen for indsamlingen af støttetilkendegivelser modtager en bindende bekræftelse 
på antallet af støtter inddelt efter disses nationalitet.

Derfor synes det hverken nødvendigt eller - når der henses til subsidiaritetsprincippet -
berettiget at indføre en fælles europæisk procedure for indsamling af støttetilkendegivelser.
Forordningen om borgerinitiativet bør derfor begrænse sig til at forpligte medlemsstaterne til 
inden for deres nationale lovgivnings rammer at indføre et effektivt system og kun indeholde 
nogle få centrale bestemmelser, der skal overholdes på lige vis af alle medlemsstater. Til disse 
bør først og fremmest høre medlemsstaternes pligt til at udpege de respektive ansvarlige 
organer til vurdering af støttetilkendegivelserne.

Retningslinjer for procedurens mulige udformning:

a) Et borgerinitiativ kræver, at mindst en million EU-borgere tilkendegiver deres støtte 
behørigt, og at det drejer sig om statsborgere i et betydeligt antal medlemsstater.

b) Medlemsstaterne fastsætter i deres lovgivning en effektiv procedure til indsamling af 
individuelle støttetilkendegivelser til et europæisk borgerinitiativ og til officiel bekræftelse af 
denne indsamlings resultat.

c) En støttetilkendegivelse er behørig, hvis den er sket inden for fristen til indsamling af 
støttetilkendegivelser under overholdelse af medlemsstaternes og EU-lovgivningens relevante 
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bestemmelser. Fristen for indsamling af støttetilkendegivelser udgør et år. Den løber fra den 
første dag i den tredje måned, der følger på afgørelsen om borgerinitiativets anmeldelse.

d) Hver støtte skal tilkendegives individuelt, som regel ved en personlig underskrift (skriftligt 
eller evt. også elektronisk). Tilkendegivelsen skal mindst indeholde navn, fødselsdato, bopæl 
og nationalitet på den person, der tilkendegiver sin støtte. Har denne person flere 
nationaliteter, skal vedkommende kun angive en af disse efter eget valg.
De personrelaterede data er omfattet af databeskyttelse, som organisatorerne af 
borgerinitiativet skal tage hensyn til.

e) Støtte til et borgerinitiativ kan kun tilkendegives én gang. Hver støttetilkendegivelse 
indeholder en særskilt erklæring på tro og love fra den person, der yder støtten, om, at 
vedkommende ikke tidligere har tilkendegivet sin støtte til det samme borgerinitiativ.

f) Hver støttetilkendegivelse kan tilbagekaldes senest ved udløbet af fristen for indsamlingen 
af støttetilkendegivelser. Den oprindeligt tilkendegivne støtte anses dermed for aldrig at være 
tilkendegivet. Enhver person, der tilkendegiver sin støtte, skal informeres herom af 
organisatorerne. Enhver støttetilkendegivelse skal indeholde en særskilt erklæring fra 
personen, der tilkendegiver sin støtte, om, at denne er blevet gjort bekendt hermed.

h) Enhver person, der tilkendegiver sin støtte, modtager af organisatorerne en kopi af sin 
støttetilkendegivelse, herunder en kopi af sin erklæring på tro og lov samt sin erklæring om at 
være blevet gjort bekendt med muligheden for at trække sin støtte tilbage.

i) Efter at have undersøgt dokumentationen for støttetilkendegivelserne udsteder 
medlemsstaterne senest efter to måneder en officiel bekræftelse til borgerinitiativets 
organisatorer på antallet af de behørigt afgivne støttetilkendegivelser oplistet efter antallet af 
nationaliteter på de personer, der tilkendegiver deres støtte. De sikrer ved hjælp af passende 
foranstaltninger, at enhver støttetilkendegivelse kun bekræftes én gang af en af 
medlemsstaterne, og at multiple bekræftelser fra forskellige medlemsstater eller forskellige 
organer i den samme medlemsstat undgås på en effektiv måde.

Ad den tredje fase af det europæiske borgerinitiativ: "Indgivelse"
Det europæiske borgerinitiativs tredje fase starter med organisatorernes indgivelse af 
borgerinitiativet til Kommissionen og slutter med Kommissionens formelle afgørelse om 
borgerinitiativets indgivelse. Analogt med proceduren til anmeldelse af borgerinitiativet bør 
Kommissionen også her være forpligtet til at træffe en afgørelse, og afgørelsens indhold bør
kunne prøves retsligt for EF-Domstolen eller af Den Europæiske Ombudsmand.

Retningslinjer for procedurens mulige udformning:

a) Et europæisk borgerinitiativ skal af organisatorerne indgives til Kommissionen. Ved 
indgivelsen skal medlemsstaternes bekræftelser af antallet af behørige støttetilkendegivelser 
vedlægges.

b) Kommissionen undersøger, om mindstekravene til støtten til borgerinitiativet er opfyldt.
Senest to måneder fra borgerinitiativets indgivelse træffer Kommissionen en bindende 
afgørelse om indgivelsen. Denne afgørelse inkluderer et bindende udsagn om, at 
mindstekravene til støttetilkendegivelserne er opfyldt. En indgivelse må kun afvises af retlige 
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grunde.

c) Afgørelsen er stilet både individuelt til organisatorerne og til almenheden. Den meddeles til 
organisatorerne og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne informeres straks om afgørelsen.

d) Afgørelsen kan prøves for EF-Domstolen og af Den Europæiske Ombudsmand i henhold til 
EU-lovgivningens relevante bestemmelser. Det samme gælder, hvis Kommissionen undlader 
at træffe en sådan afgørelse.

e) Kommissionen fører på sin hjemmeside et offentligt tilgængeligt register over alle indgivne 
borgerinitiativer.

Ad den fjerde fase af det europæiske borgerinitiativ: "Stillingtagen"
Det europæiske borgerinitiativs fjerde fase er perioden, hvor Kommissionen behandler 
borgerinitiativets anliggende indholdsmæssigt. Den slutter med Kommissionens formelle 
stillingtagen til den anmodning, der er indeholdt i borgerinitiativet, om at stille et forslag til en 
retsakt.

Den fjerde fase er procedurens politisk mest følsomme fase. Den afgør til syvende og sidst, 
om borgerne også faktisk oplever det europæiske borgerinitiativ som et instrument, hvormed 
de deltager direkte i den europæiske lovgivningsproces, og dermed motiveres til også fortsat 
at tage del i udformningen af den europæiske integrationsproces. Denne betydning skal der 
tages hensyn til ved udformningen af proceduren.

Det er jo en ubestridt sag, at et borgerinitiativ ikke i sig selv forpligter Kommissionen til 
faktisk at stille et forslag til en retsakt eller endog et forslag med et bestemt indhold. En sådan 
retsvirkning kan ikke udledes af Lissabontraktatens bestemmelser og ville heller ikke være i 
overensstemmelse med den ligestilling med Europa-Parlamentets og Rådets anmodningsret, 
som EU-forfatningskonventet ønskede for borgerinitiativet. Omvendt må en anmodning i 
form af et borgerinitiativ under ingen omstændigheder behandles mere skødesløst end en 
anmodning fra et af de to lovgivende organer. Tværtimod: For mest muligt at udelukke enhver 
tvivl om, hvorvidt et borgerinitiativ "tages alvorligt", kræves der i denne fase en stor grad af 
gennemsigtighed og offentlighed.

Derfor skal der i denne fase foregå en direkte dialog mellem borgerinitiativets organisatorer 
og kommissærkollegiet, inden for hvis rammer organisatorerne får ret til at gøre udførligt rede 
for borgerinitiativets anliggende.

Retningslinjer for procedurens mulige udformning:

a) Et indgivet borgerinitiativ forpligter Kommissionen til inden for en passende frist at 
behandle borgerinitiativets anliggende indholdsmæssigt og at tage offentlig stilling dertil.

b) I den forbindelse hører kommissærkollegiet borgerinitiativets organisatorer og giver dem 
lejlighed til at gøre udførligt rede for borgerinitiativets anliggende.

c) Kommissionen træffer som kollegium en bindende afgørelse om sin stillingtagen til 
borgerinitiativets anmodning. Har den ikke til hensigt at stille et forslag, meddeler den 
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grundene hertil.

c) Afgørelsen er stilet både individuelt til organisatorerne og til almenheden. Den meddeles til 
organisatorerne og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne informeres straks om afgørelsen.

d) Undlader Kommissionen at træffe denne afgørelse, kan dette prøves retsligt for EF-
Domstolen og af Den Europæiske Ombudsmand i henhold til EU-lovgivningens relevante 
bestemmelser.


