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III. Specifikke spørgsmål
§ 5. Vedr. spørgsmålet om "et betydeligt antal medlemsstater"

I henhold til artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten (ny udgave) skal de unionsborgere, som støtter et 
borgerinitiativ, komme fra et betydeligt antal medlemsstater. Det er imidlertid ikke forklaret, 
hvad der forstås ved "et betydeligt antal", og det skal i stedet i henhold til artikel 24, stk. 1 i 
TEUF-traktaten fastsættes af lovgiverne, som i første omgang har en ret bred margen af 
arbejde inden for, nemlig 2-26 medlemsstater. Kun de to yderpunkter, hvor "et betydeligt 
antal" enten skulle betyde blot en enkelt medlemsstat eller kun alle 27 medlemsstater, må 
juridisk anses for udelukket.

Fortolkningen af begrebet "et betydeligt antal medlemsstater" skal imidlertid også ske i lyset 
af andre traktatbestemmelser for at undgå modstridende vurderinger. Således skal det for det 
første bemærkes, at et af de mest grundlæggende principper i EU's lovgivning er forbudet 
mod diskriminering på grundlag af statsborgerskab. Det betyder, at netop borgernes 
statsborgerskab skal være uden betydning inden for EU-rettens anvendelsesområde. Enhver 
afvigelse fra dette princip kræver en begrundelse og må kun ske, hvis det er nødvendigt for at 
nå et legitimt formål. En helt vilkårlig fastsættelse af det "betydelige antal" medlemsstater 
ville være i strid med dette.

Det legitime formål med kravet om, at underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra 
flere forskellige medlemsstater, er at sikre, at den europæiske lovgivningsproces ikke allerede 
fra starten styres af en enkelt medlemsstats særinteresser, men i tilstrækkelig grad af hensynet 
til europæiske samfundsinteresser. Det er også grunden til, at forslagsmonopolet principielt 
ligger hos Kommissionen. 

Imidlertid kan retsakter inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i henhold til 
artikel 76 i TEUF-traktaten også udstedes på initiativ af en fjerdedel af medlemsstaterne. 
Dermed indeholder traktaten selv en henvisning til det antal medlemsstater, som indebærer en 
formodning om, at der i tilstrækkeligt omfang tages hensyn til europæiske samfundsinteresser. 
Denne vurdering bør lovgiverne ikke modsætte sig ved udformningen af det europæiske 
borgerinitiativ.

I denne forbindelse skal det også bemærkes, at artikel 76 i TEUF refererer til det nødvendige 
antal deltagende medlemsstater til direkte fremsættelse af selve lovforslaget, mens det 
europæiske borgerinitiativ "kun" indeholder en opfordring til Kommissionen om at stille et 
sådant forslag. Det vedrører dermed et trin i lovgivningsprocessen, som ligger forud for det, 
der refereres til i artikel 76 i TEUF-traktaten. Derfor kan fastsættelsen af "et betydeligt antal 
medlemsstater" i henhold til artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten (i den nye udgave) kun anses for 
modsigelsesfrit, hvis det er lavere end en fjerdedel af antallet af medlemsstater i henhold til 
artikel 76 i TEUF-traktaten.

Det betyder, at lovgiverne med hensyn til fastsættelsen af det "betydelige antal" 
medlemsstater i henhold til artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten (ny udgave) har en juridisk og 
politisk modsigelsesfri margen på 2-6 medlemsstater at operere inden for. Hvis Europa-
Parlamentet i forbindelse med fastsættelse af de betingelser og procedurer, der gælder for det 
europæiske borgerinitiativ, vil sende et klart politisk signal om at undgå alt, hvad der kunne 
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være en unødig hindring for at udøve retten til at deltage i et europæisk borgerinitiativ, vil det 
være hensigtsmæssigt og rimeligt at fastsætte fire medlemsstater som et betydeligt antal i 
henhold til artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten (ny udgave).

Ganske vist vil formålet med kravet om, at underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra 
et betydeligt antal medlemsstater, kun være opfyldt i tilstrækkelig grad, hvis det bliver knyttet 
til kravet om, at mindst et vist antal underskrivere skal komme fra hver af disse 
medlemsstater. Her findes der et hensigtsmæssigt fingerpeg i selve EU-traktatens artikel 11, 
stk. 4, hvor kravet om 1 million unionsborgere indebærer den vurdering, at 1/500 af 
befolkningen anses som tilstrækkeligt repræsentativ. Denne vurdering bør derfor også 
overtages for de enkelte medlemsstaters repræsentativitet.

§ 6. Vedr. øvrige betingelser, som gælder for borgerinitiativet

Foruden definitionen af begrebet "et betydeligt antal medlemsstater" skal forordningen også 
indeholde bestemmelser om de øvrige betingelser, som skal gælde for et europæisk 
borgerinitiativ. For det første er der spørgsmålet om, hvorvidt der skal knyttes andre 
subjektive betingelser end unionsborgerskabet til en persons deltagelse i et borgerinitiativ. 
Navnlig alder kunne være et sådant kriterium. Det europæiske borgerinitiativ bør imidlertid 
ikke kun være begrænset til voksne. Efter ordførerens mening kunne forordningen indeholde 
en bestemmelse om, at alle unionsborgere over 14 år kan deltage i et europæisk 
borgerinitiativ.

Et andet spørgsmål, som forordningen skal give svar på, er, om enkeltpersoner kan organisere 
et borgerinitiativ, eller om det altid skal være flere personer, og i givet fald om disse skal 
danne en bestemt organisationsform, eller om de skal komme fra forskellige medlemsstater.

§ 7. Vedr. problemet med et konstitutionelt borgerinitiativ

Det debatteres blandt ngo'er, om artikel 11, stk. 4 i EU-traktaten (ny udgave) principielt også 
omfatter konstitutionelle borgerinitiativer, altså initiativer, som gælder en ændring af selve 
traktaterne. Dette møder dog juridiske betænkeligheder. 

Bestemmelserne om borgerinitiativet og ændringer af traktaten "passer" ikke sammen. 
Borgerinitiativet i henhold til artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten (ny udgave) indeholder en 
anmodning til Kommissionen om at stille et forslag til udstedelse af en EU-retsakt. Målet er 
altså udstedelse af en EU-retsakt, som Kommissionen har forslagsret til. En sådan retsakt 
findes imidlertid intetsteds i den ordinære procedure for ændring af traktaterne. 

Ændring af traktaterne sker principielt gennem en traktat mellem medlemsstaterne (gennem 
en aftale mellem repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, som ratificeres af 
medlemsstaterne). Kommissionen har ganske vist ret til at forelægge Rådet "udkast til 
ændring af traktaterne". EU-retten skelner imidlertid begrebsmæssigt meget strengt mellem 
"forslag" på den ene side og "udkast" eller "initiativer" på den anden side, og det er derfor 
meget tvivlsomt, om et sådant "udkast" ville kunne betragtes som et "forslag" i henhold til 
artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten. Endnu mere problematisk synes det at være at anse 
ændringstraktaterne - som skal indgås af medlemsstaterne - som EU-retsakter. 
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Lige så problematisk er det at ty til et enkelt mellemtrin i traktatændringsprocedurens forløb. 
Ganske vist videresender Rådet i henhold til den ordinære procedure for ændring af 
traktaterne de "udkast til ændring af traktaterne", som det modtager fra Kommissionen, til Det 
Europæiske råd. Det Europæiske Råd kan derefter beslutte at lade udkastene undersøge (af et 
forfatningskonvent eller evt. kun af en regeringskonference), og denne beslutning ville uden 
tvivl være en EU-retsakt i henhold til artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten (ny udgave). Ret beset 
har Kommissionen imidlertid ingen forslagsret til dette, for dens "udkast" (for så vidt man 
overhovedet anser det for et "forslag") vedrører jo "ændring af traktaterne" og ikke 
beslutningen om at undersøge udkastene.

Uanset dette komplicerede juridiske spørgsmål er ordføreren dog ikke i tvivl om, at et 
europæisk konstitutionelt borgerinitiativ er en politisk nødvendighed. Netop på baggrund af 
de seneste års udvikling bør de europæiske institutioner hilse borgernes idéer og forslag 
velkommen, også når det gælder revision af traktaterne. 

Når Lissabontraktaten træder i kraft, får Europa-Parlamentet også ret til at fremlægge "udkast 
til ændring af traktaterne". Ordføreren mener derfor, at man bør undersøge muligheden for 
analogt til borgerinitiativet i henhold til artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten (ny udgave) også at 
tillade et konstitutionelt borgerinitiativ, som imidlertid skal være rettet direkte til Europa-
Parlamentet. Dette initiativ kunne være omfattet af samme betingelser og en analog 
procedure, kun ville det i stedet for til Kommissionen skulle stiles til Europa-Parlamentet.


