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III. Zagadnienia szczegółowe

§5. Zagadnienie „znacznej liczby państw członkowskich”

Zgodnie z art. 11 ust. 4 traktatu WE (nowej wersji) obywatele Unii, popierający inicjatywę 
obywatelską, muszą być obywatelami znacznej liczby państw członkowskich. Jednakże brak 
wyjaśnienia, co oznacza określenie „znaczna liczba”, i z tego względu zgodnie z art. 24 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu UE powinna zostać określona przez prawodawcę, który obecnie 
ma do dyspozycji dość szerokie pole manewru od 2 do 26 państw członkowskich. Jedynie oba 
warianty skrajne, zgodnie z którymi za „znaczną liczbę” można by uznać już jedno bądź 
wyłącznie wszystkie 27 państw członkowskich, są wykluczone na mocy prawa.

Jednakże wykładnia pojęcia „znacznej liczby państw członkowskich” musi nastąpić również 
w kontekście innych postanowień traktatowych, w celu uniknięcia sprzeczności w ocenie. 
A zatem należy przede wszystkim uwzględnić, że jedna z podstawowych zasad porządku 
prawnego Unii Europejskiej dotyczy zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. 
A zatem przy stosowaniu prawa unijnego obywatelstwo obywateli Unii nie powinno 
zasadniczo mieć żadnego znaczenia. Każde odstępstwo od tej zasady wymaga należytego 
uzasadnienia i może być dopuszczone jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla 
osiągnięcia uzasadnionego celu. Całkowicie swobodne określenie liczby państw 
członkowskich stanowiących „znaczną liczbę” byłoby zatem sprzeczne z tą zasadą.

Wymóg mówiący, że osoby popierające inicjatywę obywatelską pochodzą z kilku różnych 
państw członkowskich, służy zapewnieniu na mocy prawa, że punktem wyjściowym procesu 
stanowienia prawa europejskiego nie jest szczególny interes pojedynczego państwa 
członkowskiego, lecz że kieruje się on w dostatecznym stopniu europejskim interesem 
powszechnym. Również z tego względu zasadniczo prawo inicjatywy ma Komisja.

Jednakże na mocy art. 76 Traktatu o funkcjonowaniu UE, akty prawne w dziedzinie wolności, 
bezpieczeństwa i prawa mogą być również przyjmowane na wniosek jednej czwartej liczby 
państw członkowskich. Dzięki temu sam Traktat zawiera wskazówkę dotyczącą liczby państw 
członkowskich, wobec której można domniemywać, że w dostatecznym stopniu uwzględnia 
europejski interes powszechny. Prawodawca europejski nie powinien działać sprzecznie z tą 
oceną przy opracowywaniu przepisów dotyczących inicjatywy obywatelskiej.

W tym kontekście należy również zauważyć, że art. 76 Traktatu o funkcjonowaniu UE odnosi 
się do wymaganej liczby państw członkowskich uczestniczących w bezpośrednim 
przedłożeniu wniosku legislacyjnego, podczas gdy europejska inicjatywa obywatelska 
zawiera „jedynie” wezwanie Komisji do przedłożenia takiego wniosku. Dotyczy ona zatem 
etapu procesu prawodawstwa poprzedzającego etap, do którego odnosi się art. 76 Traktatu 
o funkcjonowaniu UE. Zatem określenie „znacznej liczby państw członkowskich” zgodnie z 
art. 11 ust. 4 traktatu o UE (nowej wersji) może być uznane za niesprzeczne jedynie wtedy, 
jeżeli odnosi się do liczby państw mniejszej od jednej czwartej, o której mowa w art. 76 
Traktatu o funkcjonowaniu UE.

W ten sposób w odniesieniu do określenia, jaka liczba państw członkowskich uznawana jest 
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za „znaczną” w rozumieniu art. 11 ust. 4 traktatu o UE (nowej wersji), prawodawca ma 
zgodną z prawem i polityką swobodę decyzji między 2 a 6 państwami członkowskimi. Jeżeli 
przy stanowieniu warunków i procedur odnoszących się do europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej Parlament Europejski chce wysłać jasny sygnał polityczny, świadczący 
o dążeniu do uniknięcia wszelkich utrudnień w korzystaniu z prawa do uczestnictwa 
w europejskiej inicjatywie obywatelskiej, to rozsądne i odpowiednie wydaje się przyjęcie 
liczby czterech państw członkowskich jako znacznej liczby w rozumieniu art. 11 ust. 4 
traktatu o UE (nowej wersji).

Co prawda cel wymogu, polegającego na tym, że wspierający inicjatywę obywatelską muszą 
być obywatelami znacznej liczby państw członkowskich, jest uwzględniony w odpowiedni 
sposób jedynie w takim przypadku, kiedy jest on powiązany z wymogiem odpowiedniej 
minimalnej liczby osób popierających z każdego państwa członkowskiego. Rozsądną 
wskazówkę w tym kontekście stanowi sam art. 11 ust. 4 traktatu o UE, który przyjmując 
wymóg miliona obywateli ocenia, że 1/500 ludności można uznać za dostatecznie 
reprezentatywną. Z tego względu należy zastosować tę ocenę również do reprezentatywności 
poszczególnych państw członkowskich.

§6. Pozostałe warunki mające zastosowanie do inicjatywy obywatelskiej

Oprócz definicji pojęcia „znacznej liczby państw członkowskich”, konieczne jest również 
zawarcie w rozporządzeniu definicji pozostałych warunków mających zastosowanie do 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Przede wszystkim pojawia się pytanie, czy 
z uczestnictwem danej osoby w inicjatywie obywatelskiej powinny wiązać się inne 
subiektywne wymogi oprócz obywatelstwa wspólnotowego. W szczególności takim 
kryterium mógłby być wiek. Jednakże europejska inicjatywa obywatelska nie powinna być 
ograniczona wyłącznie do osób dorosłych. Zdaniem sprawozdawczyni rozporządzenie 
mogłoby zawierać przepis, zgodnie z którym w europejskiej inicjatywie obywatelskiej 
mogliby uczestniczyć wszyscy obywatele Unii, którzy ukończyli 14 lat.

Kolejne pytanie, na które musi odpowiedzieć rozporządzenie, dotyczy tego, czy z inicjatywą 
obywatelską może wystąpić jedna osoba, czy też konieczna jest raczej większa liczba osób, 
a jeżeli tak, to czy muszą oni przyjąć jakąś formę organizacyjną i czy muszą pochodzić 
z różnych państw członkowskich.

§7. Zagadnienie konstytucyjnej inicjatywy obywatelskiej

Między organizacjami pozarządowymi toczy się debata, czy art. 11 ust. 4 traktatu o UE (nowa 
wersja) uwzględnia zasadniczo również konstytucyjne inicjatywy obywatelskie, a więc takie 
inicjatywy, które służą zmianie samych traktatów. To budzi jednak prawne wątpliwości.

Postanowienia dotyczące inicjatywy obywatelskiej oraz zmiany traktatów nie „pasują” 
wzajemnie do siebie. Inicjatywa obywatelska na mocy art. 11 ust. 4 traktatu o UE (nowej 
wersji) dotyczy wezwania Komisji do przedłożenia wniosku w sprawie przyjęcia aktu 
prawnego Unii. A zatem jej celem jest wydanie aktu prawnego Unii, wobec którego Komisja 
ma prawo inicjatywy prawodawczej. Jednakże w wielostopniowej zwykłej procedurze zmiany 
traktatów w żadnym miejscu nie przewidziano takiego aktu prawnego.
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Zmiana traktatów następuje zasadniczo w drodze traktatu między państwami członkowskimi 
(dzięki porozumieniu przedstawicieli rządów państw członkowskich, ratyfikowanemu przez 
państwa członkowskie). Wprawdzie Komisja ma prawo przedkładania Radzie „projektów 
zmiany traktatów”, jednak prawo Unii zdecydowanie rozróżnia pojęcia „wniosków” z jednej, 
a „projektów” czy „inicjatyw” z drugiej strony, jest zatem nader wątpliwe, czy taki „projekt” 
może zostać uznany za „wniosek” w rozumieniu art. 11 ust. 4 traktatu o UE (nowej wersji). 
Jeszcze bardziej problematyczne wydaje się uznawanie traktatów zmieniających, zawieranych 
między państwami członkowskimi, za akty prawne Unii.

Równie problematyczne wydaje się odniesienie do pojedynczego etapu w przebiegu 
procedury zmiany traktatów. Mianowicie zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany traktatów, 
„projekty zmian traktatów” przedłożone Radzie przez Komisję są następnie kierowane przez 
nią do Rady Europejskiej. Rada Europejska może następnie podjąć decyzję sprawdzenia 
projektów (przez konwent konstytucyjny lub w razie konieczności jedynie przez konferencję 
międzyrządową), i taka decyzja bezsprzecznie stanowiłaby akt prawa Unii w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 traktatu o UE (nowej wersji). Jednakże dokładnie rzecz biorąc, Komisja nie ma 
w tej sprawie żadnego prawa inicjatywy, ponieważ jej „projekt” (o ile w ogóle uznaje się go 
za „wniosek”) odnosi się przecież do „zmiany traktatów”, a nie do decyzji w sprawie 
sprawdzenia projektów.

Bez względu na te skomplikowane kwestie prawne sprawozdawczyni nie ma wątpliwości, 
że istnieje polityczna konieczność ustanowienia europejskiej konstytucyjnej inicjatywy 
obywatelskiej. Szczególnie z uwagi na rozwój sytuacji w ostatnich latach instytucje 
europejskie powinny z zadowoleniem przyjąć koncepcje i propozycje obywateli odnoszące 
się również do zmiany traktatów.

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego również Parlament Europejski uzyska prawo 
przedkładania „projektów zmian traktatów”. Z tego względu sprawozdawczyni uważa, 
że należy przeanalizować możliwość dopuszczenia również konstytucyjnej inicjatywy 
obywatelskiej, analogicznej do inicjatywy obywatelskiej, o której mowa w art. 11 ust. 4 
traktatu o UE (nowej wersji), ale skierowanej bezpośrednio do Parlamentu Europejskiego. 
W odniesieniu do niej mogłyby obowiązywać te same warunki i analogiczna procedura, tylko 
adresatem byłby Parlament Europejski zamiast Komisji Europejskiej.
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