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III. Särskilda frågor

§ 5. Frågan om ”ett betydande antal medlemsstater”

Enligt artikel 11.4 i EU-fördraget måste unionsmedborgare som vill stödja ett 
medborgarinitiativ komma från ett betydande antal medlemsstater. Vad som menas med ”ett 
betydande antal” förklaras dock inte närmare, det bör i stället enligt artikel 24.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt fastställas av lagstiftaren, som i detta avseende har ett 
tämligen stort spelrum, nämligen allt från två till 26 medlemsstater. De två ytterligheterna, det 
vill säga en tolkning av ”ett betydande antal” som antingen en enda medlemsstat eller alla 
27 medlemsstater, borde dock kunna uteslutas.

För att undvika inkonsekvens bör man dock tolka begreppet ”ett betydande antal 
medlemsstater” mot bakgrund av andra fördragsbestämmelser. Till exempel bör man beakta 
att en av de grundläggande principerna för Europeiska unionens rättssystem är förbudet mot 
diskriminering på grund av nationalitet. Inom unionsrättens tillämpningsområde bör alltså 
medborgarnas nationalitet inte ha någon betydelse. Varje avvikelse från denna princip kräver 
en skälig motivering och får endast göras om det är nödvändigt för att uppnå ett legitimt mål. 
Att helt godtycklig fastställa antalet medlemsstater som ”betydande” skulle stå i strid med 
detta.

Det legitima syftet med kravet på att de som stöder ett medborgarinitiativ måste komma från 
flera olika medlemsstater är att garantera att EU:s lagstiftningsprocess inte bara styrs av en 
enda medlemsstats särintressen, utan i tillräcklig omfattning av ett europeiskt allmänintresse. 
I princip har därför också kommissionen en monopolställning när det gäller att lägga fram 
förslag. 

Rättsakter som berör området med frihet, säkerhet och rättvisa kan dock enligt artikel 76 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt antas på initiativ av en fjärdedel av 
medlemsstaterna. Således innehåller själva fördraget en fingervisning om det antal 
medlemsstater som anses utgöra en tillräcklig grund för att det europeiska allmänintresset ska 
vara tillgodosett. Lagstiftaren bör se till att utformningen av de europeiska 
medborgarinitiativen inte står i strid med denna bedömning.

I detta sammanhang bör man också tänka på att artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt handlar om det antal medlemsstater som krävs för att lägga fram själva 
lagförslaget direkt, medan ett europeiskt medborgarinitiativ ”bara” innebär en uppmaning till 
kommissionen att lägga fram ett sådant förslag. Medborgarinitiativet berör därmed ett skede 
i lagstiftningsprocessen som inträffar före skedet som omfattas av artikel 76 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Fastställandet av hur många medlemsstater som utgör ”ett 
betydande antal medlemsstater” enligt artikel 11.4 i EU-fördraget kan alltså bara anses vara 
konsekvent med andra fördragsbestämmelser om det rör sig om mindre än en fjärdedel av 
antalet medlemsstater enligt artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Därmed skulle lagstiftaren ha ett rättsligt och politiskt konsekvent spelrum på mellan två och 
sex medlemsstater när det gäller att fastställa hur många medlemsstater som ska anses vara ett
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”betydande” antal enligt artikel 11.4 i EU-fördraget. Om Europaparlamentet vill skicka en 
tydlig politisk signal angående fastställandet av de villkor och förfaranden som ska gälla för 
europeiska medborgarinitiativ, och samtidigt undvika allt som skulle kunna leda till onödigt 
försvårande av utövandet av rätten att delta i ett europeiskt medborgarinitiativ, så ter det sig 
rimligt och lämpligt att betrakta fyra medlemsstater som ett betydande antal enligt artikel 11.4 
i EU-fördraget.

Visserligen kan syftet med kravet på att de som stöder ett medborgarinitiativ ska komma från 
ett betydande antal medlemsstater endast tillgodoses om detta krav kopplas ihop med kravet 
på ett minsta antal stödjande personer från var och en av dessa medlemsstater. En rimlig 
vägledning för detta finns i artikel 11.4 i EU-fördraget, där kravet på 1 miljon stödjande 
unionsmedborgare torde innebära att en av femhundra personer anses vara tillräckligt 
representativ. Denna bedömning bör därför också gälla för representativiteten i de enskilda 
medlemsstaterna.

§ 6. Särskilda villkor som gäller för medborgarinitiativ

Förutom begreppet ”ett betydande antal medlemsstater” måste även förordningen innehålla 
beslut om de övriga villkor som ska gälla för europeiska medborgarinitiativ. För det första 
inställer sig här frågan om ytterligare subjektiva villkor förutom unionsmedborgarskapet ska 
gälla för en person som vill delta i ett medborgarinitiativ. Särskilt personens ålder skulle 
kunna utgöra ett sådant kriterium. De europeiska medborgarinitiativen bör dock inte 
begränsas till att bara omfatta vuxna människor. Enligt föredragandens åsikt skulle 
förordningen kunna innehålla en bestämmelse om att alla unionsmedborgare från 14 års ålder 
och uppåt ska kunna delta i ett europeiskt medborgarinitiativ.

Ytterligare en fråga som borde besvaras i förordningen är huruvida enskilda personer ska 
kunna organisera ett medborgarinitiativ eller om det alltid måste göras av flera personer, och 
i så fall om dessa måste bilda en särskild organisationsform och om de måste komma från 
olika medlemsstater.

§ 7. Problemet med konstitutionella medborgarinitiativ

Bland icke-statliga organisationer finns en debatt om huruvida artikel 11.4 i EU-fördraget 
även omfattar konstitutionella medborgarinitiativ, det vill säga initiativ som är inriktade på en 
ändring av själva fördragen. Detta kräver dock en rättslig diskussion. 

De olika bestämmelserna om medborgarinitiativ och fördragsändringar är inte förenliga med 
varandra. Enligt artikel 11.4 i EU-fördraget innebär ett medborgarinitiativ en uppmaning till 
kommissionen att lägga fram ett förslag angående antagandet av en unionsrättsakt. Syftet är 
alltså att uppnå ett antagande av en unionsrättsakt som kommissionen har förslagsrätt på. En 
sådan rättsakt nämns dock inte på något ställe i det ordinarie förfarande för ändringar av 
fördragen som sker i flera steg. 

En ändring av fördragen sker i allmänhet genom ett fördrag mellan medlemsstaterna (genom 
ett samförståndsavtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, som ratificeras av 
medlemsstaterna). Kommissionen har visserligen rätt att förelägga rådet ”förslag till ändringar 
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av fördragen”. I unionsrätten finns det dock en mycket tydlig begreppsmässig skillnad mellan 
å ena sidan ”förslag”, å andra sidan ”utkast” eller ”initiativ”, så det är mycket tveksamt om ett 
sådant ”utkast” skulle kunna betraktas som ett ”förslag” enligt artikel 11.4 i EU-fördraget. Det 
ter sig ännu mer problematiskt att betrakta de ändringsfördrag som medlemsstaterna måste 
underteckna som unionsrättsakter. 

Det är också problematiskt att man bara använder sig av en enda mellaninstans vid förfarandet 
för ändring av fördragen. Enligt det ordinarie fördragsändringsförfarandet skickas de ”förslag 
till ändringar av fördragen” som förelagts rådet vidare till Europeiska rådet. Europeiska rådet 
kan därefter besluta att förslagen ska granskas (av ett författningskonvent eller i vissa fall en 
regeringskonferens), och ett sådant beslut skulle i praktiken obestridligen betraktas som en 
unionsrättsakt i enlighet med artikel 11.4 i EU-fördraget. Strängt taget har kommissionen 
dock ingen förslagsrätt i detta fall eftersom dess ”utkast” (om man över huvud taget betraktar 
det som ett ”förslag” ) handlar om ”ändringar av fördragen” och inte om beslutet om 
granskning av ”utkasten”.

Bortsett från denna komplicerade rättsliga fråga är föredraganden övertygad om att ett 
europeiskt konstitutionellt medborgarinitiativ är en politisk nödvändighet. Särskilt mot 
bakgrund av utvecklingen under de senaste åren borde medborgarnas idéer och förslag även 
när det gäller ändringar av fördragen välkomnas av EU–institutionerna. 

När Lissabonfördraget träder i kraft erhåller också Europaparlamentet rätten att lägga fram
”förslag till ändringar av fördragen”. Enligt föredraganden bör man därför undersöka 
möjligheten att i likhet med medborgarinitiativen enligt artikel 11.4 i EU-fördraget även tillåta 
ett konstitutionellt medborgarinitiativ, som dock riktar sig direkt till Europaparlamentet. För 
dessa medborgarinitiativ skulle samma villkor och ett liknande förfarande gälla, förutom att 
adressaten skulle vara Europaparlamentet i stället för Europeiska kommissionen.
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