
 

Meddelelse om overgangsordninger for den nye forordning om det europæiske 

borgerinitiativ, gældende fra den 1. januar 2020 

 

Fra den 1. januar 2020 gælder der nye regler for det europæiske borgerinitiativ.  

I artikel 26 i den nye forordning hedder det: "Forordning (EU) nr. 211/2011 ("de gamle 

regler") ophæves med virkning fra den 1. januar 2020".  

Forordning (EU) 2019/788 ("de nye regler") indeholder også bestemmelser om 

overgangsordninger, dvs. "Artikel 5-9 i forordning (EU) nr. 211/2011 finder fortsat 

anvendelse efter den 1. januar 2020 på europæiske borgerinitiativer, der er registreret 

inden den 1. januar 2020" (jvf. artikel 27). 

 

Hvad vil der ske med initiativer, der er registreret inden udgangen af 2019, og som 

stadig skal behandle eller indsamle støttetilkendegivelser? Skal initiativtagerne 

ændre støttetilkendegivelsesformularerne og deres onlineindsamlingssystemer?  

Ethvert borgerinitiativ, der er registreret frem til udgangen af 2019, skal følge de gamle 

regler for indsamling af støttetilkendegivelser og navnlig betingelserne og datakravene 

vedrørende underskrivere. Initiativtagerne skal også følge de gamle regler for brug af 

(individuelle) onlineindsamlingssystemer. 

Det betyder, at initiativtagere, der endnu ikke har lanceret deres onlineindsamlingssystem 

for støttetilkendegivelser, skal oprette deres eget individuelle onlineindsamlingssystem 

og have det attesteret af den relevante myndighed i de medlemsstater, hvor der er 

hosting. 

For initiativer, der allerede er ved at blive indsamlet, kræves der ingen ændringer for så 

vidt angår formularer (og datakrav) til indsamlingen af støttetilkendegivelser. Det er 

heller ikke nødvendigt at ændre deres onlineindsamlingssystemer.  

 

 

Hvilke regler skal der gælde for et initiativ, der er registreret før 1. januar 2020, 

efter at det har indsamlet det nødvendige antal støttetilkendegivelser? 

Reglerne for validering af støttetilkendegivelser indsamlet i forbindelse med initiativer, 

der er registreret før den 1. januar 2020, ændres ikke.  

Reglerne for indsendelse af initiativet til Kommissionen ændres heller ikke. Der vil ikke 

være nogen tidsfrist for dette, men initiativtagerne skal være opmærksomme på de 

specifikke opbevaringsperioder for de indsamlede støttetilkendegivelser (de nye regler 

fastsætter en frist på 3 måneder, men de vil kun gælde for initiativer, der er registreret 

efter den 1. januar 2020). 

Når først indsendelsen er sket, finder de nye regler imidlertid anvendelse for så vidt angår 

undersøgelsesfasen. Dette betyder navnlig, at Kommissionen har en frist på 6 måneder (i 

stedet for 3 måneder i henhold til de gamle regler) til at afgive svar.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788


Hvilken frist har for Kommissionen til at reagere på et vellykket initiativ, der blev 

fremlagt i slutningen af 2019? 3 måneder eller 6 måneder? 

For så vidt angår undersøgelsen af vellykkede initiativer vil Kommissionen for 

initiativer, der forelægges for Kommissionen inden udgangen af 2019, have 6 i stedet for 

3 måneder til at vedtage sin meddelelse.  

 

Skal borgerkomitéerne for initiativer, der er registreret før den 1. januar 2020, 

ændre deres nuværende struktur?  

Fra den 1. januar 2020 vil borgerkomitéerne blive omtalt som initiativtagergrupper. De 

vil ikke blive bedt om at ændre deres nuværende struktur, men vil få lov til at følge de 

nye regler og tilføje flere medlemmer, hvis de ønsker det.  

De kan dog ikke oprette en retlig enhed. Denne mulighed gælder kun for initiativer, der 

er registreret fra den 1. januar 2020.  


