
 

Meddelande om övergångsbestämmelser i den nya förordningen om det europeiska 

medborgarinitiativet som börjar gälla den 1 januari 2020 

 

Den 1 januari 2020 börjar den nya  förordningen om det europeiska medborgarinitiativet 

att gälla (förordning (EU) 2019/788).  

Då upphör också de gamla reglerna – förordning (EU) nr 211/2011 – att gälla (se artikel 

26 i den nya förordningen).  

Det finns dock vissa övergångsbestämmelser: artiklarna 5–9 i förordning (EU) 

nr 211/2011 fortsätter att gälla efter den 1 januari 2020 för medborgarinitiativ som 

registrerats före den 1 januari 2020 (se artikel 27). 

 

Vad händer med initiativ som registrerats före den 1 januari 2020 och där man 

håller på eller snart ska börja samla in underskrifter? Måste organisatörerna ändra 

stödförklaringsformulären och sina namninsamlingssystem?  

Alla medborgarinitiativ som registreras fram till slutet av 2019 måste följa de gamla 

reglerna för namninsamling och särskilt villkoren och uppgiftskraven för undertecknarna. 

Organisatörerna måste också följa de gamla reglerna för namninsamlingssystem. 

Organisatörer som ännu inte har börjat namninsamlingen på nätet måste alltså ta fram 

sina egna namninsamlingssystem och få dem godkända av den behöriga myndigheten i 

det land där systemets databas ligger. 

För initiativ där namninsamlingen pågår krävs inga ändringar av formulär eller 

uppgiftskrav. Organisatörerna behöver inte heller ändra sina system.  

 

 

Vilka regler gäller för initiativ som registrerats före den 1 januari 2020 och som 

sedan får tillräckligt många underskrifter? 

Reglerna för validering av underskrifter ändras inte för initiativ som registrerats före den 

1 januari 2020.  

Reglerna för att lämna in initiativet till kommissionen ändras inte heller. Det finns ingen 

frist för att lämna in initiativet, men organisatörerna måste känna till tidsgränsen för att 

spara underskrifterna (enligt de nya reglerna får de sparas i tre månader, men det gäller 

endast initiativ som registreras efter den 1 januari 2020). 

När initiativet väl har lämnats in gäller de nya reglerna för prövning. Det innebär bland 

annat att kommissionen nu får sex månader på sig att svara i stället för tre månader enligt 

de gamla reglerna.  

  

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


Hur snabbt måste kommissionen besvara initiativ som lämnas in före slutet av 

2019? Inom tre eller sex månader? 

När det gäller prövningen av initiativ som lämnas in senast 2019 har kommissionen sex 

månader på sig att anta ett meddelande i stället för den gamla fristen på tre månader.  

 

Måste medborgarkommittéerna för initiativ som registreras före den 1 januari 2020 

ändra sin organisation?  

Från och med den 1 januari 2020 kallas alla medborgarkommittéer för grupper av 

organisatörer, eller organisatörsgrupper. De behöver inte ändra sin organisation, men de 

får lov att följa de nya reglerna och ta in fler medlemmar om de vill.  

De får dock inte bilda en rättslig enhet. Den möjligheten finns bara för initiativ som 

registreras efter den 1 januari 2020.  


