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Artikel 11 EU-Verdrag maakt het mogelijk voor Unie-
burgers om aan de Europese Commissie initiatieven
voor te leggen en haar te verzoeken daarover een voor-
stel tot wetgeving in te dienen. In de Europees burger-
initiatief Verordening – Verordening (EU) nr. 211/2011
(EBI) – zijn daartoe nadere voorwaarden vastgelegd. In
de ruim vijf jaar dat deze Verordening nu van kracht is,
sinds 1 april 2012, zijn belangrijke knelpunten zichtbaar
geworden. Een daarvan betreft de bepaling of een Euro-
pees burgerinitiatief überhaupt in aanmerking komt
voor registratie, zoals de kwestie of deze wel een ‘aange-
legenheid betreft ter uitvoering van de Verdragen’.
Recent heeft het Hof van Justitie zich voor het eerst uit-
gesproken over de rechtmatigheid van een afwijzend
besluit van de Commissie tot registratie van een EBI, in
casu over ‘Een miljoen handtekeningen voor een Europa
van solidariteit’. Daarnaast heeft de Commissie onlangs
ook een voorstel tot wijziging van de Verordening aan-
genomen om de werking van het EBI te verbeteren. In
deze bijdrage beogen we een eerste balans op te maken
van de inrichting en de werking van het EBI, door een
analyse van de uitspraak van het Hof van Justitie en het
herzieningsvoorstel van de Commissie.

– HvJ 12 september 2017, zaak C-589/15 P, Alexios
Anagnostakis/Europese Commissie, ECLI:EU:C:
2017:663;

– Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Par-
lement en de Raad van 16 februari 2011 over het burger-
initiatief, PbEU 2011, L 65/1 (EBI-Verordening);
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– Voorstel voor een verordening van het Europees Parle-
ment en de Raad betreffende het Europees burgerinitia-
tief COM(2017)482 def.

Inleiding

De creatie van het Europees burgerinitiatief (hierna:
EBI) als instrument voor de EU-burger om directer te
worden betrokken bij het Europese besluitvormingspro-
ces, is terug te voeren op de inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon in 2009. Daarmee werd artikel 11
lid 4 EU-Verdrag van kracht dat bepaalt:

‘Wanneer ten minste één miljoen burgers van de
Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten,
van oordeel is dat inzake een aangelegenheid een
rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering
van de Verdragen, kunnen zij het initiatief nemen de
Europese Commissie te verzoeken binnen het kader
van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend
voorstel daartoe in te dienen. (…)’

Het EBI geeft via een soort pre-initiatiefrecht uitdruk-
king aan de idee van participerende democratie1 en de
invoering van deze bepaling kan, zoals reeds in een eer-

1. V. Cuesta Lopez, ‘The Lisbon Treaty’s Provisions on Democratic Princi-
ples: A Legal Framework for Participatory Democracy’, European Public
Law 2010, p. 123-138.
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dere bijdrage in dit tijdschrift is verhaald,2 worden
gezien als een – beoogde – versterking van het politieke
EU-burgerschap. Dit wil zeggen dat de Unieburger niet
enkel moet worden gezien als drager van materiële
Europese rechten en plichten, maar ook als lid van een
Europese politieke gemeenschap. In deze opvatting van
burgerschap staat participatie voorop en zijn burgers
politieke actoren die actief deelnemen in de politieke
instellingen van de samenleving en leveren zij een bij-
drage aan de vormgeving van de maatschappij en het
publieke leven. In die eerdere bijdrage stond de vraag
centraal in hoeverre dit instrument inderdaad bij zou
kunnen dragen aan een versterking van het democrati-
sche fundament van de Unie, gegeven dat het de Euro-
pese Commissie uiteindelijk vrij staat om al dan niet een
wetgevingsvoorstel in te dienen naar aanleiding van een
EBI en gegeven de juridische, procedurele randvoor-
waarden zoals die in Verordening (EU) nr. 211/2011
(hierna: EBI-Verordening) nadere uitwerking hebben
gekregen.3 Deze zet de verschillende fasen van de proce-
dure uiteen, waaronder de voorbereiding, registratie en
indiening van een EBI, de verzameling en verificatie van
steunbetuigingen alsook de follow-up die aan een EBI
dient te worden gegeven en de rechten die EBI-organi-
satoren hebben tijdens de verschillende fasen.4 Nu de
EBI-Verordening ruim vijf jaar van kracht is, kan een
eerste balans worden opgemaakt van de belangrijkste
knelpunten in de toepassingspraktijk voor burgers die
een EBI bij de Commissie willen indienen en van hoe de
Commissie beoogt de positie van burgers in het kader
van dit instrument te versterken.
We doen dat in deze bijdrage door allereerst de uit-
spraak nader te beschouwen die het Hof van Justitie op
12 september jl. in hogere voorziening heeft gedaan in
de Anagnostakis-zaak, betreffende het Europees burger-
initiatief ‘Een miljoen handtekeningen voor een Europa
van solidariteit’. Deze uitspraak is daarmee de eerste van

2. Zie L.A.J. Senden, ‘Het Europees burgerinitiatief. Symboolwetgeving of
daadwerkelijk democratische versterking van de Unie?’, NtER 2011/9,
p. 308-315. Het EBI heeft de pennen veelvuldig in beweging gezet, zie
o.m.: M. Dougan, ‘What are we to make of the citizens’ initiative?’,
Common Market Law Review 2011, p. 1807-1848; A. Karatzia, ‘The
European Citizens Initiative and the EU institutional balance: On realism
and the possibilities of affecting EU lawmaking’, Common Market Law
Review 2017, p. 177-208; A. Van Rijckevorsel, ‘Initiative citoyenne et
“dérapages démocratiques” dans l’Union européenne’, Journal de droit
européen 2016, p. 52-56; T. Hieber, Die europäische Bürgerinitiative
nach dem Vertrag von Lissabon: rechtsdogmatische Analyse eines
neuen politischen Rechts der Unionsbürger, Tübingen: Mohr Siebeck,
2014; P. Ponzano, ‘L’initiative citoyenne européenne : la démocratie
participative à l’épreuve’, Revue du droit de l’Union européenne 2012,
p. 615-626.

3. Senden 2011.
4. Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad

van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief, PbEU 2011, L 65/1. Voor
een algeheel overzicht van de bepalingen van deze Verordening zij ver-
wezen naar Senden 2011.

het Hof van Justitie zelf over het EBI5 en biedt niet
enkel aanknopingspunten tot nadere reflectie over de
werking van het EBI als een instrument van participe-
rende democratie maar ook over de beperkingen in de
democratische fundamenten van een van de meeste cru-
ciale EU-beleidsterreinen, namelijk de EMU.6 Daarna
zoomen we in op het herzieningsvoorstel van de EBI-
Verordening dat de Commissie een dag na het wijzen
van het arrest in voornoemde zaak lanceerde, met als
doel om het EBI toegankelijker, minder omslachtig en
gebruiksvriendelijker te maken voor zowel organisatoren
als medestanders. De Commissie beoogt de benutting
van het EBI te optimaliseren, als middel om debat en
participatie op EU-niveau te bevorderen en de EU dich-
ter bij de burger te brengen.7 We sluiten af met enkele
concluderende opmerkingen.

De Anagnostakis-zaak

De aanleiding
Het Europese integratieproces heeft de laatste jaren
onder vele crises te lijden,8 waarbij de financiële schul-
dencrisis al sinds 2008 onverminderd hoog in de lijst
staat.9 Beleidsmakers10 en wetenschappers zoeken al
jaren naarstig naar een adequaat tegengif11 om de grote
impact die Europese en nationale bezuinigingsmaatrege-
len hebben op Griekse en Europese burgers meer alge-
meen, te verzachten.12 Binnen deze context situeert zich

5. Het Gerecht heeft al wel meerdere uitspraken gedaan over het EBI:
Gerecht 10 mei 2017, zaak T-754/14, Efler e.a./Commissie, ECLI:EU:T:
2017:323; Gerecht 3 februari 2017, zaak T-646/13, Minority SafePack
– one million signatures for diversity in Europe/Commissie, ECLI:EU:T:
2017:59; Gerecht 10 mei 2016, zaak T-529/13, Izsák en Dabis/Com-
missie, ECLI:EU:T:2016:282; Gerecht 19 april 2016, zaak T-44/14,
Costantini e.a./Commissie, ECLI:EU:T:2016:223. Momenteel is er nog
een andere zaak aanhangig voor het Hof van Justitie, namelijk zaak
C-420/16 P, Izsák en Dabis/Commissie, ingediend op 7 oktober 2016.

6. L. Daniele, P. Simone en R. Cisotta (red.), Democracy in the EMU in the
Aftermath of the Crisis, Heidelberg: Giappichelli/Springer 2017.

7. Dit voorstel is in september 2017 tot stand gekomen na een veelomvat-
tend evaluatieproces; Voorstel voor een Verordening van het Europees
Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief,
COM(2017)482 final, 13 september 2017. Gerelateerde documenten
zijn beschikbaar via: <http:// ec. europa. eu/ citizens -initiative/ public/
regulation -review>.

8. Vgl. J.E. Fossum en A.J. Menéndez (red.), The European Union in Crises
or the European Union as Crises?, ARENA Report No. 2/14, Oslo,
beschikbaar via: <www. sv. uio. no/ arena/ english/ research/ publications/
arena -reports/ >.

9. Zie hierover bijvoorbeeld E. Chiti en P.G. Teixeira, ‘The constitutional
implications of the European responses to the financial and public debt
crisis’, Common Market Law Review 2013, p. 683-708.

10. Europese Commissie, ‘Blauwprint voor een hechte economische en
monetaire unie. Aanzet tot een Europees debat’, Mededeling van de
Commissie, COM(2012)777 final, 28 november 2012.

11. M. Ruffert, ‘European integration in a crisis scenario: easy steps to revi-
talise the EU as a subject and to avoid disintegration?’, in: S. Bardutzky
en E. Fahey (red.), Framing the Subjects and Objects of Contemporary
EU Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2017, p. 265-274.

12. Zie resp. P. Robbins, ‘The Greek Debt Crisis: The Need for Heroic Eco-
nomic Policy Reforms in the European Economic and Monetary Union’,
Indiana Journal of Global Legal Studies 2015, p. 175-200 en J.P. Boho-
slavsky, ‘Debt Crisis and Austerity in the EU: Human Rights matter’,
European Journal of Human Rights 2017, p. 81-107.
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het Europees burgerinitiatief van ‘een miljoen handteke-
ningen voor een Europa van solidariteit’ waarvoor
meneer Anagnostakis het voortouw nam, gericht op
kwijtschelding van de Griekse schuldenlast en met name
op het vastleggen in het EU-recht van een beginsel van
‘noodsituatie’. Dat houdt in dat ‘wanneer het economi-
sche en politieke voortbestaan van de staat13 op het spel
staat ten gevolge van het aflossen van een onhoudbare
schuld (met als gevolg een snel oplopende werkloosheid,
lonen en pensioenen die niet langer uitbetaald worden,
de sluiting van ziekenhuizen, scholen en maatschappelij-
ke diensten, het individu dat in armoede vervalt enz.) de
weigering om te betalen noodzakelijk en gerechtvaar-
digd is.’14 Dit EBI was een van de eerste Europese bur-
gerinitiatieven die in 2012, vlak na het van toepassing
worden van de EBI-Verordening op 1 april 2012, werd
gelanceerd.
Artikel 4 van de EBI-Verordening vereist registratie van
een voorgesteld burgerinitiatief bij de Commissie alvo-
rens kan worden begonnen met het verzamelen van
steunbetuigingen.15 Lid 2 van dit artikel stelt een aantal
voorwaarden voor registratie, waaronder ‘dat het voor-
gesteld burgerinitiatief (…) niet zichtbaar buiten het
kader van de bevoegdheden van de Commissie [valt] om
een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling ter
uitvoering van de Verdragen’ (onder b). Op deze grond
weigerde de Commissie in september 2012 de registratie
van het voorstel van meneer Anagnostakis.16 De Com-
missie stelde in haar besluit het initiatief te hebben
onderzocht in het licht van alle bepalingen van Titel
VIII inzake het economisch en monetair beleid van het
Verdrag betreffende de werking van de EU (hierna:
VWEU), maar in haar visie kon geen van deze bepalin-
gen een rechtsgrondslag bieden voor de maatregel zoals
voorgesteld in het EBI.

Het beroep tegen het registratieweigeringsbesluit
van de Commissie voor het Gerecht

Meneer Anagnostakis verzocht voor het Gerecht nietig-
verklaring van het besluit van de Commissie tot weige-
ring van de registratie van zijn burgerinitiatief. Hij deed
dat op grond van de stelling dat het voorgestelde begin-
sel van ‘noodsituatie’ in overeenstemming was met arti-
kel 122 lid 1 en 2 VWEU. Volgens lid 1 kan

‘de Raad op voorstel van de Commissie in een geest
van solidariteit tussen de lidstaten bij besluit de voor
de economische situatie passende maatregelen vast-
stellen, met name indien zich bij de voorziening van
bepaalde producten, in het bijzonder op energiege-
bied, ernstige moeilijkheden voordoen’.

Op grond van lid 2 kan de Raad op voorstel van de
Commissie onder bepaalde voorwaarden financiële bij-

13. Zijnde een lidstaat.
14. Zie <www. 1millionsignatures. eu/ ?a= en>.
15. Momenteel zijn er zeven EBI’s geregistreerd en dus open voor de verza-

meling van handtekeningen. The ‘Stop TTIP’ is enkel opengesteld voor
registratie na een uitspraak van het Gerecht; zie Gerecht 10 mei 2017,
zaak T-754/14, Efler e.a./Commissie, ECLI:EU:T:2017:323.

16. Europese Commissie, Besluit C(2012)6289 final.

stand van de Unie aan de betrokken lidstaat verlenen ‘in
geval van moeilijkheden of ernstige dreiging van grote
moeilijkheden in een lidstaat, die worden veroorzaakt
door natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen die
deze lidstaat niet kan beheersen’. Verzoeker betoogde
ook dat het weigeringsbesluit de solidariteitsclausule
ondermijnt die artikel 222 VWEU behelst en dat de
Commissie artikel 136 lid 1 VWEU verkeerd heeft geïn-
terpreteerd. Deze laatste zou zich niet beperken tot het
vormen van een rechtsgrondslag voor maatregelen die
gericht zijn op het versterken van de begrotingsdiscipli-
ne, maar zou in de visie van verzoeker ook kunnen wor-
den gebruikt voor het vaststellen van economische
beleidsrichtsnoeren, zoals een beginsel van ‘noodsitua-
tie’ (principle of the state of necessity).17

Dit was de eerste zaak waarin het Gerecht een dergelijke
kwestie kreeg voorgelegd. Het heeft alle argumenten van
verzoeker afgewezen en de rechtmatigheid van het
besluit van de Commissie bevestigd, omdat het Gerecht
het met de Commissie eens was dat de in het EBI voor-
gestelde maatregel niet voldeed aan de voorwaarde van
artikel 4 lid 2 sub b van de Verordening.18 Het Gerecht
was ook van oordeel dat de Commissie had voldaan aan
haar motiveringsplicht op grond van artikel 4 lid 3 van
de Verordening. Ingevolge deze bepaling moet de Com-
missie wanneer ze een voorgesteld burgerinitiatief wei-
gert te registreren, de organisatoren in kennis stellen van
de redenen daarvoor en van alle gerechtelijke en niet-
gerechtelijke beroepsmogelijkheden die voor hen open
staan. Deze bepaling noch enig andere in de Verorde-
ning specificeert welke mogelijkheden dat zijn, maar de
Anagnostakis-zaak bevestigt dat beroep tot nietigverkla-
ring van een dergelijk Commissiebesluit ontvankelijk is
op grond van artikel 263 VWEU.
De benadering van het Gerecht in zijn interpretatie van
de Commissiebevoegdheden op grond van de relevante
Verdragsbepalingen kan als nogal formalistisch of ortho-
dox worden getypeerd,19 met name omdat het niet ver-
der is ingegaan op de manier waarop het beginsel van
solidariteit kan of moet worden begrepen, noch op de
mogelijke relevantie van het internationaalrechtelijke
beginsel van noodsituatie in de Unierechtelijke context.
De uitspraak van het Gerecht biedt aldus weinig inhou-
delijke houvast voor een nader begrip van de reikwijdte
van de Uniebevoegdheden op grond van die bepalingen
en in het licht van die beginselen.

Het arrest van het Hof van Justitie
Meneer Anagnostakis besloot hogere voorziening bij het
Hof van Justitie aan te tekenen tegen de uitspraak van

17. Zaak T-450/12, Anagnostakis/Commissie, verzoekschrift d.d. 11 okto-
ber 2012.

18. Gerecht 30 september 2015, zaak T-450/12, Anagnostakis /Commis-
sie, ECLI:EU:T:2015:739. Voor een bespreking daarvan, zie D. Sarmien-
to, ‘The European citizens’ initiative and EU competence over Greek
debt “haircuts”’ EU Law Analysis, 8 oktober 2015, beschikbaar via:
<http:// eulawanalysis. blogspot. nl/ 2015/ 10/ the -european -citizens -
initiative -and -eu. html>.

19. Zie Sarmiento 2015.
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het Gerecht.20 Hij vorderde nietigverklaring van het
Commissiebesluit en registratie van zijn EBI, op de
grond dat de Commissie haar motiveringsplicht heeft
geschonden en dat het Gerecht het Unierecht heeft
geschonden voor wat de interpretatie en toepassing
betreft van de relevante bepalingen, namelijk de artike-
len 122 en 136 VWEU. Met name was hij van mening
dat zowel de Commissie als het Gerecht onterecht heeft
geconcludeerd dat de Commissie niet bevoegd zou zijn
om een juridische maatregel te nemen zoals voorgesteld
in het EBI. In lijn met de conclusie van de advocaat-
generaal21 verwierp ook de Grote Kamer van het Hof
van Justitie het beroep op beide gronden, om redenen
die hieronder nader zullen worden besproken. Het is
opmerkelijk dat het Hof van Justitie zijn uitspraak deed
op 12 september, de dag voordat de Commissie haar
voorstel uitbracht voor een nieuwe EBI-Verordening.
Daarmee wordt ook de vraag opgeworpen hoe de uit-
spraak zich verhoudt tot dit nieuwe voorstel en welke
invloed de uitspraak zal kunnen doen gelden op de toe-
komstige ontwikkeling van participerende democratie
c.q. politiek burgerschap in het Unierecht.

• De motiveringsplicht van de Commissie als een
wezenlijk vormvoorschrift en democratische waarborg

Het eerste deel van de uitspraak van het Hof van Justitie
richt zich op de motiveringsplicht van de Commissie, de
klacht zijnde dat het Gerecht blijk heeft gegeven van
een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het
weigeringsbesluit van de Commissie voldoende toerei-
kend was gemotiveerd. Het Hof van Justitie stelt dien-
aangaande dat artikel 4 lid 3 van de Verordening een
specifieke uitdrukking is van de in artikel 296 VWEU
neergelegde motiveringsplicht van rechtshandelingen
van de instellingen.22 Volgens vaste rechtspraak over dit
artikel, zo vervolgt het Hof van Justitie,

‘moet de motivering beantwoorden aan de aard van
de betrokken handeling en de redenering van de
instelling die de handeling heeft verricht duidelijk en
ondubbelzinnig tot uitdrukking doen komen, zodat
de belanghebbenden de rechtvaardigingsgronden van
de genomen maatregel kunnen kennen en de bevoeg-
de rechter zijn toezicht kan uitoefenen’.23

Volgens die rechtspraak moet het motiveringsvereiste
ook aan de hand van de omstandigheden van het geval
worden beoordeeld. Niet alle relevante gegevens behoe-
ven feitelijk en rechtens in de motivering te worden
gespecificeerd, omdat niet alleen acht moet worden
geslagen op de bewoordingen van die handeling, maar

20. HvJ 12 september 2017, zaak C-589/15 P, Alexios Anagnostakis/Com-
missie, ECLI:EU:C:2017:663.

21. Conclusie A-G Mengozzi van 7 maart 2017 in zaak C-589/15 P, Ana-
gnostakis/Commissie, ECLI:EU:C:2017:175.

22. Art. 296 lid 2 VWEU bepaalt: ‘Rechtshandelingen worden met redenen
omkleed en verwijzen naar de voorstellen, initiatieven, aanbevelingen,
verzoeken of adviezen waarin de Verdragen voorzien.’

23. HvJ 12 september 2017, Alexios Anagnostakis/Commissie, r.o. 28,
onder verwijzing naar met name HvJ 6 maart 2003, zaak C-41/00 P,
Interporc/Commissie, ECLI:EU:C:2003:125, r.o. 55.

ook op de context en op het geheel van rechtsregels die
de betrokken materie beheersen.24 Dit vormt derhalve
de maatstaf voor de beoordeling of het Gerecht al dan
niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gege-
ven.
Het Hof van Justitie concludeert vervolgens dat het
Gerecht overeenkomstig deze rechtspraak heeft onder-
zocht of het besluit van de Commissie voldeed aan de
door artikel 296 VWEU gestelde eisen, daarbij alle ele-
menten van dat besluit in aanmerking nemend en in het
bijzonder de aard ervan en de context waarin dit is vast-
gesteld. Het Hof van Justitie stelt vast dat het Gerecht
het belang heeft benadrukt dat de Commissie haar wei-
gering tot registratie zodanig motiveert, dat de redenen
die die weigering rechtvaardigen duidelijk tot uitdruk-
king komen gelet op de aard van het recht op het EBI en
vanwege de invloed die een dergelijke weigering kan
hebben op het democratisch bestel van de Unie. In casu
betekent dat, dat de motivering de redenen moet uiteen-
zetten waarom de Commissie meent dat het voorstel
zichtbaar buiten het kader van haar bevoegdheden valt
om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling
ter uitvoering van de Verdragen. Dit impliceert dat de
Commissie alle nadere informatie over het onderwerp,
de doelstellingen en de context van het voorstel ‘nauw-
keurig en onpartijdig’ moet onderzoeken, wanneer de
organisatoren gebruik hebben gemaakt van de mogelijk-
heid om dergelijke informatie bij te sluiten.
In dit verband wijst het Hof van Justitie echter ook op
de constatering van het Gerecht dat het voorgestelde
EBI zelf zeer beknopt en onvoldoende duidelijk was.
Wat betreft de rechtsgrondslag van de rechtshandeling
van de Unie waar het EBI toe zou moeten leiden, ver-
wees het namelijk enkel naar de artikelen 119 tot en met
144 VWEU inzake het economisch en monetair beleid
van de Unie als één geheel. Het voorstel heeft geen
enkele toelichting of verduidelijking gegeven over het
verband tussen de inhoud van het voorstel en de 26 arti-
kelen van het VWEU waarnaar het verwees.25 In die
omstandigheden, zo concludeert het Hof van Justitie, is
het niet laakbaar dat het Gerecht het voldoende vond
dat de Commissie enkel naar die bepaling heeft gekeken
– artikel 136 lid 1 – die haar als mogelijke rechtsgrond-
slag het minst irrelevant voorkwam en zich niet voor alle
andere bepalingen heeft gerechtvaardigd. Volgens het
Hof van Justitie heeft het Gerecht dan ook terecht kun-
nen oordelen dat het weigeringsbesluit voldoende ele-
menten bevatte zodat verzoeker de redenen voor weige-
ring tot registratie kon kennen en de Unierechter zijn
toetsing kon verrichten, en heeft het dus geen blijk
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting in dit verband.

24. HvJ 12 september 2017, Alexios Anagnostakis/Commissie, r.o. 29,
onder verwijzing naar HvJ 1 oktober 2013, zaak C-521/09 P, Elf Aqui-
taine/Commissie, ECLI:EU:C:2011:620, r.o.150 en HvJ 21 december
2016, zaak C-131/15 P, Club Hotel Loutraki e.a./Commissie,
ECLI:EU:C:2016:989, r.o. 47.

25. Zie HvJ 12 september 2017, Alexios Anagnostakis/Commissie, r.o.
33-36.
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• De inhoudelijke reikwijdte van de EMU-bepalingen
Het Hof van Justitie heeft zich na de beoordeling van de
motiveringsplicht van de Commissie gericht op de juri-
dische argumentatie van het Gerecht met betrekking tot
de Verdragsbepalingen die zijn aangevoerd ter erken-
ning van het beginsel van de ‘noodsituatie’. Voor het
Gerecht stelde verzoeker dat de Commissie het EBI had
moeten registreren op basis van de artikelen 122 en 136
lid 1 VWEU, en ook op grond van internationaal
gewoonterecht. Het Hof van Justitie bevestigt ook hier
het oordeel van het Gerecht, maar geeft al doende enige
verduidelijking van de reikwijdte van deze Verdragsbe-
palingen.
Allereerst herinnert het aan zijn vaste rechtspraak dat de
keuze van de rechtsgrondslag van een Uniehandeling
moet berusten op objectieve gegevens die voor rechter-
lijke toetsing vatbaar zijn, waaronder met name het doel
en de inhoud van de handeling. Volgens het Hof van
Justitie heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat artikel 122
lid 1 VWEU geen passende rechtsgrondslag vormde
voor de in het EBI voorgestelde maatregel. Die bepaling
maakt het mogelijk voor de Raad om op voorstel van de
Commissie in een geest van solidariteit tussen de lidsta-
ten de voor de economische situatie passende maatrege-
len vast te stellen, met name indien zich bij de voorzie-
ning van bepaalde producten, in het bijzonder op ener-
giegebied, ernstige moeilijkheden voordoen. In het
Pringle-arrest heeft het Hof van Justitie reeds geoor-
deeld, zoals ook het Gerecht heeft opgemerkt, dat deze
bepaling geen passende rechtsgrondslag vormt voor
eventuele financiële bijstand van de Unie ten behoeve
van de lidstaten die te maken hebben met of worden
bedreigd door ernstige financieringsproblemen.26 Ook al
onderscheidt de maatregel die in de Pringle-zaak aan de
orde was (het Europees Stabiliteits Mechanisme) zich
inderdaad in meerdere opzichten van de maatregel die
het EBI in kwestie beoogt, zoals verzoeker betoogd
heeft, toch komt uit dat arrest naar voren dat artikel 122
lid 1 niet is gericht op maatregelen die hoofdzakelijk tot
doel hebben de ernst van de financieringsmoeilijkheden
van een lidstaat te verzachten.27 Het Hof van Justitie
vervolgt dat het Gerecht ook juist heeft geoordeeld voor
wat betreft de vaststelling dat, gelet op met name de
geest van solidariteit tussen de lidstaten die volgens deze
bepaling leidend moet zijn bij de vaststelling van maat-
regelen die geschikt zijn voor de economische situatie,
‘die bepaling niet kan dienen als grondslag voor de vast-
stelling van een maatregel of voor de aanvaarding van
een beginsel dat, in wezen, een lidstaat de bevoegdheid
geeft unilateraal te beslissen om zijn schuld geheel of
gedeeltelijk niet terug te betalen’ (r.o. 71).
Ook het volgende middel dat verzoeker heeft aange-
voerd, namelijk dat het Gerecht een onjuiste rechtsop-
vatting heeft ingenomen ten aanzien van het tweede lid

26. HvJ 27 november 2012, zaak C-370/12, Pringle, ECLI:EU:C:2012:756,
r.o. 116. Zie nader hierover A. van den Brink en J.W. van Rossem, ‘De
zaak Pringle en de Eurocrisis: juridische paradoxen en constitutionele
perspectieven’, NtEr 2013/7, p. 255-264.

27. HvJ 12 september 2017, Alexios Anagnostakis/Commissie, r.o. 68-70.

van artikel 122 VWEU door ook dit niet als passende
rechtsgrondslag te beschouwen voor de in het EBI voor-
gestelde maatregel, treft volgens het Hof van Justitie
geen doel. Deze bepaling maakt het mogelijk voor de
Unie om onder bepaalde voorwaarden financiële bij-
stand te verlenen aan een lidstaat die te kampen heeft
met moeilijkheden of ernstige dreiging van grote moei-
lijkheden die worden veroorzaakt door natuurrampen of
buitengewone gebeurtenissen die deze lidstaat niet kan
beheersen. In het Pringle-arrest oordeelde het Hof van
Justitie reeds dat deze bepaling de Unie de bevoegdheid
verleent om een lidstaat onder bepaalde voorwaarden
incidenteel financiële bijstand te verlenen, maar dat deze
geen grondslag kan bieden voor de instelling van een
mechanisme van niet-terugbetaling van de schuld op
grond van het beginsel van de noodsituatie, gegeven de
algemene en permanente aard die inherent is aan een
dergelijk mechanisme. Verder beoogt deze bepaling
alleen financiële bijstand die door de Unie wordt toege-
kend, en niet door de lidstaten. Volgens het Hof heeft
het Gerecht dan ook terecht kunnen oordelen dat de
aanvaarding van het beginsel van de noodsituatie niet
onder het begrip ‘bijstand van de Unie’ in de zin van die
bepaling kan vallen aangezien een dergelijk beginsel niet
alleen de schuld van een lidstaat ten aanzien van de
Unie beoogt, maar tevens de schuld in handen van
andere publieke of private personen en dus, met name,
van de lidstaten.28

Ten aanzien van het derde middel oordeelt het Hof van
Justitie dat het Gerecht juist heeft geconcludeerd dat
niets de slotsom rechtvaardigt – en dat verzoeker dat
ook niet heeft bewezen – dat de in het EBI voorgestelde
maatregel ertoe zou strekken de coördinatie van de
begrotingsdiscipline te versterken of zou vallen onder de
richtsnoeren voor het economisch beleid die de Raad op
grond van artikel 136 lid 1 VWEU mag opstellen voor
de goede werking van de economische en monetaire
unie. Wederom onder verwijzing naar het Pringle-arrest
benadrukt het Hof van Justitie dat de rol van de Unie op
het gebied van het economisch beleid beperkt is tot de
vaststelling van coördinatiemaatregelen, zoals het
Gerecht heeft vastgesteld. Het Gerecht heeft volgens
het Hof van Justitie ook terecht geconcludeerd dat de in
het EBI beoogde maatregel beslist niet valt onder het
begrip ‘richtsnoer voor economisch beleid’ in de zin van
dit Verdragsartikel. In werkelijkheid zou deze tot gevolg
hebben dat een wetgevingsmechanisme waarmee de
overheidsschuld unilateraal wordt opgeheven, in de
plaats wordt gesteld van de vrije wil van de contractpar-
tijen, en dat staat deze bepaling duidelijk niet toe.29

Met betrekking tot het argument van verzoeker dat het
beginsel van de noodsituatie een vaste regel van interna-
tionaal gewoonterecht is, heeft het Hof van Justitie ook
de standpuntbepaling van het Gerecht bevestigd en
geconcludeerd dat deze regel – zo die al mocht bestaan –
niet volstaat voor de erkenning van een grondslag voor

28. HvJ 12 september 2017, Alexios Anagnostakis/Commissie, r.o. 74-77.
29. HvJ 12 september 2017, Alexios Anagnostakis/Commissie, r.o. 90-91.
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een wetgevingsinitiatief van de Commissie.30 Het Hof
van Justitie heeft derhalve geen enkele van de aange-
voerde beroepsgronden erkend.

• Beoordeling
De Anagnostakis-zaak is niet de eerste zaak waarin een
besluit van de Commissie tot weigering van registratie
van een EBI ter discussie stond. Ook in andere zaken
waarin een dergelijk registratieweigeringsbesluit van de
Commissie werd betwist, ging het bovenal om klachten
over een tekortschietende motivering. In twee zaken
waarin het Gerecht in 2017 uitspraak heeft gedaan
– Efler en Minority Safe Pack – werden deze klachten
gegrond verklaard en de Commissiebesluiten nietig ver-
klaard.31 In Minority Safe Pack benadrukte het Gerecht
dat de Commissie haar weigeringsbesluit in detail moet
motiveren. Het motiveringsvereiste vormt een wezenlijk
vormvoorschrift als een van de maatstaven ter beoorde-
ling van de rechtmatigheid van een Commissiebesluit en
is daarmee een belangrijk rechtsstatelijk vereiste. In de
context van het EBI komt het bovenal ook betekenis toe
als een democratische waarborg, zoals zowel uit de uit-
spraak van het Gerecht als van het Hof van Justitie kan
worden afgeleid. Gegeven zijn aard is het EBI namelijk
gericht op het versterken van de democratische dialoog
tussen de EU-instellingen en de lidstaten en is het Hof
van Justitie gehouden daarop toe te zien via de procedu-
re die een beroep tot nietigverklaring mogelijk maakt.
Ook al specificeert de Verordening zelf deze beroepsweg
niet met zoveel woorden, de Commissie heeft dat wel
gedaan in haar weigeringsbesluit en ook het Gerecht en
het Hof van Justitie hebben dit als vanzelfsprekend aan-
genomen. Terecht, onzes inziens, want een dergelijk
besluit kan worden aangemerkt als een rechtshandeling
die beoogt rechtsgevolgen ten aanzien van derden
teweeg te brengen, in casu de organisatoren. Hun
rechtspositie voor wat betreft hun Verdragsrecht om een
burgerinitiatief in te dienen, wordt daarmee immers op
een definitieve wijze beslist.32

Het arrest van het Hof van Justitie in de Anagnostakis-
zaak laat verder zien dat de plicht van de Commissie om
haar besluit te motiveren rechtstreeks samenhangt met
de kwaliteit en uitvoerigheid van het EBI-voorstel. Dit
wil zeggen, hoe specifieker het voorstel de rechtsgrond-
slag aangeeft en hoe meer toelichting het geeft op de
interpretatie daarvan en het verband met de inhoud van
de in het EBI voorgestelde maatregel, hoe gedetailleer-
der het antwoord van de Commissie zal – moeten – zijn
om het voorstel te kunnen weigeren voor registratie. In
casu ontbrak een dergelijke toelichting van de kant van
de organisatoren nagenoeg en waren er daarmee ook
weinig elementen of argumenten voor de Commissie om
te weerleggen in haar besluit. Daarmee geeft het arrest
van het Hof van Justitie dus een belangrijk richtsnoer

30. HvJ 12 september 2017, Alexios Anagnostakis/Commissie, r.o. 100.
31. Gerecht 10 mei 2017, zaak T-754/14, Efler e.a./Commissie, ECLI:EU:T:

2017:323; Gerecht 3 februari 2017, zaak T-646/13, Bürgerausschuss
für die Bürgerinitiative Minority SafePack – one million signatures for
diversity in Europe/Commissie, ECLI:EU:T:2017:59.

32. In deze zin reeds Senden 2011.

voor de ontwikkeling van toekomstige Europese burger-
initiatieven; om een daadwerkelijke democratische dia-
loog op gang te kunnen brengen tussen de Europese
Commissie en de burgers die een EBI ondersteunen,
zullen de organisatoren zich moeten verdiepen in de
bevoegdheden die de EU heeft, hoe die mogelijkerwijs
juridisch geïnterpreteerd kunnen worden en hoe het
voorgestelde EBI zich daartoe verhoudt. Burgers zullen
daarover ook moeten worden geïnformeerd.
Of en hoe deze vorm van participerende, directe demo-
cratie tot verdere wasdom komt, hangt dus ook in sterke
mate af van de juridische kwaliteit van de in een EBI
voorgestelde maatregel. Het waarborgen van die kwali-
teit kan echter zeker problematisch zijn, met name wan-
neer het niet evident is dat een voorgestelde maatregel
geen enkele grondslag in het Unierecht kan vinden maar
zich enigszins in een grijs gebied bevindt omdat de
inhoudelijke contouren en grenzen van de Uniebe-
voegdheid niet op voorhand duidelijk zijn, zoals het
geval is op het terrein van de EMU. Hoewel zowel het
Gerecht als het Hof van Justitie in zijn uitspraak sterk
leunt op de interpretatie die het Hof van Justitie eerder
in de Pringle-zaak gaf aan de in het geding zijnde Ver-
dragsbepalingen, blijkt dit grijze gebied onder meer uit
de nieuwe, nadere verklaringen en standpunten die ver-
zoeker voor het Hof van Justitie naar voren bracht met
betrekking tot de uitlegging van artikel 136 lid 1
VWEU. Het Hof van Justitie kon deze echter niet in
aanmerking nemen, omdat in hoger beroep enkel de
rechtsfeiten en -bevindingen in ogenschouw mogen
worden genomen die al in de zaak voor het Gerecht aan
de orde kwamen. Zo bleven dus een aantal potentieel
belangrijke punten onbeantwoord, zoals de vraag of eni-
ge vorm van kwijtschelding dan wel opschorting van de
schulden door de Unie zou kunnen worden gegeven op
grond van artikel 136 lid 1 VWEU,33 en dus of het EBI
gedeeltelijk geregistreerd had kunnen worden.34 Deze
gang van zaken onderstreept ook het belang van adequa-
te juridische ondersteuning bij de inrichting van een
EBI vanaf de initiatie ervan.
Het instrument van het EBI zou juist op een terrein als
dat van de EMU democratische winst kunnen opleve-
ren, omdat de democratische fundamenten van de EMU
zwak zijn en versterking behoeven, onder meer vanwege
de vele intergouvernementele praktijken en crisisbezwe-
ringsmaatregelen die zijn genomen in de afgelopen
jaren. Deze hebben ook afbreuk gedaan aan de rol van
het Europees Parlement.35 De mogelijkheid van gedeel-
telijke registratie van een EBI zou de drempel voor een
geslaagd burgerinitiatief kunnen verlagen, niet alleen op
EMU-terrein maar ook op andere EU-beleidsterreinen.

33. Zie HvJ 12 september 2017, Alexios Anagnostakis/Commissie, r.o.
83-86 en 93.

34. Zie hierover ook A. Karatzia, ‘The European Citizens’ Initiative & Greek
debt: An unlikely combination’, EU Law Analysis, 30 november 2017,
beschikbaar via <http:// eulawanalysis. blogspot. be/ >.

35. In deze zin de Europese Commissie zelf in haar discussienota over de
verdieping van de EMU: Reflection on the deepening of the Economic
and Monetary Union, COM(2017)219 final, 31 mei 2017, p. 17. Zie
ook Van den Brink en Van Rossem 2013.
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In dit verband kan worden opgemerkt dat de kwestie
van een gedeeltelijke registratie al wel opdook in ver-
band met het EBI over de Minority Safe Pack. In deze
zaak ging het om een EBI waarin elf maatregelen wer-
den voorgesteld aangaande bescherming van minderhe-
den en diversiteit, die ook specifieke suggesties gaven
voor de soort handelingen en hun inhoud. In haar
besluit had de Commissie aangegeven dat, individueel
genomen, sommige voorgestelde maatregelen wel bin-
nen haar bevoegdheden zouden kunnen vallen om voor-
stellen voor wetgeving te doen, maar dat de EBI-Veror-
dening niet voorziet in gedeeltelijke registratie.36 Het
Gerecht liet de kwestie onbeantwoord of een EBI
gedeeltelijk geregistreerd kan worden als niet alle voor-
gestelde maatregelen buiten de bevoegdheden van de
Commissie vallen. Het verklaarde echter wel het Com-
missiebesluit nietig op de grond dat de Commissie dui-
delijk moet motiveren welke maatregelen niet binnen
haar bevoegdheden vallen, zodat de organisatoren de
redenen kunnen kennen die tot die beoordeling hebben
geleid, en aldus de gegrondheid van die beoordeling
kunnen bestrijden..37 Als een dergelijke motivering ont-
breekt, komt het indienen van een nieuw voorstel ern-
stig in het gedrang volgens het Gerecht en daarmee ook
het verwezenlijken van de doelstellingen zoals vervat in
de preambule van de Verordening, namelijk het aan-
moedigen van burgers om deel te nemen aan het demo-
cratisch bestel en het toegankelijker maken van de Unie.
Daarmee lijkt de uitspraak er impliciet wel op te wijzen
dat de optie van een gedeeltelijke registratie zich
opdringt vanuit de democratische – dialoog – doelstel-
ling die aan het EBI-instrument ten grondslag ligt.
Een van de volgende vragen die dan rijst, is hoe in het
nieuwe voorstel van de Commissie voor een EBI-Veror-
dening recht wordt gedaan aan de hiervoor genoemde
punten, met name de mogelijkheid van een gedeeltelijke
registratie van een EBI. Dat blijkt een van de belangrijk-
ste noviteiten te zijn in het voorstel.

Het EBI-herzieningsvoorstel van
de Commissie in het licht van de
EBI-jurisprudentie

In het licht van de focus van de Europese Commissie
om de dialoog met Unieburgers te versterken en zo ook
de democratische fundamenten van de Europese
besluitvorming38 en gegeven de evaluatie die zij heeft
uitgevoerd van de eerste vijf jaar implementatie van de

36. Europese Commissie, Besluit C(2013)5969 final van 13 september
2013.

37. Europese Commissie, Besluit C(2013)5969 final van 13 september
2013, par. 29.

38. Zie het recente Report by the Special Adviser to the President of the
European Commission, L. van den Brande, ‘Reaching out to EU citizens:
A new opportunity’, 6 november 2017, te vinden op: <https:// ec.
europa. eu/ commission/ sites/ beta -political/ files/ reaching -out -to -citizens
-report_ en. pdf>.

EBI-Verordening,39 heeft de Commissie in september jl.
een voorstel tot herziening van deze Verordening aange-
nomen. Zoals reeds opgemerkt heeft het Hof van Justi-
tie zijn eerste uitspraak over een EBI-kwestie precies
één dag voor de lancering van dit voorstel gedaan. Het is
dus interessant om te bekijken welke mogelijke impact
die uitspraak kan hebben op de verdere discussie over de
hervorming van het EBI als een instrument van partici-
perende democratie in de EU.40

In een poging om de belangrijkste drempels aan te pak-
ken die de ervaringen met het EBI in deze eerste vijf-
jaarperiode kenmerken, is de nieuwe EBI-Verordening
vooral gericht op een procedurele vereenvoudiging van
het Europees burgerinitiatief. In het bijzonder voorziet
de nieuwe Verordening in wijzigingen die het voor de
organisatoren van een EBI gemakkelijker moeten
maken, voor wat betreft het krijgen van ondersteuning,
vergemakkelijking van de registratieprocedure met een
centraal online verzamelsysteem van steunbetuigingen
dat door de Commissie wordt opgezet en beheerd;41 de
mogelijkheid voor organisatoren om de startdatum te
kiezen van hun verzameltermijn;42 het verlagen van de
minimumleeftijd van steunbetuigers naar 16 jaar;43 en
vereenvoudiging van persoonlijke gegevens van onderte-
kenaars.44 Andere wijzigingen zien op het beperken van
de aansprakelijkheid van organisatoren. Dit betreft ove-
rigens een van de meest controversiële aspecten van de
huidige Verordening, omdat de persoonlijke aansprake-
lijkheid van burgers die EBI’s organiseren, in combina-
tie met het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van de bur-
gercomités een afschrikwekkende werking heeft op de
organisatie van een EBI vanwege de verantwoordelijk-
heid en aansprakelijkheid van de verzamelde data.45 De
nieuwe Verordening behelst aldus belangrijke procedu-
rele wijzigingen die kunnen bijdragen aan een laagdrem-
peliger gebruik van het instrument van het EBI.
Naast deze procedurele veranderingen voorziet het
nieuwe voorstel niet in veel inhoudelijke wijzigingen.46

De meest relevante betreft inderdaad de mogelijkheid
voor de Commissie om een EBI gedeeltelijk te registre-
ren. Zo stelt punt 16 van de preambule dat met het oog
op het toegankelijker maken van het EBI en het verzeke-
ren van duidelijke, eenvoudige, gebruiksvriendelijke en
evenredige procedures en voorwaarden, het passend is
om een initiatief gedeeltelijk te registreren in situaties
dat een initiatief slechts ten dele voldoet aan de eisen die
de Verordening voor registratie stelt. Naast het checken

39. Zie het Commission Staff Working Document, Accompanying the docu-
ment Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on the European citizens’ initiative, SWD/2017/294 final,
13 september 2017.

40. De bespreking van het herzieningsvoorstel beperkt zich grotendeels tot
die aspecten die ook in de rechtspraak aan de orde zijn geweest en
beoogt dus niet alomvattend te zijn.

41. COM(2017)482 final, art. 10.
42. COM(2017)482 final, art. 8.
43. COM(2017)482 final, art. 2.
44. COM(2017)482 final, art. 18.
45. Commission Staff Working Document, p. 6.
46. Zie in het bijzonder de aanbeveling in de studie die het EP heeft gepu-

bliceerd: ‘European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation’,
mei 2014, beschikbaar via: <www. europarl. europa. eu/ studies>.
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van andere voorwaarden voor registratie impliceert arti-
kel 6 ook een voorlopige onderzoek van een EBI door de
Commissie met het oog op het vaststellen of ‘geen van
de delen van het initiatief duidelijk buiten het kader valt
van de bevoegdheden van de Commissie om een voor-
stel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie
ter uitvoering van de Verdragen’ (art. 6 lid 3 sub c). Is
de Commissie van mening dat aan die voorwaarde niet is
voldaan, dan stelt ze de groep organisatoren binnen een
maand na de indiening van het verzoek in kennis van
haar beoordeling en de redenen daarvoor. Vervolgens
kunnen organisatoren binnen een maand het initiatief
opnieuw bekijken en wijzigen om het in overeenstem-
ming te brengen met het vereiste van artikel 6 lid 3 sub
c, dan wel het voorstel handhaven of intrekken (art. 6 lid
4). Ingevolge artikel 6 lid 4 sub b registreert de Com-
missie het initiatief gedeeltelijk, ‘als een aanzienlijk deel
van het initiatief, met inbegrip van de belangrijkste
doelstellingen ervan, niet duidelijk buiten het kader valt
van de bevoegdheden van de Commissie om een voor-
stel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie
ter uitvoering van de Verdragen’.
Bij deze nieuwe bepalingen kunnen wel enige kantteke-
ningen worden geplaatst. Allereerst blijft onduidelijk
wat als een ‘aanzienlijk deel, waaronder de belangrijkste
doelstellingen’ moet worden beschouwd. De nieuwe
Verordening geeft voor de concrete invulling daarvan
weinig houvast.47 In het licht van de Anagnostakis-uit-
spraak zou men ook kunnen stellen dat het vanuit de
optiek van de motiveringsplicht die op de Commissie
berust, consistenter zou zijn om de Commissie expliciet
te verplichten om aan te geven welke onderdelen van
een voorgestelde maatregel wel binnen haar bevoegdhe-
den vallen en dus potentieel kunnen worden geregis-
treerd. De bewoordingen van de Verordening duiden nu
op een beperktere, negatief geformuleerde verplichting
in de zin dat de Commissie enkel moet aangeven of
onderdelen buiten haar bevoegdheden vallen, maar geen
positief geformuleerde motiveringsplicht ten aanzien
van de onderdelen die wel probleemloos zouden kunnen
worden geregistreerd en binnen welke rechtsgrondslag
die dan zouden vallen. Met een dergelijke verplichting
zou onzes inziens wel meer recht worden gedaan aan de
democratische dialoog- en waarborgfunctie van het EBI-
instrument, doordat het de discretionaire ruimte van de
Commissie om initiatieven te registreren nader zou
inkaderen, in het licht van de hiervoor besproken juris-
prudentie. Zoals gezien is de motiveringsplicht van de
Commissie een strikte voorwaarde en moet zij zo gede-
tailleerd mogelijk ingaan op de rechtsgrondslagen die in
EBI’s worden aangegeven en door organisatoren zijn
toegelicht. Een dergelijke verplichting zou het ook
gemakkelijker kunnen maken voor organisatoren om de
juridische kwaliteit van hun voorstel te verbeteren en de
noodzakelijke punten te adresseren, zeker ook binnen de
beperkte termijn (een maand) die de EBI-Verordening
stelt voor de reactie van organisatoren. De reden achter
deze beperkte termijn is niet eenduidig, maar lijkt niet

47. Hierover Karatzia 2017, noot 34.

bepaald in het voordeel van het borgen van de vereiste
juridische kwaliteit van een EBI.
Gaat de Commissie over tot gedeeltelijke registratie, dan
moeten potentiële ondertekenaars worden gewezen op
de reikwijdte van de registratie en op het feit dat de
steunbetuigingen enkel worden verzameld met betrek-
king tot de reikwijdte van de registratie van het initiatief
(art. 6 lid 5 sub b). In die zin vereist de Verordening dus
ook een waarborg van duidelijkheid en transparantie van
de kant van de organisatoren naar de burgers toe.
Een laatste belangrijk punt betreft de follow-up die
wordt gegeven aan de EBI’s die succesvol zijn geregis-
treerd en de vereiste ondersteuning hebben gekregen,
dus aan alle voorwaarden hebben voldaan. Dat geldt tot
dusverre voor vier initiatieven.48 Ook onder het nieuwe
voorstel behoudt de Commissie een grote discretionaire
ruimte of zij wel of geen wetgevingsvoorstel indient na
een geslaagd EBI, al legt ze daarover ook nu al verant-
woording af in de vorm van het presenteren van haar
politieke en juridische conclusies in een mededeling, en
waarom ze al dan niet maatregelen neemt.49 Hoewel het
enerzijds als teleurstellend kan worden gezien dat voor
drie van deze initiatieven de Commissie geen wetge-
vingsinitiatief heeft genomen, hebben deze wel geleid
tot andere follow-up actie van de kant van de Commis-
sie, zoals in haar mededelingen wordt uiteengezet. Dat
betreft bijvoorbeeld versterkte handhaving van bepaalde
regels of het beproeven van mogelijk alternatieve oplos-
singen.50 Zeer recent echter blijkt de Commissie wel
bereid tot het nemen van een wetgevingsinitiatief, naar
aanleiding van een in het EBI over een verbod van gly-
fosaat voorgestelde maatregel. In haar mededeling van
12 december 2017 stelt de Commissie het volledig met
de organisatoren eens te zijn dat transparantie over
wetenschappelijke beoordelingen en de besluitvorming
van bestrijdingsmiddelen cruciaal is voor het vertrou-
wen in het regelgevingssysteem. Om de kwaliteit en
onafhankelijkheid van de wetenschappelijke studies te
waarborgen die de basis vormen van de risicobeoorde-
ling van de EU in dit verband, zal de Commissie uiter-
lijk in mei 2018 met een wetgevingsvoorstel komen dat
vooraf zal worden gegaan door een openbare raadple-
ging.
Of het EBI kan uitgroeien tot een volwaardig instru-
ment om de democratische fundamenten te versterken,
hangt dus niet alleen af van het laagdrempelige karakter
van de procedure en het zo veel mogelijk faciliteren van
de organisatoren van een EBI, maar ook van de bereid-
heid van de Commissie om een daadwerkelijk gevolg te

48. Stop vivisection, Een van ons, Water en sanitaire voorzieningen zijn een
mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar! Verbied
glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmidde-
len. Voor een algeheel overzicht, zie <http:// ec. europa. eu/ citizens -
initiative/ public/ initiatives/ obsolete/ conditions_ not_ fulfilled/ page/ 1>.

49. Op grond van art. 15 EBI-Verordening. Zie bijv. meest recent de Mede-
deling van de Commissie over het burgerinitiatief over het verbod van
glyfosaat, C(2017)8414final, 12 december 2017 (file: / / / K: / Downloads/
C -2017 -8414 -F1 -EN -ANNEX -1 -PART -1. PDF).

50. Zie <http:// ec. europa. eu/ citizens -initiative/ public/ initiatives/ successful>
voor een overzicht van de geslaagde EBI’s en de follow-up actie van de
Commissie.
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geven aan een geslaagd EBI. Dat hoeft niet noodzakelij-
kerwijs te bestaan uit een voorstel voor wetgeving. Ook
andere follow-up actie kan daaraan bijdragen; de hoor-
zittingen die in het Europees Parlement worden gehou-
den in geval van een geslaagd EBI en de Commissieme-
dedelingen kunnen als zodanig al als een versterking van
de democratische dialoog worden gezien.

Concluderende opmerkingen

Het Verdrag van Lissabon introduceerde het EBI in een
poging om het democratisch tekort van de Unie aan te
pakken, traditioneel geconcipieerd als het gebrek aan of
de tekortschietende democratische legitimiteit van de
EU, gegeven de overdracht van overheidsfuncties en
wetgevingsbevoegdheden van het nationale naar een
supranationale niveau.51 Met het EBI deed derhalve een
instrument van directe, participerende democratie zijn
intrede in de institutionele structuur van de Unie. De
Anagnostakis-zaak en het voorstel voor aanpassing van
de EBI-Verordening laten zien dat de plaats en de rele-
vantie die het EBI inneemt in die structuur nog sterk in
ontwikkeling is, maar dat deze wel als een versterking
van het EBI-instrument kunnen worden gezien binnen
het door artikel 11 lid 4 VEU gestelde kader.
De uitspraak van het Hof van Justitie in de Anagnosta-
kis-zaak vormt een waardevolle bijdrage aan de interpre-
tatie en toepassing van het EBI-instrument als zodanig,
voor wat betreft zowel het stellen van striktere procedu-
rele standaarden opdat de Commissieaanpak meer
gericht is op een effectieve implementatie van het EBI,
als het uitleggen van EMU Verdragsbepalingen vanuit
dit perspectief. Het belang van het arrest is hoofdzake-
lijk gelegen in het feit dat de Commissie in detail moet
uitleggen waarom het weigert een EBI te registreren. In
dit verband heeft het Hof van Justitie ook sterke nadruk
gelegd op de aard van het recht op het EBI en de
invloed die een weigering tot registratie van een EBI kan
hebben op het democratisch bestel van de Unie. Een
dergelijke nadruk legde het Gerecht ook in de Minority
Safety Pack-zaak. De aanzet die deze laatste zaak al gaf
voor het voorzien in een mogelijkheid van gedeeltelijke
registratie vanuit de democratische functie van het EBI-
instrument bezien, heeft nu gestalte gekregen in het her-
zieningsvoorstel van de EBI-Verordening van de Com-
missie. Deze ontwikkelingen kunnen aldus als een ver-
sterking worden gezien van het EBI-instrument. Ook al
stelt het enerzijds teleur dat slechts vier EBI’s in een
periode van vijf jaar aan alle voorwaarden hebben weten
te voldoen die de EBI-Verordening stelt, anderzijds is
het wel hoopgevend dat de dialoog tussen de Commissie

51. Dit representeert de ‘standaardversie’ van het democratisch tekort van
de EU zoals ontwikkeld door J.H.H. Weiler, U.R. Haltern en F. Mayer,
‘European Democracy and its Critique’, West European Politics 1995,
p. 4-39. Dat neemt niet weg dat deze notie een betwist concept is in de
doctrine, zie bijv. G. Majone, ‘Europe’s “Democratic Deficit”: The
Question of Standards’, European Law Journal 1998, p. 5-28, die van
mening is dat de Unie niet lijdt aan een democratisch tekort of dat dit
tekort democratisch gerechtvaardigd is.

en de burger zich langzaamaan in concrete actie vertaalt
en nu ook voor het eerst in de vorm van een voorgeno-
men voorstel tot wetgeving.
Op een fundamenteler niveau werpen de Anagnostakis-
uitspraak en het EBI-herzieningsvoorstel wel de vraag
op of de insteek van artikel 11 lid 4 niet te beperkt is.
Deze dwingen organisatoren en medestanders van een
EBI er namelijk toe om binnen de lijntjes van de huidige
Verdragen te blijven kleuren en daarmee is hun bijdrage
aan de discussie over de koers en constitutionele grond-
slagen van het Europese integratieproces bij voorbaat
beperkt.52 Informeel zetten veel voorgestelde EBI’s fei-
telijk wel wijziging van primair Unierecht op de agenda,
maar worden ze ook om die reden verworpen omdat de
Commissie geen bevoegdheid toekomt tot wijzigings-
voorstellen ten aanzien van de Verdragen zelf. Hoewel
om die reden niet-geregistreerde EBI’s veelal wel kun-
nen bijdragen aan een breed maatschappelijk en politiek
debat,53 blijft de directe invloed die de burger via het
EBI-instrument kan uitoefenen op de inrichting van de
fundamenten van de EU beperkt.

52. Zie in dit verband ook European Parliament, ‘European Citizens’ Initia-
tive – First lessons of implementation’15 mei 2014, p. 55, zie <www.
europarl. europa. eu/ thinktank/ en/ document. html ?reference= IPOL_
STU(2014)509982>.

53. Dit betreft onder meer de EBI’s over: Stop Brexit, My voice against
nuclear power or A new EU legal norm, self-abolition of the European
Parliament and its structures, must be immediately adopted. Voor een
overzicht van de (19) afgewezen registratieverzoeken, zie <http:// ec.
europa. eu/ citizens -initiative/ public/ initiatives/ non -registered>.
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