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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 887/2013 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2013
tot vervanging van de bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees
Parlement en de Raad over het burgerinitiatief
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parle
ment en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitia
tief (1), en met name artikel 16,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 211/2011
bepaalt dat de organisatoren verplicht zijn om een voor
gesteld burgerinitiatief te laten registreren bij de Com
missie en daarbij de in bijlage II bij de verordening ge
noemde informatie te verstrekken.
De informatie in bijlage II moet worden gewijzigd opdat
de Commissie gemakkelijker zou kunnen controleren of
aan de in artikel 4, lid 2, onder a), vastgelegde registra
tiecriteria voldaan is, om de goede administratieve ver
werking van de registratieverzoeken te garanderen en om
de communicatie tussen de organisatoren en de Com
missie tijdens de procedure van het burgerinitiatief te
bevorderen.

(3)

Zes lidstaten hebben om wijzigingen verzocht van de
gegevens die worden gevraagd in de in bijlage III van
Verordening (EU) nr. 211/2011 vastgestelde formulieren.

(4)

De Commissie is gemachtigd om de bijlagen II en III bij
de verordening te wijzigen overeenkomstig artikel 290
VWEU. Met betrekking tot bijlage III moet de Commissie
informatie die zij van de lidstaten heeft ontvangen, in
acht nemen.

(5)

Verschillende organisatoren van burgerinitiatieven die bij
de Commissie zijn geregistreerd, verzamelen op dit mo
ment steunbetuigingen overeenkomstig artikel 5 van Ver
ordening (EU) nr. 211/2011; zij moeten de mogelijkheid
krijgen om ook de in bijlage II van de onderhavige ver
ordening vastgestelde formulieren en eerdere versies te
gebruiken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EU) nr. 211/2011 wordt als volgt gewijzigd:
a) bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze
verordening;
b) bijlage III wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Formulieren die overeenstemmen met bijlage III van Verorde
ning (EU) nr. 211/2011 in de versie die van kracht was voor de
inwerkingtreding van deze verordening, mogen verder worden
gebruikt voor het verzamelen van steunbetuigingen van onder
tekenaars voor voorgestelde burgerinitiatieven die overeenkom
stig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 211/2011 voor de da
tum van inwerkingtreding van deze verordening zijn geregis
treerd.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1.
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BIJLAGE I
„BIJLAGE II
INFORMATIE DIE MOET WORDEN VERSTREKT VOOR DE REGISTRATIE VAN EEN VOORGESTELD
BURGERINITIATIEF
1. De titel van het voorgestelde burgerinitiatief, in maximaal 100 karakters;
2. het onderwerp, in maximaal 200 karakters;
3. een beschrijving van de doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief waarop de Commissie wordt verzocht te
reageren, in maximaal 500 karakters;
4. de bepalingen van de Verdragen die door de organisatoren relevant worden geacht voor de voorgestelde maatregel;
5. naam, adres, nationaliteit en geboortedatum van de zeven leden van het burgercomité, met een specifieke vermelding
van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger en hun e-mailadres en telefoonnummer (1);
6. documenten waaruit de naam, het adres, de nationaliteit en de geboortedatum van elk van de zeven leden van het
burgercomité blijkt;
7. alle bronnen waaruit steun en financiering voor het voorgestelde burgerinitiatief afkomstig zijn ten tijde van de
registratie (1).
Organisatoren kunnen nadere informatie over het onderwerp, de doelstellingen en de achtergrond van het voorgestelde
burgerinitiatief verstrekken in een bijlage. Indien gewenst, kunnen zij ook een ontwerp van rechtshandeling indienen.

(1) Privacyverklaring: overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 de
cember 2000 betreffende de bescherming van natuurlĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de
communautaire instellingen en organen en betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens, worden betrokkenen op de hoogte gesteld
van het feit dat deze persoonsgegevens door de Commissie worden verzameld voor de procedure van het burgerinitiatief. Alleen de
volledige naam van de organisatoren, het e-mailadres van de contactpersonen en informatie met betrekking tot de bronnen van steun
en financiering worden in het onlineregister van de Commissie openbaar gemaakt voor het publiek. Betrokkenen mogen na het
verstrijken van een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van registratie van een burgerinitiatief, op basis van zwaarwegende
legitieme gronden die met hun specifieke situatie verband houden, bezwaar aantekenen tegen de openbaarmaking van hun persoons
gegevens, en te allen tijde vragen om rectificatie van die gegevens en om verwijdering van hun persoonsgegevens uit het onlineregister
van de Commissie.”
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STEUNBETUIGINGSFORMULIER — DEEL A (1)
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DEEL C
1. Vereisten voor de lidstaten die niet vereisen dat een persoonlijk identificatienummer/persoonlijk identifica
tiedocumentnummer wordt verstrekt (steunbetuigingsformulier — deel A):
Lidstaat

België

Ondertekenaars wier steunbetuiging bij de betrokken lidstaat wordt ingediend

— personen die in België verblijven
— Belgische onderdanen die buiten het land verblijven indien ze de
nationale instanties van hun verblijfplaats op de hoogte hebben ge
steld

Denemarken

— personen die in Denemarken verblijven
— Deense onderdanen die buiten het land verblijven indien ze de na
tionale instanties van hun verblijfplaats op de hoogte hebben gesteld

Duitsland

— personen die in Duitsland verblijven
— Duitse onderdanen die buiten het land verblijven indien ze de na
tionale instanties van hun verblijfplaats op de hoogte hebben gesteld

Estland

— personen die in Estland verblijven
— Estse onderdanen die buiten het land verblijven

Ierland

— personen die in Ierland verblijven

Luxemburg

— personen die in Luxemburg verblijven
— Luxemburgse onderdanen die buiten het land verblijven indien ze de
nationale instanties van hun verblijfplaats op de hoogte hebben ge
steld

Nederland

— personen die in Nederland verblijven
— Nederlandse onderdanen die buiten het land verblijven

Slowakije

— personen die in Slowakije verblijven
— Slowaakse onderdanen die buiten het land verblijven

Finland

— personen die in Finland verblijven
— Finse onderdanen die buiten het land verblijven

Verenigd Koninkrijk

— personen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven

2. Lijst van lidstaten die vereisen dat één van de hieronder vermelde persoonlijke identificatienummers/per
soonlijke identificatiedocumentnummers die door de betrokken lidstaat is afgegeven, wordt verstrekt (steun
betuigingsformulier — deel B):
BULGARIJE
— Единен граждански номер (persoonlijk identificatienummer)
TSJECHIË
— Občanský průkaz (nationale identiteitskaart)
— Cestovní pas (paspoort)
GRIEKENLAND
— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (identiteitskaart)
— Διαβατήριο (paspoort)
— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (verblijfsvergunning/permanente
verblijfsvergunning)
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SPANJE
— Documento Nacional de Identidad (identiteitskaart)
— Pasaporte (paspoort)
— Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro
Central de Extranjeros (identificatienummer voor buitenlanders (NIE), van de kaart of het certificaat, dat over
eenstemt met de registratie in het centraal register voor buitenlanders)
FRANKRIJK
— Passeport (paspoort)
— Carte nationale d’identité (nationale identiteitskaart)
KROATIË
— Osobni identifikacijski broj (persoonlijk identificatienummer)
ITALIË
— Passaporto, inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (paspoort, met vermelding van de autoriteit van afgifte)
— Carta de identitá, inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (identiteitskaart, met vermelding van de autoriteit van
afgifte)
CYPRUS
— Δελτίο Ταυτότητας (identiteitskaart van onderdaan of ingezetene)
— Διαβατήριο (paspoort)
LETLAND
— Personas kods (persoonlijk identificatienummer)
LITOUWEN
— Asmens kodas (persoonlijk identificatienummer)
HONGARIJE
— személyazonosító igazolvány (identiteitskaart)
— útlevél (paspoort)
— személyi azonosító szám (személyi szám) (persoonlijk identificatienummer)
MALTA
— Karta tal-Identità (identiteitskaart)
OOSTENRIJK
— Reisepass (paspoort)
— Personalausweis (identiteitskaart)
POLEN
— Numer ewidencyjny PESEL (PESEL-identificatienummer)
PORTUGAL
— Bilhete de identidade (identiteitskaart)
— Passaporte (paspoort)
— Cartão de Cidadão (burgerbewijs)
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ROEMENIË
— carte de identitate (identiteitskaart)
— pasaport (paspoort)
— certificat de inregistrare (registratiebewijs)
— cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (permanente verblijfsvergunning voor EU-burgers)
— Cod Numeric Personal (persoonlijk identificatienummer)
SLOVENIË
— Enotna matična številka občana (persoonlijk identificatienummer)
ZWEDEN
— Personnummer (persoonlijk identificatienummer)”
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