
 

Teatis Euroopa kodanikualgatust käsitleva uue määruse (mida hakatakse 

kohaldama alates 1. jaanuarist 2020) üleminekukorra kohta 

 

Alates 1. jaanuarist 2020 hakatakse kohaldama uusi Euroopa kodanikualgatuse eeskirju.  

Nende eeskirjade kohaselt tunnistatakse „määrus (EL) nr 211/2011 (edaspidi „vanad 

eeskirjad“) kehtetuks alates 1. jaanuarist 2020“ (vt artikkel 26).  

Määrusega (EL) 2019/788 (edaspidi „uued eeskirjad“) on ette nähtud ka üleminekukord; 

s.t „määruse (EL) nr 211/2011 artiklite 5–9 kohaldamist jätkatakse pärast 1. jaanuari 

2020 Euroopa kodanikualgatuste puhul, mis registreeritakse enne 1. jaanuari 2020“ (vt 

artikkel 27). 

 

Mis saab nendest algatustest, mis on registreeritud enne 2019. aasta lõppu ja mille 

puhul toetusavalduste kogumisega on juba alustatud või alustatakse peagi? Kas 

korraldajad peavad muutma toetusavalduste kogumise vorme ja oma veebipõhiseid 

toetusavalduste kogumise süsteeme?  

Kõik kuni 2019. aasta lõpuni registreeritud kodanikualgatused peavad järgima vanu 

toetusavalduste kogumise eeskirju, eelkõige seoses allakirjutanute suhtes kohaldatavate 

tingimuste ja andmenõuetega. Ka korraldajad peavad järgima vanu eeskirju, mis 

käsitlevad veebipõhiseid toetusavalduste kogumise üksiksüsteeme. 

See tähendab, et korraldajad, kes ei ole veel alustanud toetusavalduste kogumist veebis, 

peavad looma oma veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi, mille peab 

tõendama selle ELi liikmesriigi asjaomane asutus, kus süsteemi majutatakse. 

Nende algatuste puhul, millele toetusavalduste kogumisega on juba alustatud, ei ole 

muudatused seoses toetusvalduste kogumisega vormide (ja andmenõuete) osas nõutavad. 

Samuti ole nende algatuste puhul vaja muuta veebipõhiseid toetusavalduste kogumise 

süsteeme.  

 

 

Milliseid eeskirju tuleks enne 1. jaanuari 2020 registreeritud ja seejärel nõutava 

arvu toetusavaldusi kogunud algatuse puhul järgida? 

Enne 1. jaanuari 2020 registreeritud algatustele kogutud toetusavalduste kontrollimist 

käsitlevaid eeskirju ei muudeta.  

Samuti ei muudeta eeskirju, mis käsitlevad algatuse esitamist komisjonile. Selleks ei 

kehtestata tähtaega, kuid korraldajad peavad olema teadlikud kogutud toetusavalduste 

säilitamisperioodidest (uute eeskirjade kohaselt on selleks ette nähtud kolm kuud, kuid 

seda kohaldatakse vaid pärast 1. jaanuari 2020 registreeritud algatuste suhtes). 

Kui algatus on juba esitatud, kohaldatakse selle kontrollietapi suhtes uusi eeskirju. See 

tähendab, et komisjonil on vastamiseks aega 6 kuud (vanade eeskirjade kohase 3 kuu 

asemel).  

  

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


Millise tähtaja jooksul peab komisjon vastuse esitama, kui edukas algatus esitatakse 

2019. aasta lõpus? Kas kolme või kuue kuu jooksul? 

Edukate algatuste kontrollimise osas on komisjonil enne 2019. aasta lõppu esitatud 

algatuste puhul aega 6 kuud (vanade eeskirjade kohase 3 kuu asemel), et komisjoni teatis 

vastu võtta.  

 

Kas enne 1. jaanuari 2020 registreeritud algatuste kodanike komiteed peavad oma 

struktuuris midagi muutma?  

Alates 1. jaanuarist 2020 osutatakse kodanike komiteedele kui korraldajate rühmadele. 

Nad ei pea muutma oma olemasolevat struktuuri, kuid nad võivad järgida uusi eeskirju ja 

lisada soovi korral rohkem liikmeid.  

Kuid nad ei tohi luua juriidilist isikut. See võimalus on vaid pärast 1. jaanuari 2020 

registreeritud algatuste korraldajate rühmadel.  


