
 

Eurooppalainen kansalaisaloite: Tiedote siirtymäjärjestelyistä, joista säädetään 

uudessa kansalaisaloiteasetuksessa (sovelletaan 1.1.2020 alkaen) 

 

Eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevat säännöt muuttuvat 1.1.2020, jolloin aletaan 

soveltaa uutta kansalaisaloiteasetusta (EU) 2019/788.  

Uuden asetuksen mukaan ”aiempi asetus (EU) N:o 211/2011 (”vanhat säännöt”) 

kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2020” (ks. 26 artikla).  

Uudessa asetuksessa (EU) 2019/788 (”uudet säännöt”) säädetään myös 

siirtymäjärjestelyistä: ”Asetuksen (EU) N:o 211/2011 5–9 artiklaa sovelletaan edelleen 

1 päivän tammikuuta 2020 jälkeen eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin, jotka on 

rekisteröity ennen 1 päivää tammikuuta 2020” (ks. 27 artikla). 

 

Mitä tapahtuu ennen vuoden 2019 loppua rekisteröidyille kansalaisaloitteille, joille 

aletaan tai on jo alettu kerätä tuenilmauksia? Onko tällaisten aloitteiden 

tuenilmauslomakkeisiin tai online-keruujärjestelmiin tehtävä muutoksia?  

Jos kansalaisaloite on rekisteröity ennen vuoden 2019 päättymistä, tuenilmausten 

keruussa on noudatettava vanhoja sääntöjä. Myös allekirjoittajiin sovelletaan vanhojen 

sääntöjen ehtoja ja tietovaatimuksia. Järjestäjien on niin ikään noudatettava vanhoja 

sääntöjä omien online-keruujärjestelmiensä käytössä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että järjestäjien, jotka eivät ole vielä aloittaneet tuenilmausten 

keräämistä verkossa, on perustettava oma keruujärjestelmä ja hyväksytettävä se sen 

jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella, jossa kerätyt tiedot säilytetään. 

Jos aloitteelle jo kerätään tuenilmauksia, tuenilmauslomakkeita tai online-

keruujärjestelmiä ei tarvitse muuttaa, eivätkä myöskään allekirjoittajia koskevat 

tietovaatimukset muutu.  

 

 

Mitä sääntöjä on noudatettava, kun kansalaisaloitteelle, joka on rekisteröity ennen 

1. päivää tammikuuta 2020, on kerätty vaadittu määrä tuenilmauksia? 

Ennen vuotta 2020 rekisteröityjen aloitteiden tuenilmausten validointisäännöt eivät 

muutu.  

Myöskään säännöt aloitteen toimittamisesta komissiolle eivät muutu. Tähän ei ole 

asetettu määräaikaa, mutta järjestäjien on syytä ottaa huomioon säännöt siitä, kuinka 

kauan tuenilmauksia saa säilyttää. (Uusien sääntöjen mukaan kansalaisaloite on 

toimitettava komissiolle 3 kuukauden kuluessa, mutta niitä sovelletaan vain aloitteisiin, 

jotka rekisteröidään 1.1.2020 tai sen jälkeen). 

Kun kansalaisaloite on toimitettu komissiolle, komission käsittelyvaiheeseen sovelletaan 

kuitenkin uusia sääntöjä: komissiolla on 6 kuukautta aikaa vastata aloitteeseen (vanhojen 

sääntöjen mukaan aikaa oli 3 kuukautta).  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX%3A32019R0788


Kuinka kauan komissiolla on aikaa vastata kansalaisaloitteeseen, jolle on kerätty 

riittävästi tuenilmauksia ja joka toimitetaan komissiolle vuoden 2019 lopussa:  

3 vai 6 kuukautta? 

Jos kansalaisaloite, jolle on kerätty riittävästi tuenilmauksia, toimitetaan komissiolle 

vuoden 2019 loppuun mennessä, komissiolla on 6 kuukautta aikaa käsitellä sitä ja antaa 

vastauksensa (eli komission tiedonanto). Vanhojen sääntöjen mukaan aikaa oli 

3 kuukautta.  

 

Jos aloite on rekisteröity ennen 1. päivää tammikuuta 2020, pitääkö sen 

järjestäjänä toimivan kansalaistoimikunnan tehdä muutoksia kokoonpanoonsa?  

Kansalaistoimikunnasta aletaan 1.1.2020 käyttää uutta nimitystä "järjestäjäryhmä". 

Toimikuntien kokoonpanoa ei tarvitse muuttaa, mutta ne voivat halutessaan noudattaa 

uusia sääntöjä ja kasvattaa jäsenmääräänsä ottamalla uusia jäseniä.  

Ne eivät kuitenkaan voi saada oikeushenkilön asemaa, sillä se on mahdollista vain, jos 

kansalaisaloite on rekisteröity 1.1.2020 tai sen jälkeen.  


