
 

Obavijest o prijelaznim mjerama povezanima s novom Uredbom o europskoj 

građanskoj inicijativi, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020. 

 

Od 1. siječnja 2020. primjenjuju se nova pravila o europskoj građanskoj inicijativi.  

U skladu s tim pravilima „Uredba (EU) br. 211/2011(„stara pravila”) stavlja se izvan 

snage s učinkom od 1. siječnja 2020.” (vidjeti članak 26.).  

U Uredbi (EU) 2019/788 („nova pravila”) utvrđene su i prijelazne mjere, tj. „članci od 5. 

do 9. Uredbe (EU) br. 211/2011 nastavljaju se primjenjivati nakon 1. siječnja 2020. na 

europske građanske inicijative koje su registrirane prije 1. siječnja 2020.” (vidjeti 

članak 27.). 

 

Što će se dogoditi s inicijativama koje su registrirane prije kraja 2019., a koje tek 

trebaju započeti ili su već započele s prikupljanjem izjava o potpori? Hoće li 

organizatori morati izmijeniti obrasce za prikupljanje izjava o potpori i svoje 

sustave internetskog prikupljanja?  

Na sve građanske inicijative registrirane prije kraja 2019. primjenjivat će se stara pravila 

za prikupljanje izjava o potpori, osobito kad je riječ o uvjetima i zahtjevima u pogledu 

podataka koji se odnose na potpisnike. Organizatori će usto morati poštovati stara pravila 

o upotrebi (pojedinačnih) sustava internetskog prikupljanja. 

To znači da organizatori koji još nisu započeli s internetskim prikupljanjem izjava o 

potpori moraju uspostaviti vlastiti sustav internetskog prikupljanja i zatražiti njegovu 

potvrdu od nadležnih tijela u državama članicama u kojima se podaci pohranjuju. 

Za inicijative za koje je postupak prikupljanja već u tijeku neće biti potrebno mijenjati 

obrasce za prikupljanje izjava o potpori niti će se mijenjati zahtjevi u pogledu podataka. 

Neće trebati mijenjati ni sustave internetskog prikupljanja.  

 

 

Koja bi se pravila trebala primjenjivati na inicijative registrirane prije 1. siječnja 

2020. nakon što je prikupljen potreban broj izjava o potpori? 

Pravila za potvrđivanje izjava o potpori prikupljenih za inicijative registrirane prije 1. 

siječnja 2020. neće se mijenjati.  

Neće se mijenjati ni pravila za podnošenje inicijativa Komisiji. Iako za to neće imati 

određeni rok, organizatori se moraju informirati o utvrđenim razdobljima tijekom kojih 

su dužni čuvati prikupljene izjave o potpori (novim je pravilima utvrđen rok od tri 

mjeseca, ali on će se primjenjivati samo na inicijative registrirane nakon 1. siječnja 

2020.). 

Međutim, nakon što inicijativa bude podnesena, na fazu ispitivanja primjenjivat će se 

nova pravila. Konkretno, to znači da će Komisija odgovor morati dati u roku od šest 

mjeseci (umjesto tri mjeseca prema starim pravilima).  

  

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


U kojem će roku Komisija morati odgovoriti na uspješnu inicijativu podnesenu na 

kraju 2019.? Hoće li za to imati tri mjeseca ili šest mjeseci? 

Nakon ispitivanja uspješne inicijative podnesene prije kraja 2019. Komisija će za 

donošenje Komunikacije umjesto dosadašnja tri imati šest mjeseci.  

 

Hoće li građanski odbori za inicijative registrirane prije 1. siječnja 2020. morati 

mijenjati svoj postojeći ustroj?  

Od 1. siječnja 2020. građanski odbori zvat će se skupine organizatora. Neće morati 

mijenjati postojeću strukturu, ali će, budu li to htjeli, moći primjenjivati nova pravila i 

primati nove članove.  

Međutim, neće smjeti osnovati pravnu osobu. Ta će mogućnost postojati samo za 

inicijative registrirane nakon 1. siječnja 2020.  


