
 

Oznámenie o prechodných opatreniach súvisiacich s novým nariadením o európskej 

iniciatíve občanov platných od 1. januára 2020 

 

Od 1. januára 2020 budú platiť nové pravidlá týkajúce sa európskej iniciatívy občanov. 

Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 („staré pravidlá“) sa podľa týchto pravidiel zrušuje 

s účinnosťou od 1. januára 2020 (pozri článok 26). 

V nariadení (EÚ) 2019/788 (ďalej len „nové pravidlá“) sa stanovujú aj prechodné 

opatrenia; články 5 až 9 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 sa uplatňujú aj po 1. januári 2020 

na európske iniciatívy občanov, ktoré boli zaregistrované pred 1. januárom 2020 (pozri 

článok 27). 

 

Čo sa stane s iniciatívami, ktoré boli zaregistrované do konca roka 2019 a ktorých 

organizátori sa chystajú začať zbierať vyhlásenia o podpore, alebo ich už aj 

zbierajú? Budú organizátori musieť upraviť formuláre na zber vyhlásení o podpore 

a svoje online systémy na zber vyhlásení? 

Organizátori každej iniciatívy občanov zaregistrovanej do konca roku 2019 budú musieť 

dodržiavať staré pravidlá zberu vyhlásení o podpore, a najmä podmienky a požiadavky 

na údaje týkajúce sa signatárov. Organizátori budú musieť dodržiavať aj staré pravidlá 

používania (individuálnych) online systémov na zber vyhlásení. 

To znamená, že organizátori, ktorí ešte nezačali online zber vyhlásení o podpore, musia 

zriadiť svoj vlastný individuálny online systém na zber vyhlásení a musia ho dať 

osvedčiť príslušným orgánom v členských štátoch, v ktorých sa nachádza. 

V prípade iniciatív, ktoré sú už v procese zberu vyhlásení, sa nebudú vyžadovať žiadne 

zmeny, pokiaľ ide o formuláre (a požiadavky na údaje) na zber vyhlásení o podpore. 

Nevyžadujú sa ani úpravy ich online systémov na zber vyhlásení. 

 

 

Akými pravidlami by sa mala riadiť iniciatíva zaregistrovaná pred 1. januárom 

2020, keď získa požadovaný počet vyhlásení o podpore? 

Pravidlá overovania vyhlásení o podpore, ktoré boli zozbierané v súvislosti s akoukoľvek 

iniciatívou zaregistrovanou pred 1. januárom 2020, sa nemenia. 

Nemenia sa ani pravidlá na predloženie iniciatívy Komisii. Nie je na to stanovená žiadna 

lehota, ale organizátori musia byť oboznámení s osobitnými lehotami stanovenými pre 

uchovávanie zozbieraných vyhlásení o podpore (v nových pravidlách sa stanovuje lehota 

3 mesiace, ale tá sa bude vzťahovať len na iniciatívy zaregistrované po 1. januári 2020). 

Po predložení iniciatívy sa však budú uplatňovať nové pravidlá na fázu posúdenia 

Komisiou; to predovšetkým znamená, že Komisia bude mať lehotu 6 mesiacov (namiesto 

3 mesiacov podľa starých pravidiel), aby poskytla odpoveď. 

  

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


V akej lehote musí Komisia reagovať na úspešnú iniciatívu predloženú na konci 

roka 2019? 3 mesiace alebo 6 mesiacov? 

Pokiaľ ide o preskúmanie úspešných iniciatív, v prípade iniciatív predložených Komisii 

do konca roka 2019 bude mať Komisia lehotu 6 mesiacov (namiesto 3 mesiacov) na to, 

aby prijala oznámenie. 

 

Budú musieť výbory občanov pre iniciatívy zaregistrované do 1. januára 2020 

uskutočniť zmeny vo svojej existujúcej štruktúre? 

Od 1. januára 2020 sa budú výbory občanov označovať ako skupiny organizátorov. 

Nebude sa od nich vyžadovať, aby zmenili svoju existujúcu štruktúru, ale budú musieť 

dodržiavať nové pravidlá a ak budú chcieť, budú môcť pribrať ďalších členov. 

Nebudú mať však povolené zriadiť právny subjekt. Táto možnosť sa bude vzťahovať len 

na iniciatívy zaregistrované od 1. januára 2020. 

 


