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EUROOPA KODANIKUALGATUS

Euroopa kodanikualgatusel on Euroopa Liidu osalusdemokraatias tähtis roll, sest see
võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest
taotleda, et komisjon esitaks õigusakti ettepaneku ELi aluslepingute rakendamiseks. Alates
kodanikualgatuse üksikasjalikud menetlused ja tingimused määratlenud määruse (EL) nr
211/2011 kohaldamisest on komisjonile edukalt esitatud kolm algatust.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõige 4;

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 24 esimene lõik;

— määrus (EL) nr 211/2011;

— Euroopa Parlamendi kodukorra artiklid 211 ja 218.

TAUST

Kodanikualgatus on kodanikele kättesaadav vahend enamikus liikmesriikides, olgu riiklikul,
piirkondlikul või kohalikul tasandil, kuid selle ulatus ja menetlus erineb märkimisväärselt. ELi
kodakondsuse kontseptsioon, millest on tuletatud Euroopa kodanikualgatus, võeti esmakordselt
kasutusele Maastrichti lepinguga (1.3.1). Juba 1996. aastal, enne Amsterdami valitsustevahelist
konverentsi, tegid Austria ja Itaalia välisministrid ettepaneku, et Euroopa Parlamendile
petitsioonide esitamise õiguse kõrvale loodaks selliste algatuste esitamise õigus, kuid
konverentsil ettepanekut ei käsitletud. Praegusele süsteemile väga sarnased kodanikualgatuse
sätted olid algselt kirjas põhiseaduse lepingu eelnõus (artikli 47 lõige 4). Ehkki konvendi
presiidium keeldus neid sätteid lõppteksti lisamast, tõid kodanikuühiskonna organisatsioonide
ühised kooskõlastatud jõupingutused kaasa võimaluse need alles jätta. Kui põhiseaduse lepingu
ratifitseerimine ebaõnnestus, lisati sarnased sätted uuesti Lissaboni lepingu väljatöötamise
käigus.
Täna on õigus esitada kodanikualgatus sätestatud ELi lepingu II jaotises (sätted demokraatia
põhimõtete kohta). ELi lepingu artikli 11 lõikes 4 on sätestatud selle õiguse põhiraamistik
ning ELi toimimise lepingu artikli 24 esimeses lõigus on esitatud üldpõhimõtted määruse
kohta, millega sätestatakse konkreetne kord ja üksikasjalikud tingimused. Määruse ettepanek
oli ulatusliku konsulteerimise tulemus[1]. Läbirääkimised määruse lõppteksti üle ning selles
kokkuleppele jõudmine kestsid mitu kuud – määruse eelnõu esitati Euroopa Parlamendile ja
nõukogule 31. märtsil 2010 ning poliitilisele kokkuleppele jõuti 15. detsembril 2010, mis
võimaldas Euroopa Parlamendil ja nõukogul teksti ametlikult vastu võtta 16. veebruaril 2011.
Määrusena (EL) nr 211/2011 jõustus see 1. aprillil 2011. Kuna liikmesriikide tasandil tuli sujuva
kontrolliprotsessi loomiseks teha mitmeid tehnilisi kohandusi, hakati kodanikualgatuse määrust

[1]Komisjoni roheline raamat (COM(2009)0622).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:et:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0622
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tegelikult kohaldama alles aasta hiljem. 1. aprilliks 2015 ning seejärel samaks kuupäevaks
igal järgneval kolmandal aastal peab komisjon esitama aruande kodanikualgatuse määruse
kohaldamise kohta, eesmärgiga teha kindlaks selle muutmise vajadus. Komisjon võttis sellise
aruande (COM(2015)0145) vastu 31. märtsil 2015. Teatises anti ülevaade kodanikualgatuse
hetkeseisust ja hinnati selle rakendamist, samuti loetleti probleemid, mis on tuvastatud selle uue
õigusliku ja institutsioonilise raamistiku rakendamise esimese kolme aasta järel. Selles rõhutati
mitmeid puudusi ja võeti ka arvesse Euroopa Parlamendi jaoks läbi viidud põhjalikke uurimisi[2].
Kodanikualgatuse esitamise õigus tuleks selgelt lahus hoida petitsiooni esitamise õigusest,
sest need meetmed erinevad mitmes olulises aspektis. Petitsiooni võivad esitada ELi
kodanikud, füüsilised või juriidilised isikud, kelle elukoht on ELis (2.1.4), ning petitsioon
peab puudutama küsimust, mis kuulub ELi tegevusvaldkonda ja puudutab otseselt petitsiooni
esitajat. Petitsioonid saadetakse Euroopa Parlamendile, mis esindab kodanikke otseselt
ELi tasandil. Kodanikualgatus on otsene nõue võtta vastu konkreetne ELi õigusakt, see
peab kvalifitseerumiseks vastama teatavatele eeskirjadele ning lõpuks adresseeritakse see
komisjonile, kellel on ainuõigus esitada seadusandlikke ettepanekuid. Selles mõttes on
kodanikualgatus oma olemuselt sarnane Euroopa Parlamendile (ELi toimimise lepingu artikliga
225) ja nõukogule (ELi toimimise lepingu artikliga 241) antud algatusõigusega.

MENETLUS

A. Kodanike komitee
Kuna niivõrd suure algatuse jaoks on vaja teatavat organisatsioonilist struktuuri, on esimene
samm kodanikualgatuse tegemisel korralduskomitee ehk „kodanike komitee“ loomine. Komitee
peab koosnema vähemalt seitsmest isikust, kelle hulgas on vähemalt seitsme liikmesriigi
elanikke (kuid nad ei pea olema tingimata erineva kodakondsusega), kes on Euroopa Parlamendi
valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses. Euroopa Parlamendi liikmed võivad selles
osaleda, ent neid ei saa arvata komitee moodustamiseks vajaliku kodanike miinimumarvu hulka.
Komitee peab nimetama esindaja ja tema asendaja, kes tegutsevad asjaomase kodanikualgatuse
kontaktisikutena.
B. Registreerimine
Enne kui komitee hakkab kodanikelt koguma toetusavaldusi, peab ta registreerima algatuse
Euroopa Komisjonis. Selleks peab ta esitama dokumendi, mis sisaldab algatuse nime, teemat
ja lühikirjeldust, samuti viidet õigusakti õiguslikule alusele ning teavet komitee liikmete ja
algatuse kõikide toetus- ja rahastamisallikate kohta. Korraldajad võivad lisas esitada täiendavalt
üksikasjalikku teavet või muud materjali, näiteks kavandatava õigusakti eelnõu.
Komisjon teeb kahe kuu jooksul otsuse, kas ta registreerib kavandatava algatuse või
mitte. Algatust ei registreerita juhul, kui menetlusnõuded on jäetud täitmata või kui
algatus ületab komisjoni volitusi esitada õigusakti ettepanekuid aluslepingute rakendamiseks.
Registreerimisest keeldutakse ka siis, kui kodanikualgatus on ilmselgelt põhjendamatu,
kuritarvituslik või pahatahtlik või vastuolus ELi väärtustega, mis on sätestatud ELi lepingu
artiklis 2. Komisjoni otsust saab kohtusse või ka kohtuväliselt edasi kaevata. Registreeritud
algatused avaldatakse komisjoni veebilehel.

[2]„Euroopa kodanikualgatus – rakendamise esimesed õppetunnid“, kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste
poliitikaosakond (2014), vt:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ET/1-2015-145-ET-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_2.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
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C. Toetusavalduste kogumine
Kui algatus on registreeritud, võivad korraldajad alustada toetusavalduste kogumist. Selleks on
neil aega 12 kuud. Toetusavaldusi võib koguda paberil või elektrooniliselt. Kui toetusavaldused
kogutakse elektrooniliselt, peavad asjaomased riigi ametiasutused kõigepealt sertifitseerima
veebipõhise kogumise süsteemi. Üksikasjalikud eeskirjad veebipõhise toetusavalduse kogumise
süsteemide tehniliste nõuete kohta võeti vastu komisjoni rakendusmäärusega (määrus (EL) nr
1179/2011).
Sõltumata sellest, kas toetusavaldusi kogutakse paberil või elektrooniliselt, kehtivad
kontrollimisel ühesugused eeskirjad. Liikmesriikide tasandil määratletud nõudmised on
sätestatud määruse (EL) nr 211/2011 III lisas. Üheksa liikmesriiki[3] ei nõua kodanikualgatusele
alla kirjutavatelt isikutelt isikut tõendava dokumendi või isikukoodi esitamist. Kõikides teistes
liikmesriikides nõutakse isiku tõendamist. Lisas sätestatakse eraldi iga liikmesriigi kohta, kus
isiku tõendamist nõutakse, millist isikut tõendavat dokumenti võib kasutada.
Et komisjon kodanikualgatust käsitleks, peab see koguma 12 kuu jooksul miljon toetusavaldust.
Igast liikmesriigist pärit allakirjutanute miinimumarvu arvutamiseks tuleb sellest liikmesriigist
pärit Euroopa Parlamendi liikmete arv korrutada 750-ga. Sel moel järgib allkirjastatud
toetusavalduste miinimumarv sama kahanevat proportsionaalsust, mille alusel jaotatakse
liikmesriikide vahel kohad Euroopa Parlamendis.
D. Kontrollimine ja sertifitseerimine
Pärast vajaliku arvu toetusavalduste kogumist nõutavas hulgas liikmesriikides peavad
korraldajad edastama need pädevatele riigi ametiasutustele[4], kellele tehakse ülesandeks
komisjoni poolt (liikmesriikidest saabunud teabe alusel) kokku kogutud toetusavalduste
ja vastava nimekirja sertifitseerimine. Need asutused on enamasti siseministeerium,
valimiskomisjon või rahvastikuregister. Pädevatel riigi ametiasutustel on toetusavalduste
sertifitseerimiseks aega kolm kuud, ent nad ei pea allkirju autentima.
E. Esitamine ja läbivaatamine
Selles etapis peavad korraldajad esitama riigi ametiasutustelt saadud sertifikaadid, mis
sisaldavad toetusavalduste arvu, samuti teabe mis tahes allikast saadud rahastamise kohta,
järgides Euroopa tasandi erakondi reguleerivaid määrusi ja erakondade rahastamise eeskirju
käsitlevas määruses (EÜ) nr 2004/2003 sätestatud summasid. Reeglina tuleb deklareerida 500
eurot ületavad summad.
Kui komisjon on esitatud algatuse kätte saanud, on ta kohustatud selle viivitamata registris
avaldama ning võtma korraldajad sobival tasandil vastu, et nad saaksid oma algatuse kohta
täpsemaid selgitusi anda. Pärast arvamuste vahetust komisjoniga saavad korraldajad võimaluse
tutvustada oma algatust avalikul kuulamisel Euroopa Parlamendis. Kuulamise korraldab
kodanikualgatuse teema eest vastutav parlamendikomisjon (parlamendi kodukorra artikkel
211).

PRAEGUSED ALGATUSED

Enne kui Euroopa kodanikualgatus sätestati õigusaktides ja määrati kindlaks menetluse
üksikasjad, üritas mitu organisatsiooni teha sarnaseid algatusi. Aastal 2007 käivitas Euroopa
puuetega inimeste foorum ühe esimese sellise katsealgatuse, mis väidetavalt kogus 1,2 miljonit

[3]Belgia, Taani, Saksamaa, Eesti, Soome, Iirimaa, Madalmaad, Slovakkia ja Ühendkuningriik.
[4]Pädevate riigi ametiasutuste nimekiri asub veebiaadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-
verification?lg=et

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:et:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:et:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:343:0005:0008:ET:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=et
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=et
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toetusallkirja. Pärast kodanikualgatuse määruse vastuvõtmist 2010. aastal, kuid enne selle
jõustumist väitis Greenpeace, et kogus miljon allkirja geneetiliselt muundatud põllukultuuride
keelustamiseks. Ent selliseid algatusi ei saa lugeda kodanikualgatusteks.
Alates 1. aprillist 2012 on tehtud üle 47 kodanikualgatuse. Nendest 19 algatust jäeti
registreerimata peamiselt põhjusel, et need ei kuulu komisjoni pädevusse, ning 14 võeti
korraldajate poolt tagasi. Praegu on registreeritud kaheksa algatust ja kõik need on praegu
kogumisetapis. Ehkki ainult kolm algatust on kogunud nõutud arvu allkirju („Right2Water“,
„One of Us“ ja „Stop Vivisection“) ja esitatud komisjonile, on mitmed teised algatused
ajendanud komisjoni võtma järelmeetmeid. Edukalt esitatud kodanikualgatustest kutsuti
algatusega „Right2Water“ komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut, millega rakendatakse
ÜRO tunnustatud inimõigust veele ja kanalisatsioonile ning edendatakse vee ja kanalisatsiooni
kui hädavajaliku avaliku teenuse pakkumist kõigile. Algatusega „One of Us“ sooviti, et EL
lõpetaks sellise tegevuse rahastamise, millega kaasneb inimembrüote hävitamine, eelkõige
teadusuuringute, arenguabi ja rahvatervise valdkonnas. Algatusega „Stop Vivisection“ paluti
komisjonil luua õigusraamistik loomkatsete järkjärguliseks kaotamiseks ELis. Parlament
korraldas iga algatuse esindajatega kuulamise, mis toimusid vastavalt 17. veebruaril 2014, 10.
aprillil 2014 ja 24. aprillil 2015. Komisjon andis kõigile kolmele algatusele vastuse, milles esitas
oma õiguslikud ja poliitilised järeldused.
Mitmeid Euroopa kodanikualgatusi on arutatud Euroopa Liidu Üldkohtus, mis leidis oma
viimases otsuses kohtuasja T-646/13, Minority SafePack vs. komisjon, et komisjon ei
suutnud täita oma kohustust selgitada üksikasjalikult ja põhjendada Euroopa kodanikualgatuse
registreerimisest keeldumist.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa kodanikualgatus on Euroopa Parlamendile suurt huvi pakkunud. Enne Lissaboni
lepingu jõustumist võttis parlament vastu resolutsiooni[5], mis sisaldab üksikasjalikku
ettepanekut kodanikualgatuse rakendamise kohta. Pärast lepingu jõustumist on parlament
osalenud aktiivselt kodanikualgatuse määruse läbirääkimistes. Parlament on aidanud
edukalt kaasa sellele, et teha kodanikualgatusest ligipääsetavam ja kasutajasõbralikum
osalusdemokraatia vahend. Muu hulgas vähendati Euroopa Parlamendi nõudmisel
toetusavalduste nõutavate liikmesriikide arvu ühele neljandikule; parlament nõudis, et
vastuvõetavuse kontroll viidaks läbi enne registreerimist; samuti nõudis parlament tungivalt
sätteid, mis annaksid ELi kodanikele ja elanikele kodakondsusest sõltumata õiguse
kodanikualgatusele alla kirjutada.
Parlament esitas mitmeid poliitilisi üleskutseid, et lihtsustada ja tõhustada menetlusi
kodanikualgatuse tegemiseks ning suurendada selle mõju. Parlament võttis 28. oktoobril
2015 vastu resolutsiooni kodanikualgatuse läbivaatamise kohta[6], milles nõudis muu hulgas
määruse läbivaatamist, et leevendada isikuandmete suhtes kehtestatud tingimusi ning anda
kodanikualgatuste korraldamiseks rahalist toetust. Põhiseaduskomisjon algatas 2017. aastal
seadusandliku algatusraporti, mille eesmärk on saavutada selline kodanikualgatuse määruse
tegelik läbivaatamine. Septembris 2017 esitas komisjon – parlamendi nõudmistele ja avalikule
konsultatsioonile toetudes – lõpuks ettepaneku Euroopa kodanikualgatuse läbivaatamiseks[7],
millega langetataks allakirjutanute miinimumvanust 16 aastale, lihtsustataks toetuse kogumise

[5]ELT C 212 E, 5.8.2010. lk 99.
[6]ELT C 355, 20.10.2017, lk 17.
[7]http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_et.pdf
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vorme, võimaldataks kõigil ELi kodanikel toetada Euroopa kodanikualgatust, sõltumata nende
elukohast, ja pikendataks Euroopa kodanikualgatuse läbivaatamise aega.
Petr Novak
10/2017
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