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III Konkreetsed küsimused

§ 5. Küsimus märkimisväärse arvu liikmesriikide kohta

ELi lepingu (uus versioon) artikli 11 lõike 4 kohaselt peavad liidu kodanikud, kes toetavad 
kodanikualgatust, olema märkimisväärse arvu liikmesriikide kodanikud. Paraku ei selgitata, 
milline on märkimisväärne arv liikmesriike, ning selle sätestab Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 24 lõike 1 kohaselt hoopis seadusandja, kellele valik 2–26 liikmesriiki annab 
üpris laia mänguruumi. Õiguslikult välistada saab üksnes mõlemad äärmuslikud variandid, 
mille järgi märkimisväärne arv liikmesriike oleks kas üksainus või hoopis 27 liikmesriiki.

Mõiste märkimisväärne arv liikmesriike sisustamisel tuleb aga arvesse võtta ka teisi 
lepingusätteid, et vältida vastuoluliste nõuete kehtestamist. Näiteks tuleb jälgida, et oleks 
kajastatud üks Euroopa Liidu õiguskorra aluspõhimõte, nimelt keeld diskrimineerida 
kodakondsuse alusel. Niisiis peaks liidu õiguse kohaldamisalas liidu kodanike kodakondsusel 
põhimõtteliselt tähendus puuduma. Iga kõrvalekaldumine sellest põhimõttest peab olema 
arusaadavalt põhjendatud ning rakendatud ainult sellisel määral, mis põhistab õiguspärase 
eesmärgi saavutamist. Liikmesriikide arvu kui märkimisväärse meelevaldne määratlemine 
oleks sellega vastuolus.

Nõude, et kodanikualgatuse toetajad tuleksid mitmest erinevast liikmesriigist, õiguslik 
eesmärk on tagada, et Euroopa õigusloomeprotsessi lähtepunkt ei kajastaks üheainsa 
liikmesriigi erihuvisid, vaid asjakohasel määral Euroopa üldise heaolu huvisid. Just sellel 
põhjusel on komisjonil põhimõtteliselt ettepanekute esitamise monopol. 

Igal juhul on ELT lepingu artikli 76 kohaselt vabaduse, julgeoleku ja õigluse valdkonna 
õigusakte võimalik vastu võtta ka ühe neljandiku liikmesriikide algatusel. Niisiis on lepingus 
olemas viide liikmesriikide arvule, mille puhul Euroopa üldise heaolu huvid on eeldatavalt 
asjakohaselt arvesse võetud. Selle tingimusega ei peaks seadusandja Euroopa 
kodanikualgatuse nõuete kujundamisel vastuollu minema.

Sellega seoses tuleb ka tähele panna, et ELi toimimise lepingu artikkel 76 seostab vahetutes 
ettepanekutes osalevate liikmesriikide nõuetekohase arvu asjaomase õigusloome 
ettepanekuga, samas kui Euroopa kodanikualgatusega üksnes taotletakse komisjonilt sellise 
ettepaneku esitamist. Seetõttu puudutab nõue õigusloomeprotsessi etappi, mis eelneb etapile, 
millele viitab ELT lepingu artikkel 76. „Märkimisväärse arvu liikmesriikide“ 
kindlaksmääramine ELi lepingu (uus versioon) artikli 11 lõike 4 kohaselt on vaid siis 
vastuoludeta, kui kõnealune arv on väiksem kui ELT lepingu artiklis 76 osutatud üks 
neljandik liikmesriikide arvust.

Seda arvestades jääb seadusandjale õiguslike ja poliitiliste vasturääkivuste vältimiseks vaba 
valikuruum 2 kuni 6 liikmesriigi vahel, et kindlaks määrata, milline märkimisväärne arv 
liikmesriike vastab ELi lepingu (uus versioon) artikli 11 lõike 4 mõttele,. Kui Euroopa 
Parlament tahab Euroopa kodanikualgatuse suhtes kohaldatavate nõuete ja menetluste 
sätestamisega anda selge poliitilise signaali, mis näitab, et välditakse kõike, mis võiks 
põhjustada mittevajalikke takistusi Euroopa kodanikualgatuses osalemise õiguse teostamisele, 
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siis tundub, et nelja liikmesriigi kui märkimisväärse arvu määratlemine ELi leping (uus 
versioon) artikli 11 lõike 4 mõistes oleks mõistlik ja asjakohane.

Kahtlemata on nõude eesmärki, et kodanikualgatuse toetajad peavad olema märkimisväärse 
arvu liikmesriikide kodanikud, ainult sel juhul piisavalt arvesse võetud, kui see seotakse 
samal ajal igast liikmesriigist tulevate toetajate arvu alammäära nõude kehtestamisega. 
Mõistliku viite annab siinkohal ELi lepingu artikli 11 lõige 4, mis annab ühe miljoni liidu 
kodaniku nõude kehtestamisega hinnangu, et 1/500 elanikkonnast on vaadeldav piisava 
esindatusena. Seetõttu tuleks seda hinnangut hakata kasutama ka konkreetsete liikmesriikide 
piisava esindatuse mõõdupuuna.

§ 6. Muud tingimused, mida kodanikualgatuse suhtes kohaldatakse

Mõiste „märkimisväärne arv liikmesriike” määratlemise kõrval peab määrus sätestama ka 
muud tingimused, mida kohaldatakse Euroopa kodanikualgatuse suhtes. Esiteks tekib 
küsimus, kas isiku osaluse jaoks kodanikualgatuses võiks sätestada liidu kodakondsuse kõrval 
teisi subjektiivseid eeldusi. Eelkõige võiks üheks tingimuseks olla iga. Euroopa 
kodanikualgatust ei tohiks siiski piirata ainult täiskasvanute osalusega. Raporti koostaja 
arvates võiks määrus sisaldada tingimuse, mille kohaselt liidu kodanikud võiksid osaleda 
Euroopa kodanikualgatuses pärast 14aastaseks saamist.

Järgmine küsimus, millele määrus vastama peaks, on see, kas ka üksikisikud võiksid 
korraldada kodanikualgatust, või peavad selle alati korraldama mitu isikut, ja kui see on nii, 
siis kas nad peavad looma teatud vormis organisatsiooni ja kas nad peavad olema pärit 
erinevatest liikmesriikidest.

§ 7. Põhiseadusliku kodanikualgatuse probleem

Valitsusväliste organisatsioonide vahel käib diskussioon, kas ELi lepingu (uus versioon) 
artikli 11 lõige 4 hõlmab põhimõtteliselt ka põhiseaduslikke kodanikualgatusi, nimelt algatusi, 
mille eesmärk on muuta aluslepinguid. See tekitab igatahes õiguslikke probleeme. 

Kodanikualgatuste ja aluslepingute muutmise suhtes kehtivad tingimused ei sobi kokku. ELi 
lepingu (uus versioon) artikli 11 lõike 4 kohane kodanikualgatus hõlmab taotlust, et komisjon 
esitaks liidu õigusakti ettepaneku. Niisiis on kodanikualgatuse eesmärgiks saavutada liidu 
õigusakti vastuvõtmine, mille ettepaneku esitamisõigus on komisjonil. Sellist toimingut aga ei 
ole aluslepingu muutmise mitmeastmelise tavamenetluse üheski etapis ette nähtud. 

Seetõttu toimub aluslepingute muutmine põhimõtteliselt liikmesriikidevahelise lepingu kaudu 
(liikmesriikide valitsuste esindajate kokkuleppe kaudu, mille liikmesriigid ratifitseerivad). 
Siiski on komisjonil õigus nõukogule esitada aluslepingu muutmise eelnõu. Liidu õigus 
eristab küll väga rangelt mõisteid „ettepanek“ ühelt poolt ja „eelnõu“ või „algatus“ teiselt 
poolt, seetõttu on väga küsitav, kas sellist „eelnõu“ saab käsitleda ettepanekuna ELi lepingu 
(uus versioon) artikli 11 lõike 4 mõistes. Veel küsitavamana tundub käsitada – liikmesriikide 
poolt sõlmitavaid – muutmislepinguid liidu õigusaktidena. 

Sama problemaatiline on üksiku vaheetapi kasutamine aluslepingu muutmise menetluses. 
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Nõukogu saadab küll pärast tavapärast aluslepingu muutmise menetlust komisjoni poolt 
nõukogule esitatud lepingu muudatuse eelnõud edasi Euroopa Ülemkogule. Euroopa 
Ülemkogu võib selle põhjal otsustada eelnõu kontrollida lasta (põhiseaduskonvendil või 
vajaduse korral üksnes valitsustevahelises konverentsil), ja selle kohta vastu võetud otsus 
kujutaks endast tõepoolest vaieldamatult liidu õigusakti ELi leping (uus versioon) artikli 11 
lõike 4 mõistes. Tegelikult aga ei teostaks komisjon siinkohal ettepanekuõigust, sest tema 
eelnõu (niivõrd kui seda üldse saab käsitada ettepanekuna) põhineb ju lepingute muutmisel ja 
isegi mitte eelnõu kontrollimise otsusel.

Vaatama neile keerulistele õigusküsimustele on poliitiline vajadus Euroopa põhiseadusliku 
kodanikualgatuse järele raporti koostaja jaoks väljaspool kahtlust. Euroopa institutsioonidele 
peaksid kodanike ideed ja ettepanekud ka seoses aluslepingute läbivaatamisega teretulnud 
olema eelkõige viimaste aastate arenguid silmas pidades. 

Lissaboni lepingu jõustumise korral saab ka Euroopa Parlament õiguse esitada aluslepingute 
muutmise eelnõusid. Raporti koostaja arvates tuleks seetõttu uurida võimalusi sätestada ELi 
lepingu (uus versioon) artikli 11 lõike 4 kohase kodanikualgatuse kõrval ka samaväärne 
põhiseaduslik kodanikualgatus, mis aga on suunatud otse Euroopa Parlamendile. Selle suhtes 
oleks võimalik kohaldada samu tingimusi ning samalaadset menetlust, ainult Euroopa 
Komisjoni asemel oleks adressaadiks Euroopa Parlament.
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