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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST NING ELI ÕIGUSNORMID EUROOPA
KODANIKUALGATUSE VALDKONNAS

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus1 ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 30. märtsist 2019 kell
00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“).2 Sel hetkel saab
Ühendkuningriigist „kolmas riik“3.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline
ka eraõiguslike isikute jaoks.
Nii käimasolevate kodanikualgatuste korraldajatele kui ka neile, kes kavatsevad
kodanikualgatuse käivitada enne väljaastumise kuupäeva, tuletatakse meelde õiguslikke
tagajärgi, millega nad peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
EL ja Ühendkuningriik leppisid läbirääkijate tasandil kokku väljaastumislepingu projekti
üleminekukorda käsitlevates sätetes, mis avaldati 19. märtsil 2018, et kooskõlas nende
sätetega ei kohaldata Ühendkuningriigis üleminekuperioodil ELi Euroopa
kodanikualgatust
käsitlevaid
õigusnorme.
(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-unitedkingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomicenergy-community-0_en)
Seega ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes ELi
Euroopa kodanikualgatust käsitlevaid õigusnorme, eelkõige Euroopa Liidu lepingu artikli
11 lõiget 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust
(EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta4 („kodanikualgatuse määrus“).
Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed väljaastumise kuupäeval pooleli olevate algatuste
korraldamise jaoks:
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Läbirääkimised Ühendkuningriigiga väljaastumislepingu sõlmimiseks on praegu käimas.
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Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada
ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal
kuupäeval.
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Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.
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1.

KORRALDAJAD
Alates väljaastumise kuupäevast ei saa Ühendkuningriigi kodanikud olla selliste
kodanikualgatuse määruse kohaste kodanikualgatuste korraldajad, mis on
väljaastumise kuupäeval pooleli või mis on käivitatud sel kuupäeval või pärast seda.
Kui registreeritud algatuse seitsme korraldaja hulgas on Ühendkuningriigi
kodanikke või elanikke, tuleb nad alates väljaastumise kuupäevast asendada muude
isikutega, et komitee vastaks kodanikualgatuse määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud
tingimustele.

2.

ALLAKIRJUTANUD
Komisjon ei võta alates väljaastumise kuupäevast arvesse Ühendkuningriigi vormil
esitatud toetusavaldusi, kui neid ei ole enne väljaastumise kuupäeva
kodanikualgatuse määruse artikli 8 lõike 1 kohaselt kontrollitud ja tõendatud. See
kehtib nii Ühendkuningriigis elavate Ühendkuningriigi kodanike kui ka
Ühendkuningriigis elavate EL 27 kodanike esitatud toetusavalduste suhtes.
Nende Ühendkuningriigi kodanike esitatud toetusavaldusi, kes elavad liikmesriigis,
mis võtab oma elanikelt toetusavaldusi vastu,5 võetakse arvesse ainult juhul, kui
need on kogutud enne väljaastumise kuupäeva. Kodanikualgatuse määruse artikli 8
lõike 1 kohane kontrollimine ja tõendamine võib toimuda enne või pärast
väljaastumise kuupäeva.

3.

VEEBIPÕHISED TOETUSAVALDUSTE KOGUMISE SÜSTEEMID
Alates väljaastumise kuupäevast ei saa kasutada ühtegi Ühendkuningriigi
ametiasutuste poolt kodanikualgatuse määruse artikli 6 kohaselt tõendatud
veebipõhist toetusavalduste kogumise süsteemi.

Komisjoni veebilehelt (ec.europa.eu/citizens-initiative) leiab üldist teavet Euroopa
kodanikualgatuse kohta. Vajaduse korral lisatakse sellele veebilehele täiendavat teavet.
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Belgia, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu,
Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi.
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