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Õiguskomisjon 
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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Iirimaa Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv 

äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta 

 (COM(2016) 683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 

artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Iirimaa Senat on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud ettepaneku 

kohta võtta vastu direktiiv. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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LISA 

IIRIMAA SENATI RESOLUTSIOON, 15. detsember 2016 

 

Iirimaa Senat  

 

(1) juhib tähelepanu rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformi ühiskomisjoni ja 

peaministri (taoiseach) aruandele ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv 

äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta 

(COM(2016) 683) ja ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu 

tulumaksu ühtse maksubaasi kohta (COM(2016) 685), mis esitati Iirimaa Senatile 

14. detsembril 2016 kooskõlas Senati kodukorra artikli 107 lõike 3 punktiga b; 

 

(2) võttes arvesse eespool nimetatud aruannet ning teostades oma ülesandeid, mis on 

sätestatud Euroopa Liitu käsitleva seaduse (2009) VII jao punktis 3, on arvamusel, et 

ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi (CCCTB) kohta (COM(2016) 683) ja ettepanek võtta vastu nõukogu 

direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta (COM(2016) 685) ei vasta 

subsidiaarsuse põhimõttele aruande lõikes 3 esitatud põhjustel, ning 

 

(3) märgib, et vastavalt kodukorra artikli 107 lõike 3 punktile d saadetakse käesolev 

resolutsioon koos põhjendatud arvamusega ning eelnimetatud aruanne Euroopa 

Parlamendi ja komisjoni presidentidele ja nõukogu eesistujale. 
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 ET 

Iirimaa parlament 

 

Rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformi ühiskomisjon ja peaminister 

 

COM(2016) 683 ja COM(2016) 685 

 

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi (CCCTB) kohta ja ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu 

tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta 

 

Detsember 2016 

 

 

 

32FPERT002 



 

PE599.678v01-00 4/13 NP\1116888ET.docx 

ET 

 

SISUKORD 

 

1. Sissejuhatus………………………………………………………………..........................5 

 

2. Ühiskomisjoni teostatav kontroll………………………………………….........................6 

 

3. Ühiskomisjoni arvamus…………………………………………........................................6 

 

4. Ühiskomisjoni soovitus……………………………............................................................8 

 

5. Rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformi ühiskomisjoni liikmed 

ja peaminister……………………………………………………………………....................9 

 

6. Viited kodukorrale…………………………………………………...................................10 



 

NP\1116888ET.docx 5/13 PE599.678v01-00 

 ET 

 

RAHANDUSE, AVALIKU SEKTORI KULUDE JA REFORMI ÜHISKOMISJON JA 

PEAMINISTER 

 

Iirimaa Esindajatekoja kodukorra artiklile 114 ja Iirimaa Senati kodukorra artiklile 107 

vastav aruanne ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu 

ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta (COM(2016) 683) ja ettepaneku kohta 

võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta 

(COM(2016) 685) 

 

1.  Sissejuhatus 

 

1.1 Subsidiaarsuse põhimõte on sõnastatud Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 

järgmiselt: 

 

„Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit kooskõlas 

subsidiaarsuse põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui 

liikmesriigid ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada 

kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu 

saab neid paremini saavutada liidu tasandil“. 

 

Artikli 5 lõige 3 annab liikmesriikide parlamentidele erilise vastutuse tagada, et ELi 

institutsioonid kohaldaksid põhimõtet vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaldamist käsitlevale protokollile nr 2. 

 

1.2 ELi lepingu artikli 5 lõikes 3 loodud kontroll on tegelikult „võrdleva tõhususe“ harjutus, 

mis hõlmab „vajalikkuse“ ja „suurema kasu“ hindamist: 

 

(i) Vajadus – Kas ELi meetmed on vajalikud ettepaneku eesmärgi 

saavutamiseks? Kas ettepaneku eesmärk on saavutatav või piisavalt määral 

saavutatav ELi meetmete kaudu? 

 

(ii) Suurem kasu – Kas eesmärk on paremini saavutatav ELi tasandil ehk kas ELi 

meetmed tooksid suuremat kasu kui liikmesriikide tasandil võetavad 

meetmed? 

 

1.3 Liikmesriikide parlamente abistab subsidiaarsuse põhimõtte hindamisel protokolli nr 2 

artikkel 5, mis ütleb sõnaselgelt, et 

 

„Iga seadusandliku akti eelnõu peab sisaldama üksikasjaliku seletuse, mis 

võimaldab hinnata subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist. Seletus 

peab sisaldama hinnangut ettepaneku finantsmõju ning direktiivi puhul selle 

tagajärgede kohta liikmesriikide kehtestatavatele sätetele, vajaduse korral ka 

piirkondlikele õigusaktidele.“  

 

1.4 Seega peab iga uus seadusandliku akti eelnõu 

 

• sisaldama piisavalt „üksikasjalikku seletust“, mis laseb liikmesriikide parlamentidel 

otsustada subsidiaarsuse põhimõttele vastamise üle; 



 

PE599.678v01-00 6/13 NP\1116888ET.docx 

ET 

 

• selgelt vastama „vajalikkuse“ ja „suurema kasu“ hindamisele; 

• näitama vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 2 sätestatud pädevuse 

andmise põhimõttele, et liit tegutseb „aluslepingutes seatud eesmärkide 

saavutamiseks talle liikmesriikide poolt aluslepingutega antud pädevuse piires.“ 

 

2. Rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformi ühiskomisjoni ja peaministri teostatav 

kontroll 

 

Ühiskomisjon on käesoleva ettepaneku läbi vaadanud kolmel koosolekul: 1. detsembril 2016, 

6. detsembril 2016 ja 13. detsembril 2016. 

 

2.1 1. detsembri koosolekul leppis ühiskomisjon kokku, et ettepanekuid COM(2016) 683 ja 

COM(2016) 685 on vaja põhjalikumalt kontrollida, ning otsustas kutsuda 

rahandusministeeriumi, maksuameti ja Euroopa Komisjoni ühiskomisjoni koosolekule, et 

arutada ettepanekute tehnilisi aspekte ja saada nende kohta lisateavet. Ühiskomisjon 

otsustas kutsuda ka sidusrühmad/eksperdid, et arutada ettepanekute laiemaid tagajärgi 

Iirimaa äriühingu tulumaksu süsteemile. 

 

2.2 Asjaomased tunnistajad osalesid ühiskomisjoni 6. ja 13. detsembri koosolekul. Pärast 

küsimuste arutamist otsustas ühiskomisjon esitada 14. detsembri koosolekul ettepaneku 

kohta põhjendatud arvamuse. 

 

3.  Ühiskomisjoni arvamus 

 

Ühiskomisjon on uurinud aluslepingute sätteid ja on arvamusel, et ettepanek ei vasta 

subsidiaarsuse põhimõttele. Põhjendused on esitatud järgnevates punktides. 

 

3.1 Ühiskomisjon on arvamusel, et Euroopa Komisjon ei ole piisaval määral täitnud 

menetlusnõudeid (protokolli 2 artikkel 5), sest ei ole esitanud „üksikasjalikku seletust“ 

piisava hulga kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajatega, et võimaldada liikmesriikide 

parlamentidel täielikult hinnata niisuguse piiriülese ettepaneku kõiki tagajärgi. 

Ühiskomisjon on teadlik avaldatud talituste hinnangust, kuid peab probleemseks 

metoodikat, mida kasutati Iirimaa äriühingu maksutulu netolanguse (1,4% SKPst) 

arvutamiseks. Et üksikasjalik analüüs puudub ja Euroopa Komisjoni uuring ei hõlma 

müügiandmeid sihtkohtade lõikes, on ühiskomisjon arvamusel, et 1,4% näitajaga 

alahinnatakse nende äriühingu tulumaksu laekumist käsitlevate ettepanekute tõelist mõju. 

 

3.2 Ühiskomisjon märgib samuti, et Euroopa Komisjoni mõjuhinnang viitab sellele, et 

CCCTB võib suurendada ELi majanduskasvu kuni 1,2%, kuid ühiskomisjoni arvamusel 

ei võeta mõjuhinnangus arvesse CCCTB mõju üksikutele liikmesriikidele. Lisaks leiab 

ühiskomisjon, et ettepanekud mõjutavad ebaproportsionaalselt palju teatavaid väiksemaid 

avatud majandusega riike, sealhulgas Iirimaad. 

 

3.3 Ühiskomisjon on kindlal arvamusel, et ettepanekutel on tagajärjed maksupoliitika 

valdkonnas ja seega riivavad need riikide pädevusi. 

 

3.4 Ühiskomisjon leiab, et ettepanekutel on otsene mõju liikmesriikides praegu kehtivatele 

riiklikele tulumaksu määradele ja liikmesriikide võimalusele valida tulevikus ise oma 
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tulumaksu määrad, mis kuulub liikmesriikide ainupädevusse. 

 

3.5 Kavatsus kehtestada konsolideerimisettepanekuga ühtne tulumaksu määr tähendab 

põhimõtteliselt seda, et tühistatakse kaks praegu Iirimaal kehtivat tulumaksu määra, 

nimelt 25% äritegevusega mitteseotud tulumaksu määr ja 33% kapitali juurdekasvu 

maksumäär. See selgus alles ühiskomisjoni kuulamistel ja ühiskomisjon leiab, et ühtse 

maksumäära mõju tuleks selgemini esile tuua. Uurimise käigus teatati ühiskomisjonile, et 

kahe maksumääraga süsteemi tühistamise tõttu võib Iirimaa jääda ilma enam kui 

450 miljonist eurost. 

 

3.6 Ühiskomisjon on arvamusel, et ettepanekutega loovutatakse liikmesriikide vastutuse osa 

maksupoliitika eest Euroopa Komisjonile, ilma et oleks selgelt paika pandud need hüved, 

mida 2016. aasta juulis vastu võetud maksustamise vältimise vastane direktiiv kaasa ei 

toonud. 

 

3.7 Ühiskomisjon leiab, et ühtse maksubaasi loomine toob põhimõtteliselt kaasa praegu 

Iirimaal kehtiva maksubaasi kitsenemise. Seepärast arvab ühiskomisjon, et maksutulu 

väheneb märkimisväärselt ja see mõjutab omakorda kahjulikult Iirimaa riigikassat ja 

avalike teenuste rahastamise suutlikkust. 

 

3.8 Ühiskomisjon on seisukohal, et hoolimata sellest, et mõned väiksemad ettevõtted 

soovivad CCCTB süsteemiga liituda, nähakse ettepanekutega ette kaks erinevat ja 

paralleelselt kehtivat maksusüsteemi. Selline lähenemisviis võib muuta maksusüsteemi 

keerulisemaks. Seetõttu leiab ühiskomisjon, et avaldatud ettepanekutega ei pruugita 

saavutada seatud eesmärke vähendada halduskoormust ja ühtlustada maksusüsteemi. 

 

3.9 Peale selle on ühiskomisjon mures, et ettepanekud võivad kahjustada Majanduskoostöö ja 

Arengu Organisatsiooni (OECD) maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise 

(BEPS) algatuse raames loodud algatusi. Iirimaa on aktiivselt osalenud mitmes OECD 

reformialgatuses. Ühiskomisjon leiab, et erinevate BEPS-meetmete rakendamiseks tuleks 

anda piisavalt aega ja läbivaatamine peaks toimuma 2020. aastal. 

 

Ühiskomisjon märgib, et CCCTB ettepanekuga soovitakse kaotada ELis siirdehinnad, 

kuid leiab, et siirdehinnad jäävad alles tegevuses väljaspool ELi. OECD ja BEPS-

algatustega on püütud ellu viia mitmepoolseid reforme, milles võetakse arvesse üleilmset 

maksukeskkonda. Ühiskomisjon arvab, et need ettepanekud võivad kahjustada 

käimasolevaid BEPS-algatusi ega ole seetõttu vajalikud praeguste reformide kontekstis, 

kus rakendatakse siirdehindade reaalturuväärtuse põhimõtteid. 

 

3.10 Ühiskomisjon leiab, et CCCTB loomise korral läheb Iirimaa maksuhalduses tõenäoliselt 

kaduma märkimisväärne osa kohtupraktikast ja oskusteabest. Ühiskomisjon arvab, et 

täiesti uue maksusüsteemi kehtestamine võib muuta seni läbipaistvaks ja ligipääsetavaks 

peetud Iirimaa maksukeskkonna keerulisemaks. Ühiskomisjon on mures, et sellise pika 

aja jooksul kogutud oskusteabe ja loodud pretsedendi kaotamine on kahjulik ning võib 

tekitada ettevõtjatele segadust ja ebakindlust. 

 

3.11 Ühiskomisjon on arvamusel, et ettepaneku konsolideerimist puudutavas osas esitatud 

jaotusvalemi kolm tegurit näivad meelevaldsena. Pealegi ei võeta jaotusvalemis arvesse 

immateriaalse põhivara olemasolu, kuigi aina digitaalsemas ettevõtluskeskkonnas 
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moodustab see üha suurema osa ettevõtete varast. Müügi alusel jaotamine tähendab 

eranditult seda, et riigid, mille rahvaarv ja kliendibaas on suurem, saavad lihtsalt oma 

suuruse pärast palju rohkem maksutulu kui väiksemad riigid. 

 

3.12 Samuti leiab ühiskomisjon, et CCCTB ettepanekus esitatud kasumi jaotamise valem ei 

kaota tõenäoliselt maksuplaneerimise võimalusi sugugi rohkem kui olemasolevad 

siirdehindu käsitlevad eeskirjad. 

 

3.13 Ühiskomisjon väljendab muret riigikohtute edaspidise rolli pärast maksuküsimuste 

lahendamisel riigi tasandil. CCCTB raames kavatsetakse maksuküsimused ja -vaidlused 

lahendada tõenäoliselt Euroopa Kohtus. Ühiskomisjon leiab, et Iirimaa kodanikud peavad 

saama kasutada Iirimaa seadustes sätestatud õigust pääseda ligi 

õigusteenustele/maksuküsimusi puudutavatele riikliku tähtsusega kohtuotsustele. 

 

3.14 Ühiskomisjon seab kahtluse alla põhimõtte, et CCCTB suurendab Euroopas 

investeeringuid ja majanduskasvu. Ühiskomisjon leiab, et ühtse maksubaasi korral võivad 

väiksemad ettevõtted kasutada suuremaid mahaarvamisi ja kulusid maksukohustuste 

vähendamiseks. Samuti võivad suuremad ettevõtted vaadata üle oma Euroopa 

investeerimisportfellid, mis võib tuua kaasa siseinvesteeringute vähenemise, muuta 

Euroopa vähem atraktiivseks investeeringutele ja vähendada Euroopa konkurentsivõimet 

maailmaturul. 

 

3.15 Ühiskomisjon on veendunud, et eespool esitatud punktid näitavad kokkuvõetuna selgelt, 

et kavandatavad direktiivid on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.  

 

4. Ühiskomisjoni soovitus 

 

Ühiskomisjon kiitis käesoleva aruande heaks Esindajatekoja kodukorra artikli 114 ja Senati 

kodukorra artikli 107 alusel 14. detsembril 2016. 

 

Kodukorra kohaselt esitab ühiskomisjon eespool punktis 3 esitatud põhjendatud arvamuse 

heakskiitmiseks Iirimaa Esindajatekojale ja Senatile. 

 

John McGuinness, T.D. 

esimees 

 

14. detsember 2016  
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RAHANDUSE, 

AVALIKU SEKTORI KULUDE JA REFORMI ÜHISKOMISJONI LIIKMED JA 

PEAMINISTER 
 

Liikmed:      John McGuinness T.D. (FF)  

(esimees) 

Peter Burke T.D. (FG)  

Michael D’Arcy T.D. (FG)  

Pearse Doherty T.D. (SF)  

Michael McGrath T.D. (FF)  

Paul Murphy T.D. (Ind)  

Seán Sherlock T.D. (Lab) 

 

Senati liikmed:     Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF)  

Gerry Horkan (FF) (aseesimees) 

Kieran O’Donnell (FG)  
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VIITED KODUKORRALE 

 

a. Esindajatekoja ja Senati kodukorrast [DSO 84A; SSO 70A] tulenevad ühiskomisjoni 

ülesanded 

 

(1) Erikomisjon kaalub järgmist ja annab sellest aru Esindajatekojale: 

 

a) ministeeriumi(de) ja seonduvate riigiorganite kulude, halduse ja poliitika aspektid 

erikomisjoni valikul ning 

 

b) asjakohas(t)e ministeeriumi(de) volituste hulka kuuluvad Euroopa Liidu küsimused. 

 

(2) Kõnealuse kodukorra kohaselt loodud erikomisjoni võib liita Iirimaa Senati loodud 

erikomisjoniga kodukorras sätestatud ülesannete – välja arvatud punktis 3 esitatud 

ülesannete – täitmiseks ja parlamendi mõlemale kojale selle kohta aru andmiseks. 

 

(3) Ilma et see piiraks punkti 1 üldist kohaldatavust, arutab kodukorra alusel loodud 

erikomisjon seoses asjaomas(t)e ministeeriumi(de)ga järgmist: 

 

a) seaduseelnõud; 

 

b) ettepanekud, sealhulgas ettepanekud kodukorra artikli 187 tähenduses; 

 

c) avaliku teenistuse hinnangulised kulud; 

 

d) muud küsimused, 

 

mille Esindajatekoda on erikomisjonile edastanud; 

 

e) iga-aastased tulemusaruanded, mis hõlmavad avaliku sektori raha kasutamise 

tõhusust ja tulemuslikkust, ning 

 

f) erikomisjoni arvamusel asjakohased kulutustele vastava tulu aruanded ja poliitilised 

aruanded. 

 

(4) Ühiskomisjon võib arutada järgmisi küsimusi, mis on seotud asjaomas(t)e 

ministeeriumi(de) ja seonduvate riigiorganitega: 

 

a) poliitilised ja valitsemistavaga seotud küsimused, mille eest vastutab ametlikult 

minister;  

 

b) ministeeriumi korraldatavad avalikud suhted; 

 

c) ministeeriumi läbi viidud või tellitud kulutustele vastava tulu aruannetest ja 

poliitilistest aruannetest tulenevad poliitilised küsimused; 

 

d) valitsuse poliitika ja valitsemistava seoses ministeeriumi juhtimise all töötavate 

organitega; 
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e) poliitilised ja valitsemistava käsitlevad küsimused seoses organitega, mida rahastab 

osaliselt või täielikult riik või mille on loonud või ametisse nimetanud valitsuse või 

parlamendi liige; 

 

f) mis tahes seaduseelnõu üldine kava või põhivaldkonnad; 

 

g) seaduse kehtestamise järel valitsuse liikme või ministri koostatud aruanne ühele või 

mõlemale parlamendikojale vastuvõetud seaduseelnõu kohta; 

 

h) õigusaktiid, sealhulgas ühele või mõlemale parlamendikojale esitatud õigusaktiid 

või nende eelnõud ja Euroopa ühenduste asutamislepingute (1972–2009) raames 

vastu võetud õigusaktid; 

 

i) strateegilised aruanded, mis on esitatud ühele või mõlemale parlamendikojale 

vastavalt 1997. aasta avaliku teenistuse korralduse seadusele; 

 

j) seadusega nõutavad ministeeriumi või alapunktides d ja e osutatud organite 

aastaaruanded või aastaaruanded ja raamatupidamisaruanded, mis on esitatud ühele 

või mõlemale parlamendikojale, ning selliste organite üldine tulemuslikkus ja 

tegevustulemused, strateegilised aruanded ja tegevuskavad, ning 

 

k) muud küsimused, mille Esindajatekoda võib aeg-ajalt erikomisjonile edastada. 

 

 

(5) Ilma et see piiraks punkti 1 üldist kohaldatavust, arutab kodukorra alusel loodud 

ühiskomisjon seoses asjaomas(t)e ministeeriumi(de)ga järgmist: 

 

a) kehtivad ELi seadusandlike aktide eelnõud, mis on edastatud erikomisjonile 

kodukorra artikli 114 alusel, sealhulgas selliste aktide eelnõude vastavus 

subsidiaarsuse põhimõttele; 

 

b) muud ettepanekud ELi õigusaktide ja seonduvate poliitiliste küsimuste kohta, 

sealhulgas Euroopa Komisjoni ettevalmistatud kavad ja suunised  

 

  kui võimalike seadusandlike meetmete alus; 

 

c) muud kui seadusandlikud dokumendid, mille on avaldanud ELi institutsioon seoses 

ELi poliitiliste küsimustega, ning 

 

d) ELi nõukogu asjakohase koosseisu kohtumiste päevakorra arutelupunktide all 

loetletud küsimused ja selliste kohtumiste tulemused. 

 

(6) Kui kodukorra kohaselt loodud erikomisjon on liidetud Iirimaa Senati loodud 

erikomisjoniga, on Esindajatekoja erikomisjoni esimees ka ühiskomisjoni esimees. 

 

(7) Kodukorra kohaselt loodud erikomisjoni koosolekutel võivad punktis 5 sätestatud 

ülesannete täitmise eesmärgil viibida järgmised isikud, kes võivad osaleda menetlustes 

ilma hääleõiguseta ning muudatuste ja ettepanekute esitamise võimaluseta: 
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a) Iirimaa, sealhulgas Põhja-Iirimaa valimisringkondadest valitud Euroopa Parlamendi 

liikmed; 

 

b) Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Iiri delegatsiooni liikmed ning 

 

c) ühiskomisjoni kutsel teised Euroopa Parlamendi liikmed. 

 

(8) Seoses ombudsmaniga, kellele on tehtud ülesandeks teha järelevalvet avalike teenuste 

üle asjakohas(t)e ministeeriumi(de) poliitiliste volituste alusel, võib käesoleva 

kodukorra kohaselt loodud erikomisjon arutada järgmist: 

 

a) ühiskomisjonile esitatud ettepanekud seoses ombudsmani ametisse nimetamisega ja 

 

b) ühiskomisjoni valikul sellised ombudsmani aruanded, mis on esitatud ühele või 

mõlemale parlamendikojale. 

 

b. Esindajatekoja ja Senati kodukorrast [DSO 84; SSO 70] tulenevad ühiskomisjoni 

tegevuse ulatus ja kontekst 
 

(1) Ühiskomisjon võib arutada ainult küsimusi, osaleda tegevuses ning täita volitusi ja 

ülesandeid, mis on konkreetselt heakskiidetud viidetes kodukorrale ning Esindajatekoja 

ja Senati kodukorras, ning 

 

(2) sellised küsimused, tegevus, volitused ja ülesanded on asjakohased Esindajatekojale 

ja/või Senatile esitatava aruande ettevalmistamisel ja need tõstatatakse ainult selles 

kontekstis. 

 

(3) Ühiskomisjon ei aruta ühtegi küsimust, mida arutab või mille arutamise ettepanekust on 

teavitanud avaliku sektori raamatupidamisarvestuse komisjon kodukorra artikli 186 

ja/või 1993. aasta riigikontrolli seaduse (muutmisseadus) alusel, ega 

 

(4) ühtegi küsimust, mida arutab või mille arutamise ettepanekust on teavitanud avalike 

petitsioonide ühiskomisjon Esindajatekoja ja Senati kodukorrast tulenevate [DSO 111A 

ja SSO 104A] ülesannete täitmisel. 

 

(5) Ühiskomisjon hoidub avaliku arutelu käigus mis tahes küsimuse uurimisest ja 

konfidentsiaalse teabe avalikustamisest, kui seda on palunud ja kirjalikult põhjendanud 

üks järgmistest isikutest: 

 

a) valitsuse liige või minister või 

 

b) peamine võimukandja organis, mis töötab ministeeriumi juhtimise all või mida 

rahastab osaliselt või täielikult riik või mille on loonud või ametisse nimetanud 

valitsuse või parlamendi liige – 

 

tingimusel, et esimehel on õigus selline nõue vaidlustada,  

esitades selle Esindajatekoja/Senati esimehele, kes teeb lõpliku otsuse. 

 

(6) Kõigil erikomisjonidel, kellele seaduseelnõusid esitatakse, on kohustus tagada, et ühel 
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päeval kohtub seaduseelnõu arutamiseks ainult kuni kaks erikomisjoni, välja arvatud 

juhul, kui Esindajatekoda tühistab selle nõudmise peaministri ettepanekul vastavalt 

Esindajatekoja kodukorra artiklile 28. Selle nõude täitmise eest vastutavad 

erikomisjonide esimehed. 

 


