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Asia: Irlannin senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä 

yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa Euroopan 

parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun lausunnon 

syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen. 

Irlannin senaatti on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta 

direktiiviksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen liittyvät 

asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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LIITE 

IRLANNIN SENAATIN PÄÄTÖSLAUSELMA, annettu 15. joulukuuta 2016 

 

Irlannin senaatti, joka  

 

(1) ottaa huomioon varainhoitoa, julkisia menoja ja uudistuksia käsittelevän sekakomitean 

ja pääministerin ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä 

veropohjasta (CCCTB) (COM(2016)0683) ja ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi 

yhteisestä yhteisöveropohjasta (COM(2016)0685) työjärjestyksen 107 artiklan nojalla 

antaman hyväksytyn mietinnön, joka esitettiin Irlannin senaatille 14. joulukuuta 2016 

työjärjestyksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti; 

 

(2) ottaa huomioon edellä mainitun mietinnön ja Euroopan unionista annetun vuoden 2009 

lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan katsoo, että ehdotus 

neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä veropohjasta (CCCTB) 

(COM(2016)0683) ja ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta 

(COM(2016)0685) eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia mietinnön 3 kohdassa 

esitettyjen syiden vuoksi; ja 

 

(3) toteaa, että työjärjestyksen 107 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti tämän 

päätöslauselman jäljennös, perusteltu lausunto sekä edellä mainittu mietintö lähetetään 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille. 



 

NP\1116888FI.docx 3/13 PE599.678v01-00 

 FI 

Irlannin parlamentin 
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VARAINHOITOA, JULKISIA MENOJA JA UUDISTUKSIA KÄSITTELEVÄ 

SEKAKOMITEA JA PÄÄMINISTERI 

 

Irlannin edustajainhuoneen työjärjestyksen 114 artiklan ja Irlannin senaatin 107 artiklan 

mukainen mietintö tiedonannosta COM(2016)0683 – ehdotus neuvoston direktiiviksi 

yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) – ja tiedonannosta COM(2016)0685 

– ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta 

 

1.  Johdanto 

 

1.1 Toissijaisuusperiaate määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 

5 artiklan 3 kohdassa seuraavasti: 

 

”Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen 

yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 

keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä 

tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun 

toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.” 

 

Kyseisessä 5 artiklan 3 kohdassa myös annetaan kansallisille parlamenteille erityisvastuu 

valvoa, että unionin toimielimet soveltavat toissijaisuusperiaatetta toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti. 

 

1.2 SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa määrätty testi on itse asiassa ˮtehokkuuden 

vertailuaˮ, joka sisältää ˮvälttämättömyyttä” koskevan kriteerin ja ”suurempia hyötyjä” 

koskevan kriteerin: 

 

i) Välttämättömyys: Onko EU:n toiminta välttämätöntä ehdotuksen tavoitteen 

saavuttamiseksi? Voidaanko ehdotuksen tavoite saavuttaa ainoastaan tai 

saavuttaa riittävissä määrin EU:n toiminnan avulla? 

 

ii) Suuremmat hyödyt: Voitaisiinko tavoite saavuttaa paremmin EU:n tasolla eli 

toisiko EU:n toiminta suurempia hyötyjä kuin toiminta jäsenvaltioiden 

tasolla? 

 

1.3 Kansallisten parlamenttien avuksi toissijaisuusperiaatteen noudattamisen arvioinnissa 

pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa säädetään yksiselitteisesti seuraavaa: 

 

”Kaikkiin esityksiin, jotka koskevat lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää 

säädöstä, olisi liitettävä selvitys, jonka sisältämien yksityiskohtaisten tietojen 

perusteella toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista voidaan 

arvioida. Selvityksessä olisi esitettävä tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida 

esityksen rahoitusvaikutuksia ja, kun kyse on direktiivistä, sen vaikutuksia 

lainsäädäntöön, joka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön (...).”  

 

1.4 Siksi kaikissa esityksissä, jotka koskevat lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää 

säädöstä, 
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• on oltava mukana riittävän ”yksityiskohtainen selvitys”, jonka avulla kansalliset 

parlamentit voivat arvioida, noudattaako se toissijaisuusperiaatetta 

 

• on selkeästi täytettävä sekä välttämättömyyttä että suurempia hyötyjä koskevat 

kriteerit 

• on SEU-sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun annetun toimivallan 

periaatteen mukaisesti osoitettava, että ”unioni toimii ainoastaan jäsenvaltioiden 

sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja kyseisissä sopimuksissa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi”. 

 

2. Varainhoitoa, julkisia menoja ja uudistuksia käsittelevän sekakomitean ja 

pääministerin tarkastelu 

 

Sekakomitea (jäljempänä ”komitea”) on tarkastellut tätä ehdotusta kolmessa kokouksessa 

1. joulukuuta 2016, 6. joulukuuta 2016 ja 13. joulukuuta 2016. 

 

2.1 Joulukuun 1. päivänä pidetyssä kokouksessaan komitea katsoi, että tiedonannot 

COM(2016)0683 ja COM(2016)0685) edellyttävät lisätarkastelua, ja sopi, että 

valtiovarainministeriön, veroviraston ja Euroopan komission virkamiehiä kutsutaan 

komitean kokoukseen keskustelemaan asiasta tarkemmin ja antamaan tietoa ehdotuksen 

teknisistä näkökulmista. Komitea päätti myös kutsua sidosryhmiä/asiantuntijoita 

keskustelemaan ehdotusten laajemmista vaikutuksista Irlannin yhteisöverorakenteeseen. 

 

2.2 Asiaankuuluvat todistajat osallistuivat komitean kokouksiin sekä 6. että 13. joulukuuta. 

Kun komitea oli käsitellyt näitä seikkoja, se päätti laatia ehdotuksesta perustellun 

lausunnon 14. joulukuuta pidetyssä kokouksessaan. 

 

3.  Sekakomitean lausunto 

 

Komitea on ottanut erityisesti huomioon perussopimuksen säännökset ja katsoo, että 

ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Syyt esitetään seuraavissa kohdissa: 

 

3.1 Komitea katsoo, että Euroopan komissio ei ole täyttänyt asianmukaisesti 

menettelyvaatimuksia (pöytäkirjassa N:o 2 oleva 5 artikla), joiden mukaan on annettava 

yksityiskohtainen selvitys, jossa on riittävästi määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, 

jotta kansalliset parlamentit voivat täysimääräisesti arvioida kaikki tällaisen rajatylittävän 

ehdotuksen vaikutukset. Komitea toteaa, että komission yksiköiden tekemä arviointi on 

julkaistu, mutta se suhtautuu varauksellisesti menetelmään, jonka perusteella on laskettu, 

että Irlannin yhteisöverotulojen nettomääräinen lasku olisi 1,4 prosenttia BKT:stä. Koska 

yksityiskohtaista analyysia ei ole ja koska Euroopan komission tutkimus ei sisällä 

myyntiä määränpäittäin koskevia tietoja, komitea katsoo, että 1,4 prosentin luvussa 

aliarvioidaan näiden ehdotusten todellinen vaikutus yhteisöverotuloihin. 

 

3.2 Komitea panee myös merkille, että komission vaikutustenarvioinnin mukaan yhteinen 

yhdistetty yhteisöveropohja voi kiihdyttää kasvua jopa 1,2 prosenttia. Komitea panee 

kuitenkin myös merkille, että vaikutustenarvioinnissa ei sanota mitään yhteisen 

yhdistetyn yhteisöveropohjan vaikutuksesta yksittäisiin jäsenvaltioihin. Komitea 

katsookin, että ehdotukset vaikuttavat joidenkin jäsenvaltioiden, muun muassa Irlannin, 

pienempiin avoimiin talouksiin suhteettomasti. 
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3.3 Komitea on vahvasti sitä mieltä, että ehdotuksen vaikutukset kuuluvat yleisesti 

veropolitiikan piiriin ja kaventavat siten kansallista toimivaltaa. 

 

3.4 Komitea katsoo, että ehdotukset vaikuttavat suoraan jäsenvaltioissa tällä hetkellä 

käytössä olevaan valtionverokantaan sekä jäsenvaltioiden tuleviin valtuuksiin määrätä 

verokannoista, vaikka se kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. 

 

3.5 Lisäksi aikomus ottaa konsolidointiehdotuksen osana käyttöön yksi ainoa verokanta 

johtaa luonnollisesti siihen, että Irlannissa tällä hetkellä käytössä olevat kaksi verokantaa 

eli kaupankäyntiin kuulumattoman toiminnan 25 prosentin vero ja 33 prosentin 

myyntivoittovero poistetaan. Komitea katsoo, että yhden verokannan vaikutus pitäisi 

esittää selkeämmin, koska sen seuraukset tulivat selkeästi ilmi komitean kuulemisissa. 

Komitea kuuli tutkintansa aikana, että Irlanti voisi mahdollisesti menettää ylimääräiset 

450 miljoonaa euroa kahden verokannan järjestelmän poistamisen vuoksi. 

 

3.6 Komitea katsoo, että ehdotusten myötä jäsenvaltiot luovuttaisivat osan veropolitiikkaa 

koskevasta vastuustaan komissiolle ilman sellaisia selkeitä hyötyjä, joita ei jo saataisi 

veron kiertämisen estämistä koskevan heinäkuussa 2016 annetun direktiivin kautta. 

 

3.7 Komitea katsoo, että yhden verokannan käyttöönotto tosi asiassa kaventaa Irlannissa tällä 

hetkellä olevaa veropohjaa. Komitea katsoo siksi, että verotulot vähenevät huomattavasti, 

millä puolestaan on kielteinen vaikutus Irlannin valtiovarainministeriöön ja sen kykyyn 

rahoittaa julkisia palveluja. 

 

3.8 Komitea katsoo, että huolimatta siitä, että jotkin pienemmät yritykset voivat päättää 

käyttää uutta yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan järjestelmää, ehdotuksissa säädetään 

kahdesta rinnakkain toimivasta erilaisesta verojärjestelmästä. Tällainen toimintamalli voi 

monimutkaistaa verojärjestelmää. Komitea katsoo siksi, että tällaisina julkaistut 

ehdotukset eivät ehkä täytä hallinnollisen rasituksen vähentämisestä ja 

verotusjärjestelmän yksinkertaistamisesta asetettuja tavoitteita. 

 

3.9 Komitea on myös huolissaan siitä, että ehdotukset voivat olla haitallisia OECD:n BEPS-

aloitteessaan laatimille käynnissä oleville toimille. Irlanti on osallistunut aktiivisesti 

moniin OECD:n uudistusaloitteisiin ja on sitoutunut niihin. Komitea katsoo, että eri 

BEPS-toimien täytäntöönpanolle pitäisi antaa riittävästi aikaa, ja ne pitäisi tarkistaa 

vuonna 2020. 

 

Komitea panee merkille, että yhteisestä yhdistetystä veropohjasta annetulla asetuksella 

pyritään poistamaan siirtohinnoittelu EU:sta. Komitea katsoo kuitenkin, että 

siirtohinnoittelua käytetään edelleen EU:n ulkopuolisissa toimissa. OECD on BEPS-

aloitteillaan pyrkinyt toteuttamaan monenvälisiä uudistuksia, joissa otetaan huomioon 

maailmanlaajuinen verotusympäristö. Komitea katsoo, että näillä ehdotuksilla voidaan 

heikentää käynnissä olevia BEPS-aloitteita ja että ne ovat siksi tarpeettomia, koska 

nykyiset uudistukset kattavat siirtohinnoittelun markkinaehtoperiaatteen. 

 

3.10 Komitea katsoo, että Irlannissa todennäköisesti menetetään huomattavasti 

oikeuskäytäntöä ja asiantuntemusta verotushallinnon alalla, jos yhteinen yhdistetty 

yhteisöveropohja otetaan käyttöön. Komitea katsoo, että täysin uuden verojärjestelmän 
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käyttöönotto voi monimutkaistaa Irlannissa avoimeksi ja esteettömäksi tunnustettua 

verotusympäristöä. Komitea on huolissaan siitä, että kyseisen asiantuntemuksen ja 

huomattavan ajan myötä kertyneen kokemuksen menettäminen olisi haitallista yrityksille 

ja voisi itse asiassa aiheuttaa sekavuutta ja epävarmuutta. 

 

3.11 Komitea katsoo, että ehdotuksen konsolidointiosan jakokaavaan kuuluvat kolme tekijää 

vaikuttavat mielivaltaisilta. Jakokaavassa ei myöskään oteta huomioon ”aineetonta 

omaisuutta”, jonka osuus yritysten omaisuuseristä kasvaa jatkuvasti 

liiketoimintaympäristön digitalisoituessa. Myyntiin perustuva jakaminen tarkoittaa 

poikkeuksetta, että suuremmat maat, joissa on paljon ihmisiä ja siten suuremmat 

asiakaskunnat, saavat huomattavasti enemmän verotuloja kuin pienemmät valtiot 

pelkästään mittakaavaedun vuoksi. 

 

3.12 Komitea katsoo myös, että yhteisessä yhdistetyssä yhteisöveropohjassa esitetty voittojen 

jakokaava ei todennäköisesti poista mahdollisuutta verosuunnitteluun sen enempää kuin 

nykyiset siirtohinnoittelua koskevat säännötkään. 

 

3.13 Komitea ilmaisee huolensa kansallisten tuomioistuinten tulevasta asemasta veroasioiden 

ratkaisemisessa kansallisella tasolla. Yhteisessä yhdistetyssä yhteisöveropohjassa 

pyritään siihen, että veroasiat ja riidat ratkaistaisiin todennäköisesti Euroopan unionin 

tuomioistuimessa. Komitea katsoo, että Irlannin kansalaisilla on oltava oikeus säilyttää 

nykyiset Irlannin lainsäädännössä vahvistetut oikeudet saada oikeudellisia palveluja / 

päätöksiä kansallisesti merkittävissä veroasioissa. 

 

3.14 Komitea suhtautuu epäillen siihen, että yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja lisäisi 

kasvua ja investointeja EU:ssa. Komitea katsoo, että pienemmät yritykset voivat 

hyödyntää yhteisen pohjan suurempia vähennyksiä ja kuluja verovelvollisuuksien 

vähentämiseksi. Suuremmat yritykset voivat puolestaan tarkistaa Euroopassa olevat 

sijoitussalkkunsa, mikä voi taas johtaa tulevien investointien vähenemiseen ja 

mahdollisesti tehdä EU:sta vähemmän houkuttelevan sijoituskohteen ja vähentää EU:n 

kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. 

 

3.15 Komitea katsoo, että edellä mainitut kohdat yhdessä osoittavat selkeästi, että ehdotettu 

direktiivi rikkoo toissijaisuusperiaatetta.  

 

4. Erityiskomitean suositus 

 

Komitea hyväksyi tämän mietinnön Irlannin edustajainhuoneen työjärjestyksen 114 artiklan ja 

Irlannin senaatin 

työjärjestyksen 107 artiklan mukaisesti 14. joulukuuta 2016. 

 

Komitea esittää työjärjestysten mukaisesti edellä 3 kohdassa esitettyä perusteltua lausuntoa 

Irlannin edustajainhuoneen ja senaatin hyväksyttäväksi. 

 

John McGuinness, parlamentin jäsen 

Puheenjohtaja 

 

14. joulukuuta 2016  
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TYÖJÄRJESTYKSEN KOHDAT 

 

a. Komitean tehtävät – työjärjestysten [DSO 84A; SSO 70A] mukaisesti 

 

(1) Erityiskomitea käsittelee seuraavia asioita ja raportoi niistä edustajainhuoneelle: 

 

a) ministeriön tai ministeriöiden ja niihin liittyvien julkisten elinten menoja, hallintoa 

ja toimintalinjoja koskevat komitean valitsemat näkökulmat ja 

 

b) Euroopan unionia koskevat asiat asiaankuuluvan ministeriön tai asiaankuuluvien 

ministeriöiden toimivallan puitteissa 

 

(2) Tämän työjärjestyksen mukaisesti nimitetty erityiskomiteaan voidaan liittää Irlannin 

senaatin nimittämä erityiskomitea tässä työjärjestyksessä esitettyjä tehtäviä varten 

lukuun ottamatta 3 kohtaa, jolloin se raportoi molemmille parlamentin kamareille. 

 

(3) Sanotun rajoittamatta 1 kohdan yleistä sovellettavuutta tämän työjärjestyksen 

mukaisesti nimitetty erityiskomitea käsittelee asiaankuuluvan ministeriön tai 

asiaankuuluvien ministeriöiden osalta 

 

a) lakialoitteita 

 

b) minkä tahansa aloitteen sisältämiä ehdotuksia, mukaan lukien työjärjestyksen 

187 artiklassa tarkoitetut aloitteet 

 

c) julkisille palveluille annettavia arvioita 

 

d) muita asioita 

 

jotka edustajainhuone esittää erityiskomitealle 

 

e) vuotuisia toimintakertomuksia, mukaan lukien julkisten varojen käytön 

suoritustaso, tehokkuus ja vaikuttavuus 

 

f) varainkäytön ja politiikan tarkastuksia erityiskomitean valinnan mukaan. 

 

(4) Sekakomitea voi käsitellä seuraavia asioita asiaankuuluvan ministeriön tai 

asiaankuuluvien ministeriöiden ja niihin liittyvien julkisten elinten kannalta; 

 

a) politiikkaa ja hallintoa koskevat asiat, joista ministeri on virallisesti vastuussa  

 

b) ministeriön hallinnoimat julkiset asiat 

 

c) ministeriön tekemiin tai teettämiin varainkäytön ja politiikan tarkastuksiin 

perustuvat toimintapoliittiset kysymykset 

 

d) hallituksen politiikka ja hallinto ministeriön toimivallan piiriin kuuluvien elinten 

kannalta 
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e) poliittiset ja hallinnolliset kysymykset, jotka koskevat valtion osittain tai kokonaan 

rahoittamia elimiä tai jotka on perustanut tai nimittänyt hallituksen tai parlamentin 

jäsen 

 

f) minkä tahansa lakialoitteen yleinen suunnitelma tai luonnoksen pääosat 

 

g) kaikki hallituksen jäsenen tai ministerin laatimat täytäntöönpanon jälkeiset raportit, 

jotka on esitetty jommallekummalle kamarille tai molemmille kamareille mistä 

tahansa parlamentin kamarien antamasta lakialoitteesta 

 

h) säädökset, mukaan lukien jommallekummalle kamarille tai molemmille kamareille 

esitetyt tai luonnoksena esitetyt ja vuosien 1972–2009 Euroopan yhteisöstä 

annettujen lakien mukaisesti laaditut säädökset 

 

i) parlamentin jommallekummalle kamarille tai molemmille kamareille julkisen 

palvelun hallinnosta annetun vuoden 1997 lain mukaisesti esitetyt strategiset 

lausunnot 

 

j) parlamentin jommallekummalle kamarille tai molemmille kamareille esitetyt lain 

edellyttämät ministeriön tai d ja e alakohdassa tarkoitettujen elinten 

vuosikertomukset tai vuosikertomukset ja tilinpäätökset ja kyseisten elinten yleiset 

suoritustasoa ja toimintaa koskevat tulokset, strategialausunnot ja 

toimintasuunnitelmat 

 

k) kaikki muut asiat, joita edustajainhuone voi sille ajoittain esittää käsiteltäväksi. 

 

 

(5) Sanotun rajoittamatta 1 kohdan yleistä sovellettavuutta tämän työjärjestyksen 

mukaisesti nimitetty sekakomitea käsittelee asiaankuuluvan ministeriön tai 

asiaankuuluvien ministeriöiden osalta seuraavia: 

 

a) erityiskomitealle työjärjestyksen 114 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi osoitetut 

EU:n säädösluonnokset, mukaan lukien kyseisten säädösten toissijaisuusperiaatteen 

mukaisuus 

 

b) muut EU:n lainsäädäntöön ja asiaankuuluviin toimintapoliittisiin kysymyksiin 

liittyvät ehdotukset, mukaan lukien Euroopan komission laatimat ohjelmat ja 

suuntaviivat,  

 

  jotka ovat mahdollisen lainsäädännän perustana 

 

c) minkä tahansa EU:n toimielimen EU:n politiikkaan liittyvistä asioista julkaisemat 

muut kuin lainsäädäntöasiakirjat 

 

d) asiaankuuluvan EU:n ministerineuvoston kokousten esityslistalle käsiteltäväksi 

kirjatut asiat ja kyseisten kokousten tulokset. 
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(6) Jos tämän työjärjestyksen mukaan nimitettyyn erityiskomiteaan on liitetty Irlannin 

senaatin nimittämä erityiskomitea, edustajainhuoneen erityiskomitean puheenjohtaja on 

myös sekakomitean puheenjohtaja. 

 

(7) Erityis- tai sekakomitean kokouksiin voivat tämän työjärjestyksen mukaan osallistua 

5 kohdassa esitettyjen tehtävien suorittamista varten seuraavat henkilöt, jotka voivat 

osallistua menettelyihin ilman äänioikeutta tai aloitteiden tai tarkistusten esitysoikeutta: 

 

a) Irlannin vaalipiireistä, myös Pohjois-Irlannista, valitut Euroopan parlamentin 

jäsenet 

 

b) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen Irlannin valtuuskunnan 

jäsenet 

 

c) komitean kutsusta muut Euroopan parlamentin jäsenet. 

 

(8) Tämän työjärjestyksen mukaisesti nimitetty erityiskomitea käsittelee asiaankuuluvan 

ministeriön tai asiaankuuluvien ministeriöiden poliittiseen toimivaltaan kuuluvien 

julkisten palvelujen valvonnasta vastaavan oikeusasiamiehen kannalta seuraavia 

seikkoja: 

 

a) oikeusasiamiehen nimittämiseen liittyvät aloitteet, joita esitetään komitean 

käsiteltäväksi 

 

b) parlamentin jommallekummalle kamarille tai molemmille kamareille esitetyt 

oikeusasiamiehen raportit komitean valinnan mukaan. 

 

b. Komiteoiden toimien soveltamisala ja puitteet (työjärjestysten perusteella) [DSO 84; 

SSO 70] 
 

(1) Sekakomitea voi ainoastaan käsitellä sellaisia asioita, osallistua sellaiseen toimintaan, 

käyttää sellaisia valtuuksia ja hoitaa sellaisia tehtäviä, joihin se on nimenomaisesti 

valtuutettu työjärjestyksensä kohtien ja työjärjestysten mukaisesti ja 

 

(2) kyseiset asiat, toimet, valtuudet ja tehtävät liittyvät ja perustuvat ainoastaan 

edustajainhuoneen ja/tai senaatin mietinnön laatimiseen. 

 

(3) Sekakomitea ei saa käsitellä mitään asiaa, jota julkisen varainhoidon komitea käsittelee 

työjärjestyksen 186 artiklan ja/tai ylitarkastajasta ja päätilintarkastajasta annetun 

vuoden 1993 lain (tarkistus) mukaisesti tai josta on annettu ilmoitus tällaista käsittelyä 

varten eikä 

 

(4) mitään asiaa, jota julkisia vetoomuksia käsittelevä sekakomitea käsittelee tai josta on 

annettu ilmoitus tällaista käsittelyä varten sen työjärjestysten [DSO 111A ja SSO 104A] 

mukaisten tehtävien suorittamiseksi. 

 

(5) Sekakomitea pidättäytyy tekemästä tutkimuksia julkisissa istunnoissa tai julkaisemasta 

luottamuksellista tietoa mistään asiasta, jos sitä pyytää kirjallisesti perusteltuna 
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a) hallituksen jäsen tai ministeri tai 

 

b) ministeriön toimivallan piiriin kuuluvan elimen tai valtion osittain tai kokonaan 

rahoittaman elimen tai hallituksen jäsenen tai parlamentin jäsenen perustaman tai 

nimittämän elimen pääasiallinen toimenhaltija. 

 

Sanotun rajoittamatta sitä, että puheenjohtaja voi tehdä kyseisestä pyynnöstä 

muutoksenhaun edustajainhuoneen/senaatin puhemiehelle, jonka päätös on lopullinen. 

 

(6) Kaikkia erityiskomiteoita, joiden käsiteltäväksi lakialoitteita esitetään, kehotetaan 

varmistamaan, että enintään kaksi erityiskomiteaa kokoontuu käsittelemään lakialoitetta 

tiettynä päivänä, ellei edustajainhuone tee erityiskomitean puheenjohtajan antaman 

asianmukaisen ilmoituksen perusteella poikkeusta kehotukseen pääministerin 

edustajainhuoneen työjärjestyksen 28 artiklan mukaisesti tekemään aloitteen 

perusteella. Tämän kehotuksen noudattaminen on erityiskomiteoiden puheenjohtajien 

vastuulla. 

 


