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UZASADNIONA OPINIA 
PARLAMENTU NARODOWEGO 
W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI 

 

 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Irlandii (Seanad Éireann) w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 

parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania projektu aktu 

ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest zgodny z 

zasadą pomocniczości. 

Senat Irlandii przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wspomnianego 

wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

UCHWAŁA SENATU IRLANDII Z DNIA 15 GRUDNIA 2016 R. 

 

Senat Irlandii:  

 

(1) odnotowuje uzgodnione sprawozdanie Wspólnej Komisji ds. Finansów, Wydatków 

Publicznych i Reform oraz Premiera zgodnie z art. 107 Regulaminu na temat wniosku 

dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (COM(2016)0683) oraz wniosku dotyczącego 

dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych 

(COM(2016)0685), które przedłożono Senatowi Irlandii w dniu 14 grudnia 2016 r. 

zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Regulaminu; 

 

(2) uwzględniając wspomniane wyżej sprawozdanie oraz wypełniając swoje obowiązki 

określone w ust. 7 pkt 3 ustawy o Unii Europejskiej z 2009 r., wyraża opinię, że 

wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (COM(2016)0683) oraz wniosek dotyczący 

dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych 

(COM(2016)0685) nie są zgodne z zasadą pomocniczości z powodów przedstawionych 

w ust. 3 sprawozdania; 

 

(3) odnotowuje, że – zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. d) Regulaminu – kopia niniejszej uchwały 

wraz z uzasadnioną opinią oraz wspomniane wyżej sprawozdanie zostaną przesłane do 

przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji. 
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Parlament Irlandii 

 

Wspólna Komisja ds. Finansów, Wydatków Publicznych i Reform oraz Premiera 

 

COM(2016)0683 i COM(2016)0685. 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) oraz wniosek dotyczący dyrektywy Rady w 

sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB) 

 

Grudzień 2016 r. 
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WSPÓLNA KOMISJA DS. FINANSÓW, WYDATKÓW PUBLICZNYCH I REFORM 

ORAZ PREMIERA 

 

Sprawozdanie przedłożone zgodnie z art. 114 Regulaminu Izby Deputowanych (Dáil 

Éireann) oraz art. 107 Regulaminu Senatu (Seanad Éireann) w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (COM(2016)0683) oraz wniosku dotyczącego 

dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB) 

(COM(2016)0685) 

 

1.  Wprowadzenie 

 

1.1 Zasada pomocniczości została zdefiniowana następująco w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE): 

 

„Zgodnie z zasadą pomocniczości w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej 

kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w 

jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób 

wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i 

regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki 

proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.” 

 

W art. 5 ust. 3 nakłada się także szczególną odpowiedzialność na parlamenty narodowe, 

które mają czuwać nad tym, by instytucje UE stosowały zasadę pomocniczości zgodnie z 

Protokołem nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. 

 

1.2 Procedura oceny określona w art. 5 ust. 3 TUE polega w istocie na przeprowadzeniu 

„porównawczej analizy efektywności” obejmującej ocenę „konieczności” oraz ocenę 

„większych korzyści”: 

 

(i) Konieczność – czy podjęcie działań przez UE jest konieczne do osiągnięcia 

celu określonego we wniosku? Czy cel określony we wniosku może zostać 

osiągnięty jedynie lub w sposób wystarczający dzięki działaniom UE? 

 

(ii) Większe korzyści – czy cel osiągnięto by w lepszy sposób na poziomie UE, tj. 

czy działania UE przyniosłyby większe korzyści niż działania na szczeblu 

państw członkowskich? 

 

1.3 W celu wsparcia parlamentów narodowych w ich ocenie zgodności z zasadą 

pomocniczości art. 5 Protokołu nr 2 wyraźnie stanowi, że: 

 

„Każdy projekt aktu ustawodawczego powinien zawierać szczegółowe stwierdzenie 

umożliwiające ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. 

Takie stwierdzenie powinno zawierać dane umożliwiające ocenę skutków 

finansowych danego projektu aktu oraz, w przypadku dyrektywy, jej skutków dla 

regulacji wprowadzanych przez Państwa Członkowskie (...)”.  

 

1.4 W związku z tym każdy nowy akt ustawodawczy: 
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• musi zawierać wystarczająco „szczegółowe stwierdzenie” umożliwiające 

przeprowadzenie przez parlamenty narodowe oceny jego zgodności z zasadą 

pomocniczości; 

 

• musi pomyślnie przejść zarówno ocenę w zakresie konieczności, jak i ocenę w 

zakresie większych korzyści; 

 

• musi – zgodnie zasadą przyznania ustanowioną w art. 5 ust. 2 TUE – wskazywać, 

że „Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa 

Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów”. 

 

2. Analiza przeprowadzona przez Wspólną Komisję ds. Finansów, Wydatków 

Publicznych i Reform oraz Premiera 

 

Wspólna komisja (zwana dalej „komisją”) przeanalizowała przedstawione wnioski na trzech 

posiedzeniach, które odbyły się w dniach 1 grudnia 2016 r., 6 grudnia 2016 r. i 13 grudnia 

2016 r. 

 

2.1 Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia komisja uzgodniła, że dokumenty COM(2016)0683 i 

COM(2016)0685 wymagają dalszej analizy, i postanowiła zaprosić urzędników z 

irlandzkiego Ministerstwa Finansów, irlandzkiego Urzędu Skarbowego oraz Komisji 

Europejskiej na posiedzenie komisji w celu przeprowadzenia dalszych dyskusji i 

uzyskania informacji na temat technicznych aspektów tych wniosków ustawodawczych. 

Komisja postanowiła również zaprosić zainteresowane podmioty/ekspertów celem 

omówienia szerszych implikacji tych wniosków dla irlandzkiego systemu opodatkowania 

osób prawnych. 

 

2.2 Zaproszeni goście wzięli udział w posiedzeniach komisji w dniach 6 i 13 grudnia. Po 

omówieniu tych kwestii komisja, na posiedzeniu w dniu 14 grudnia, postanowiła 

przedłożyć uzasadnioną opinię dotyczącą ww. wniosków. 

 

3.  Opinia wspólnej komisji 

 

Komisja gruntownie przeanalizowała przedstawione wnioski ustawodawcze w świetle 

postanowień Traktatu i jest zdania, że wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. 

Powody zajęcia takiego stanowiska przedstawiono poniżej: 

 

3.1 Komisja jest zdania, że Komisja Europejska nie spełniła w należyty sposób wymogów 

proceduralnych (przewidzianych w art. 5 Protokołu nr 2) w zakresie przedstawienia 

szczegółowego stwierdzenia zawierającego wystarczające wskaźniki ilościowe i 

jakościowe umożliwiające parlamentom narodowym pełną ocenę wszystkich skutków w 

odniesieniu do tego rodzaju wniosku o charakterze transgranicznym. Komisja 

odnotowuje publikację oceny skutków, ma jednak pewne wątpliwości dotyczące metody 

zastosowanej do obliczania obniżki wpływów netto z tytułu podatku dochodowego od 

osób prawnych, która dla Irlandii wynosi 1,4% PKB. Mając na uwadze brak 

szczegółowej analizy oraz fakt, że analiza Komisji Europejskiej nie uwzględnia danych 

dotyczących obrotu według miejsca przeznaczenia, komisja uważa, że wartość 1,4% jest 

wartością zaniżoną w stosunku do rzeczywistych skutków tych wniosków 
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ustawodawczych w zakresie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

3.2 Komisja zwraca uwagę, że przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena skutków 

sugeruje, że CCCTB może zwiększyć wzrost w UE nawet o 1,2%. Komisja zauważa 

jednak zarazem, że ta ocena skutków nie wspomina ani słowem o skutkach CCCTB dla 

poszczególnych państw członkowskich. Komisja jest zdania, że przedstawione wnioski 

ustawodawcze w sposób niewspółmierny wpłyną na mniejsze otwarte gospodarki 

niektórych państw członkowskich, w tym Irlandii. 

 

3.3 Komisja jest przekonana, że implikacje przedstawionych wniosków ustawodawczych 

wchodzą zasadniczo w zakres polityki podatkowej, w związku z czym mamy do 

czynienia z naruszeniem kompetencji krajowych. 

 

3.4 Komisja uważa, że przedstawione wnioski ustawodawcze bezpośrednio wpływają na 

krajowe stawki podatkowe obowiązujące obecnie w państwach członkowskich oraz na 

zdolność państw członkowskich do określania stawek podatkowych w przyszłości, co 

należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. 

 

3.5 Ponadto zamiar wprowadzenia stawki jednolitej w ramach wniosku dotyczącego 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania oznaczać będzie w praktyce zniesienie dwóch 

stawek obecnie obowiązujących w Irlandii, tj. 25-procentowej stawki podatku od 

dochodów niehandlowych oraz 33procentowej stawki podatku od zysków kapitałowych. 

Komisja uważa, że skutki jednolitej stawki podatkowej należy wyraźniej podkreślić, gdyż 

implikacje te stały się oczywiste w trakcie wysłuchań w komisji. W trakcie 

przeprowadzonych rozmów komisja usłyszała, że likwidacja dwustopniowego systemu 

mogłaby przynieść Irlandii straty przekraczające kwotę 450 mln EUR. 

 

3.6 Komisja jest zdania, że przedstawione wnioski ustawodawcze przesuwają 

odpowiedzialność za jeden z elementów polityki podatkowej z państw członkowskich na 

Komisję Europejską bez jasnego określenia korzyści, które nie istnieją już na mocy 

dyrektywy w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania uzgodnionej w lipcu 

2016 r. 

 

3.7 Jeżeli chodzi o utworzenie wspólnej podstawy opodatkowania, komisja uważa, że 

doprowadzi to do zawężenia bazy podatkowej istniejącej obecnie w Irlandii. Komisja 

uważa zatem, że wpływy podatkowe ulegną znacznemu obniżeniu, co z kolei negatywnie 

wpłynie na sytuację irlandzkiego fiskusa i zdolność do finansowania usług publicznych. 

 

3.8 Komisja uważa, że choć niektóre mniejsze firmy mogą podjąć decyzję o wyborze 

nowego systemu CCCTB, wnioski ustawodawcze przewidują dwa różne systemy 

podatkowe działające równolegle. Takie podejście może zwiększyć stopień złożoności 

systemu podatkowego. Dlatego komisja uważa, że w obecnie opublikowanej formie 

przedstawione wnioski ustawodawcze nie spełniają założonych celów, jakimi są 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych i usprawnienie systemu podatkowego. 

 

3.9 Komisja obawia się ponadto, że przedstawione wnioski ustawodawcze mogą utrudniać 

bieżące inicjatywy opracowywane przez OECD w ramach planu przeciwdziałania BEPS. 

Irlandia aktywnie wspomagała OECD i współpracowała z OECD w szeregu inicjatyw 

reformatorskich. Komisja uważa, że należy zapewnić odpowiednią ilość czasu na 
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wdrożenie działań w ramach planu przeciwdziałania BEPS, a tym samym na przegląd, 

który ma zostać przeprowadzony w 2020 r. 

 

Komisja zauważa, że wniosek w sprawie CCCTB dąży do likwidacji cen transferowych 

w UE. Komisja jest jednak zdania, że ceny transferowe będą się wciąż pojawiać w 

kontekście działalności poza UE. Inicjatywy OECD oraz inicjatywy w zakresie 

przeciwdziałania BEPS miały na celu przeprowadzenie wielostronnych reform 

uwzględniających globalne środowisko podatkowe. Komisja jest zdania, że 

przedstawione wnioski ustawodawcze mogą podważyć obecnie realizowane inicjatywy w 

zakresie przeciwdziałania BEPS, są zatem niekonieczne w kontekście obecnych reform 

dotyczących ustalania cen transferowych w zgodzie z zasadą pełnej konkurencji. 

 

3.10 Komisja uważa, że w przypadku wprowadzenia CCCTB utracona zostanie znaczna część 

orzecznictwa i wiedzy fachowej w dziedzinie administracji podatkowej w Irlandii. 

Komisja uważa, że wprowadzenie całkowicie nowego systemu podatkowego może 

skomplikować środowisko podatkowe w Irlandii, uznawane dotychczas za przejrzyste i 

dostępne. Komisja obawia się, że utrata możliwości oparcia się na dotychczasowej 

wiedzy fachowej oraz ustalanych przez lata precedensach przyniesie efekt przeciwny do 

zamierzonego i może doprowadzić do nieporozumień i niepewności wśród 

przedsiębiorców. 

 

3.11 Komisja jest zdania, że trzy czynniki składające się na wzór podziału na mocy wniosku 

dotyczącego skonsolidowanej podstawy opodatkowania mają charakter arbitralny. 

Ponadto wzór podziału pomija istnienie „wartości niematerialnych i prawnych”, które w 

coraz bardziej cyfrowym otoczeniu biznesowym mają coraz większy udział w aktywach 

przedsiębiorstw. Podział w oparciu o obrót bezsprzecznie oznacza, że większe kraje o 

większej liczbie mieszkańców i większych bazach klientów uzyskają znacznie więcej 

wpływów podatkowych niż mniejsze państwa jedynie ze względu na efekt skali. 

 

3.12 Komisja jest również zdania, że wzór podziału zysków określony we wniosku w sprawie 

CCCTB nie zlikwiduje możliwości planowania podatkowego w stopniu większym niż 

istniejące przepisy dotyczące cen transferowych. 

 

3.13 Komisja wyraża obawy co do przyszłej roli sądów krajowych w rozstrzyganiu spraw 

podatkowych na szczeblu krajowym. Zamiarem wniosku w sprawie CCCTB jest, by 

kwestie i spory podatkowe rozstrzygał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Komisja 

uważa, że obywatele Irlandii muszą mieć prawo do zachowania istniejących praw 

przewidzianych w prawie irlandzkim dotyczących dostępu do usług czy orzeczeń 

prawnych w sprawach podatkowych o znaczeniu krajowym. 

 

3.14 Komisja podaje w wątpliwość tezę, że „CCCTB doprowadzi do zwiększenia inwestycji i 

wzrostu w całej Europie”. Komisja uważa, że mniejsze firmy mogą wykorzystać większe 

możliwości odliczeń i wydatków przewidziane we wniosku dotyczącym wspólnej 

podstawy opodatkowania do tego, by zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Z kolei 

większe firmy mogą dokonać zmian w swoich portfelach inwestycyjnych w Europie, co 

mogłoby doprowadzić do obniżenia poziomu inwestycji przychodzących i uczynić 

Europę mniej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji i obszarem mniej konkurencyjnym na 

rynku globalnym. 
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3.15 Komisja jest przekonana, że powyższe argumenty wspólnie dowodzą, że proponowane 

dyrektywy naruszają zasadę pomocniczości.  

 

4. Zalecenie komisji specjalnej 

 

Komisja uzgodniła niniejsze sprawozdanie na mocy art.114 Regulaminu Izby Deputowanych 

i art. 107 Regulaminu Senatu w dniu 14 grudnia 2016 r. 

 

Komisja, zgodnie z Regulaminem, zaleca przyjęcie przez Izbę Deputowanych i Senat 

uzasadnionej opinii zawartej w sekcji 3 powyżej. 

 

John McGuinness, T.D. 

Przewodniczący 

 

14 grudnia 2016 r.  
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CZŁONKOWIE 

WSPÓLNEJ KOMISJI DS. FINANSÓW, WYDATKÓW PUBLICZNYCH I REFORM 

ORAZ PREMIERA 
 

Deputowani:      John McGuinness T.D. (FF)  

(przewodniczący) 

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) 

 

Senatorowie:      Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF)  

Gerry Horkan (FF) (wiceprzewodniczący) 

Kieran O’Donnell (FG)  
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ZASADY FUNKCJONOWANIA 

 

a. Funkcje komisji – na podstawie Regulaminu [DSO 84A; SSO 70A] 

 

(1) Komisja specjalna rozpatruje wymienione poniżej zagadnienia i przedkłada Izbie 

Deputowanych odnośne sprawozdania: 

 

a) wybrane przez komisję aspekty dotyczące wydatków, administracji i polityki 

jednego lub większej liczby ministerstw i związanych z nimi organów publicznych; 

oraz 

 

b) kwestie dotyczące Unii Europejskiej wchodzące w zakres kompetencji 

odpowiedniego ministerstwa lub ministerstw. 

 

(2) Komisja specjalna powołana zgodnie z niniejszym Regulaminem może współpracować 

z komisją specjalną powołaną przez Senat w celu realizacji zadań określonych w 

niniejszym Regulaminie innych niż zadania określone w ust. 3 oraz przedłożyć 

sprawozdanie z prac obu izbom Parlamentu. 

 

(3) Z zastrzeżeniem przepisów ogólnych określonych w ust. 1 komisja specjalna powołana 

zgodnie z niniejszym Regulaminem rozpatruje, w odniesieniu do odpowiedniego 

ministerstwa lub ministerstw: 

 

a) ustawy, 

 

b) propozycje zawarte w projektach, w tym w projektach w rozumieniu art. 187 

Regulaminu, 

 

c) preliminarz wydatków na usługi publiczne oraz 

 

d) inne kwestie 

 

odesłane do komisji specjalnej przez Izbę Deputowanych, a także 

 

e) roczne sprawozdania z działalności, w tym w odniesieniu do realizacji zadań, 

efektywności i wydajności w wykorzystywaniu środków publicznych, oraz 

 

f) wybrane przez komisję specjalną analizy wykorzystania środków i przeglądy 

polityki. 

 

(4) Wspólna komisja może rozpatrywać wymienione poniżej zagadnienia w odniesieniu do 

odpowiedniego ministerstwa lub odpowiednich ministerstw i powiązanych organów 

publicznych: 

 

a) kwestie polityki i zarządzania, za które dany minister jest oficjalnie 

odpowiedzialny,  

 

b) działalność publiczna ministerstwa, 
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c) zagadnienia polityczne wynikające z analiz wykorzystania środków i przeglądów 

polityki przeprowadzanych lub zlecanych przez ministerstwo, 

 

d) polityka rządu i sprawowanie rządów w odniesieniu do organów pod egidą 

ministerstwa, 

 

e) kwestie dotyczące polityki i sprawowania rządów w odniesieniu do organów, które 

są częściowo lub w całości finansowane przez państwo bądź które zostały 

ustanowione lub powołane przez członka rządu lub Parlament, 

 

f) ogólny zarys lub projekt dowolnej ustawy, 

 

g) sprawozdanie z wdrożenia przedłożone jednej izbie lub obu izbom Parlamentu 

przez członka rządu lub sekretarza stanu w odniesieniu do ustawy przyjętej przez 

Parlament, 

 

h) instrumenty ustawowe, w tym instrumenty i ich projekty przedłożone jednej izbie 

lub obu izbom Parlamentu oraz instrumenty opracowane na mocy ustaw o 

Wspólnocie Europejskiej z lat 1972–2009, 

 

i) dokumenty strategiczne przedłożone jednej izbie lub obu izbom Parlamentu na 

mocy ustawy o zarządzaniu usługami publicznymi z 1997 r., 

 

j) raporty roczne lub roczne sprawozdania finansowe – wymagane przez prawo i 

przedłożone jednej izbie lub obu izbom Parlamentu – ministerstwa lub organów, o 

których mowa w lit. d) i e), oraz ogólne wyniki realizacji zadań i wyniki 

działalności operacyjnej, dokumenty strategiczne i plany działań takich organów, a 

także 

 

k) inne kwestie odesłane do komisji przez Parlament. 

 

 

(5) Z zastrzeżeniem przepisów ogólnych określonych w ust. 1 wspólna komisja powołana 

zgodnie z niniejszym Regulaminem rozpatruje, w odniesieniu do odpowiedniego 

ministerstwa lub ministerstw: 

 

a) projekty unijnych aktów ustawodawczych odesłane do komisji specjalnej na mocy 

art. 114 Regulaminu, w tym zgodność takich aktów z zasadą pomocniczości, 

 

b) inne propozycje przepisów prawa UE i powiązane kwestie polityczne, w tym 

przygotowywane przez Komisję Europejską programy i wytyczne  

 

  stanowiące podstawę ewentualnych działań ustawodawczych, 

 

c) dokumenty nieustawodawcze publikowane przez instytucje UE w odniesieniu do 

spraw dotyczących polityki UE oraz 

 

d) zagadnienia umieszczone w porządku obrad posiedzeń odpowiedniej rady 

ministrów UE oraz wyniki takich posiedzeń. 
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(6) Jeżeli komisja specjalna powołana zgodnie z niniejszym Regulaminem współpracuje z 

komisją specjalną powołaną przez Senat, przewodniczący komisji specjalnej Izby 

Deputowanych jest również przewodniczącym wspólnej komisji. 

 

(7) Następujące osoby mogą uczestniczyć, bez prawa głosu i bez prawa do składania 

wniosków i poprawek, w posiedzeniach komisji specjalnej lub wspólnej komisji 

powołanej na mocy niniejszego Regulaminu w celach określonych w ust. 5: 

 

a) posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani z okręgów wyborczych w Irlandii, 

w tym Irlandii Północnej, 

 

b) członkowie irlandzkiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 

oraz 

 

c) na zaproszenie komisji – inni posłowie do Parlamentu Europejskiego. 

 

(8) Komisja specjalna powołana zgodnie z niniejszym regulaminem może – w odniesieniu 

do rzecznika praw obywatelskich pełniącego nadzór nad usługami publicznymi w 

zakresie objętym kompetencjami danego ministerstwa lub danych ministerstw – 

rozpatrywać: 

 

a) skierowane do komisji wnioski dotyczące powołania rzecznika praw obywatelskich 

oraz 

 

b) wybrane przez komisję sprawozdania rzecznika praw obywatelskich przedkładane 

jednej izbie bądź obu izbom Parlamentu. 

 

b. Zakres i warunki działania komisji (na podstawie Regulaminu) [DSO 84; SSO 70] 
 

(1) Wspólna komisja może jedynie rozpatrywać  takie kwestie, podejmować takie 

działania, wykonywać takie uprawnienia i takie funkcje, do których została 

upoważniona na mocy jej zasad funkcjonowania oraz Regulaminu; oraz 

 

(2) takie kwestie, działania, uprawnienia i funkcje muszą być związane z przygotowaniem 

sprawozdania dla Izby Deputowanych i/lub Senatu i mogą pojawić się jedynie w 

kontekście przygotowania takiego sprawozdania. 

 

(3) Wspólna komisja nie może rozpatrywać żadnej kwestii, która jest już rozpatrywana lub 

zapowiedziano propozycję jej rozpatrywania przez Komisję Finansów Publicznych 

zgodnie z art. 186 Regulaminu i/lub ustawą o zmianie ustawy o głównym kontrolerze i 

audytorze z 1993 r., ani 

 

(4) żadnej kwestii, która jest już rozpatrywana lub zapowiedziano propozycję jej 

rozpatrywania przez Wspólną Komisję Petycji Publicznych w ramach jej funkcji 

określonych w Regulaminie [DSO 111A and SSO 104A]. 

 

(5) Wspólna komisja powstrzyma się od zadawania pytań na dany temat na sesji publicznej 

i od publikowania informacji poufnych na dany temat na uzasadniony wniosek 
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przedstawiony na piśmie przez: 

 

a) członka rządu lub sekretarza stanu, lub 

 

b) osobę sprawującą najwyższą funkcję w organie, który znajduje się pod egidą 

ministerstwa, jest częściowo lub w całości finansowany przez państwo bądź został 

ustanowiony lub powołany przez członka rządu lub Parlament. 

 

Przewodniczący komisji może odesłać taki wniosek do przewodniczącego Izby  

Deputowanych lub przewodniczącego Senatu, których decyzja jest ostateczna. 

 

(6) Wszystkie komisje specjalne, do których skierowano ustawy, mają obowiązek zadbać o 

to, by tego samego dnia daną ustawę rozpatrywały nie więcej niż dwie komisje, chyba 

że Izba Deputowanych, po przekazaniu odpowiednich informacji przez 

przewodniczącego komisji specjalnej, zniesie ten obowiązek na wniosek Premiera 

zgodnie z art. 28 Regulaminu Izby Deputowanych. Za wypełnienie tego obowiązku 

odpowiadają przewodniczący komisji specjalnych. 

 


