I Muudatused kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) üldaktides
•
•
•

Üks volikogu määruse muudatuse eelnõu ja üks valitsuse määruse muudatuse eelnõu.
Eelnõud sisaldavad muudatusi kõikides määrustes, kus viidatakse krooni(sendi)
vääringule või viidatakse Eesti Panga vahetuskursile. Viide Eesti Panga vahetuskursile
asendatakse viitega Euroopa Keskpanga vahetuskursile.
Volikogu ja valitsuse määruste muudatused jõustatakse 1. jaanuaril 2011. a.

nn „euromääruses” kehtestatakse summad ainult eurodes. Enne 1. jaanuari jõustuma pidavate
muudatuste osas võiks kaaluda järgmiseid vormistamise võimalusi:
a) pärast „euromääruse” vastuvõtmist, kuid enne selle jõustumist jõustuvad muudetavate
määruste muudatused kehtestatakse kroonides ning sama eelnõuga muudetakse ka
asjakohaseid „euromääruse” muudatusi. „Euromääruse” muudatustena kehtestatakse seal
kroonimäärad eurodes;
b) pärast „euromääruse” vastuvõtmist, kuid enne selle jõustumist jõustuvad muudetavate
määruste muudatused kehtestatakse eurodes ning nähakse ette rakendussäte, mille kohaselt
arvestatakse enne 1. jaanuari 2011. a määruses esitatud eurosummad ümber kroonidesse.
Õigusselguse huvides võiks kroonisummade ümberarvestuse esitada
määruse
rakendussätetes. Kui muudetakse sätet, mille muudatus on ühtlasi kavandatud
„euromäärusega”, tuleks vastav muudatus tunnistada „euromääruses” kehtetuks. Võimalikud
rakendussätted:
bb) „1. jaanuarini 2011. a tuleb käesolevas määruses eurodes sätestatud summad arvestada
kroonidesse Eesti Panga ametliku vahetuskursi alusel.”. Rakendussätte plussiks, et säte on
tähtajalise kehtivusega, s.t kehtib kuni 1. jaanuarini 2011. a (päevani, mis on kindlaks
määratud Euroopa Liidu nõukogu otsuses1) ning seda ei tule pärast €-päeva eraldi määrusega
kehtetuks tunnistada. Samuti plussiks see, et vastavat määrust ei pea €-päevast alates muutma,
kuna määruse tekstis on määrad juba eurodes. Sätte miinuseks, et selle rakendamisel tuleb
arvestada normiadressaate, keda õigusselguse aspektist lähtuvalt ei tohiks „üle hinnata”.
Näiteks on mõeldav sellise sätte lisamine määrusesse, mille adressaadid omavad
finantsalaseid eriteadmisi (N: suunatud vaid juriidilistele isikutele).
bbb) „1. jaanuarini 2011. a on käesoleva määruse § x lõike x punktis x sätestatud määraks x
krooni.”. Rakendussätte plussid samad, mis eelmises alapunktis toodud lahendusel. Plussiks
veel see, et normiadressaatidel selge ka 2010. a rakenduv määr kroonides ning välditud on
võimalikke mitmetimõistetavusi eelnõus toodud euromäära konverteerimisel krooniks.
Normiadressaat ei pea ise summasid konverteerima.
Kui pärast „euromääruse” kehtestamist kuid enne jõustumist võetakse vastu määrus, mis
peaks jõustuma enne 2011. a 1. jaanuari, siis eelmises alapunktis esitatud võimaliku
rakendussätte võib sõnastada mitme kroonimäära korral järgmiselt:
„1. jaanuarini 2011. a on käesoleva määruse:
1) § x lõike x punktis x sätestatud määraks x krooni;
2) § y lõike y punktis y sätestatud määraks y krooni;
1

Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel

jne”.
II KOV üksikaktide ja sisemist tööd reguleerivate aktide muudatuste vastuvõtmise
kohustust ei ole. Õigusselguse huvidest lähtuvalt otsustab KOV, kas ning milliseid
üksikakte on vajalik muuta.
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