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Odbor za pravne zadeve 
 

8.2.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje irskega predstavniškega doma o predlogu direktive Sveta o 

skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Irski predstavniški dom je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, 

ki je priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

 

IRSKI PREDSTAVNIŠKI DOM 

 

POROČILO SKUPNEGA ODBORA ZA FINANCE, JAVNO PORABO IN RFORME TER 

PREDSEDNIKA VLADE O PREDLOGU DIREKTIVE SVETA O SKUPNI 

KONSOLIDIRANI OSNOVI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (CCCTB) 

(COM(2016 683) IN PREDLOGU DIREKTIVE SVETA O SKUPNI OSNOVI ZA DAVEK 

OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (COM(2016) 685) 

 

Irski predstavniški dom je sklep sprejel na seji 15. decembra 2016. 

 

 

Predsednik irskega predstavniškega doma 

 

 

 

 

Za:  predsednika Evropskega parlamenta 
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Irski predstavniški dom: 

 

(l) je seznanjen z dogovorjenim poročilom skupnega odbora za finance, javno porabo in 

reforme ter predsednika vlade na podlagi člena 114 poslovnika o predlogu direktive 

Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) 

(COM(2016) 683) in predlogu direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov 

pravnih oseb (COM(2016) 685), ki je bilo v skladu s členom 114(3)(b) poslovnika 

predloženo irskemu predstavniškemu domu 14. decembra 2016; 

 

(2) ob upoštevanju zgoraj omenjenega poročila in v skladu s svojimi nalogami iz 

oddelka 7(3) Zakona o Evropski uniji iz leta 2009 meni, da predlog direktive Sveta o 

skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) 

(COM(2016) 683) in predlog direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov 

pravnih oseb (COM(2016) 685) nista skladna z načelom subsidiarnosti iz razlogov, 

navedenih v odstavku 3 poročila, ter 

 

(3) je seznanjen, da bo v skladu s členom 114(4) poslovnika izvod tega sklepa skupaj z 

obrazloženim mnenjem in omenjenim poročilom poslan predsednikom Evropskega 

parlamenta, Sveta in Komisije. 
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pravnih oseb (CCTB) 
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SKUPNI ODBOR ZA FINANCE, JAVNO PORABO IN REFORME TER 

PREDSEDNIK VLADE 

 

Poročilo na podlagi člena 114 poslovnika irskega predstavniškega doma in člena 107 

poslovnika irskega senata o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za 

davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) (COM(2016) 683) in predlogu direktive 

Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (COM(2016) 685) 

 

1.  Uvod 

 

1.1  Načelo subsidiarnosti je v členu 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) opredeljeno tako: 

 

„V skladu z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni 

izključni pristojnosti, le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne 

morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se 

zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.“ 

 

Člen 5(3) nacionalnim parlamentom dodeljuje tudi posebno odgovornost za 

zagotavljanje, da institucije EU to načelo izvajajo skladno s Protokolom št. 2 o uporabi 

načel subsidiarnosti in sorazmernosti. 

 

1.2 Pri preskusu, določenem s členom 5(3) PEU, gre v bistvu za primerjavo učinkovitosti, 

ki vključuje preverjanje t. i. potrebnosti in večjih koristi: 

 

(i) Potrebnost – ali je ukrep EU potreben, da se doseže cilj predloga? Ali se cilj 

predloga lahko doseže oziroma v zadostni meri doseže samo z ukrepom EU? 

 

(ii) Večje koristi – ali se cilj lahko bolje doseže na ravni EU oziroma ali bi ukrep EU 

prinesel večje koristi kot ukrepi na ravni držav članic? 

 

1.3 Člen 5 Protokola št. 2 v pomoč nacionalnim parlamentom pri ocenjevanju skladnosti z 

načelom subsidiarnosti natančno določa: 

 

 „Vsak osnutek zakonodajnega akta mora vsebovati izjavo s podrobnimi podatki, ki 

omogočajo oceno njegove skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta 

izjava mora vsebovati podatke o predvidenih finančnih učinkih osnutka, pri 

direktivah pa tudi o vplivu na predpise, ki jih morajo sprejeti države članice [...]“  

 

1.4 Zato mora vsak nov zakonodajni osnutek izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

 • biti mora podkrepljen z izjavo z dovolj „podrobnimi podatki“, da se nacionalnim 

parlamentom omogoči presoja glede skladnosti z načelom subsidiarnosti; 

  

 • jasno mora izpolnjevati merila preskusa potrebnosti in večjih koristi, 

 • iz njega mora biti razvidno, da Unija po načelu prenosa pristojnosti, kot je določeno 

v členu 5(2) PEU, deluje „le v mejah pristojnosti, ki so jih s Pogodbama nanjo 

prenesle države članice za uresničevanje ciljev, določenih v Pogodbah“. 
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2. Nadzor skupnega odbora za finance, javno porabo in 

reforme ter predsednika vlade 

 

Skupni odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor) je ta predlog obravnaval na treh sejah dne 

1. decembra 2016, 6. decembra 2016 in 13. decembra 2016. 

 

2.1  Odbor se je na seji 1. decembra dogovoril, da je potreben nadaljnji pregled predlogov 

COM(2016) 683 in COM(2016) 685 ter da bo na sejo odbora povabil uradnike z 

Ministrstva za finance, Davčne in carinske uprave ter Evropske komisije, da bi dodatno 

razpravljali o predlogih in se seznanili s tehničnimi vidiki predlogov. Odbor se je tudi 

dogovoril, da povabi deležnike/strokovnjake k razpravi o širših posledicah predlogov na 

strukturo obdavčitve dohodkov pravnih oseb na Irskem. 

 

2.2 Sej odbora dne 6. in 13. decembra so se udeležile ustrezne priče. Odbor je po preučitvi 

teh vprašanj sprejel obrazloženo mnenje o predlogih na seji dne 14. decembra. 

 

3.  Mnenje skupnega odbora 

 

Odbor ob posebnem upoštevanju določb Pogodbe ocenjuje, da predlog ni v skladu z načelom 

subsidiarnosti. Utemeljitev je navedena v nadaljevanju. 

 

3.1 Odbor meni, da Komisija EU ni ustrezno izpolnila postopkovnih zahtev (iz člena 5 

Protokola št. 2) o pripravi izjave s podrobnimi podatki z zadostnim številom 

kvantitativnih in kvalitativnih kazalcev, kar bi nacionalnim parlamentom omogočilo, da 

v celoti ocenijo vse vplive takšnega čezmejnega predloga. Odbor sprejema objavo 

ocene osebja, vendar ima pomisleke glede metodologije, ki je bila uporabljena za 

izračun neto upada prejemkov iz naslova davkov od dohodkov pravnih oseb za Irsko, ki 

je enak 1,4 % BDP. Ker podrobna analiza ni na voljo in ker študija Evropske komisije 

ne vključuje podatkov o prodaji po namembnem kraju, odbor meni, da številka 1,4 % 

podcenjuje dejanski vpliv teh predlogov na prejemke iz naslova davka od dohodkov 

pravnih oseb. 

 

3.2 Odbor podobno ugotavlja, da Komisija v svoji oceni vpliva predvideva, da CCCTB 

lahko poveča rast v EU za največ 1,2 %. Vendar odbor ugotavlja tudi, da ocena vpliva 

ne obravnava vpliva CCCTB na posamezne države članice. Odbor nadalje meni, da 

bosta predloga nesorazmerno vplivala na manjša odprta gospodarstva nekaterih držav 

članic, vključno z Irsko. 

 

3.3 Odbor je trdno prepričan, da vplivi predlogov na splošno sodijo na področje davčne 

politike, s tem pa posegajo v nacionalno pristojnost. 

 

3.4 Odbor meni, da predloga neposredno vplivata na sedanje nacionalne davčne stopnje v 

državah članicah in tudi na njihovo zmožnost določanja davčnih stopenj v prihodnosti, 

kar je v izključni pristojnosti držav članic. 

 

3.5 Poleg tega bo načrtovana uvedba enotne stopnje v okviru predloga o konsolidaciji 

dejansko privedla do odprave dveh stopenj, ki se trenutno izvajata na Irskem, tj. 25-

odstotne davčne stopnje za netrgovalne dejavnosti in 33-odstotne davčne stopnje za 

kapitalske dobičke. Odbor meni, da bi bilo treba vpliv enotne davčne stopnje jasneje 



 

PE597.703v01-00 8/13 NP\1115608SL.docx 

SL 

opisati, saj je ta posledica postala očitna na predstavitvah odbora. Odbor je bil med 

pregledom seznanjen, da bi Irska z odpravo dvostopenjskega sistema lahko izgubila več 

kot 450 milijonov EUR. 

 

3.6 Odbor meni, da predloga prenašata odgovornost za element davčne politike z držav 

članic na Komisijo, ne da bi jasno opredelila koristi, ki ne izhajajo že iz direktive proti 

izogibanju davkov iz julija 2016. 

 

3.7 Odbor ob upoštevanju oblikovanja enotne osnove meni, da se bo s tem dejansko zožila 

sedanja davčna osnova na Irskem. Prejemki iz naslova davka se bodo po mnenju odbora 

zato znatno zmanjšali, kar bo negativno vplivalo na irsko državno blagajno in zmožnost 

financiranja javnih služb. 

 

3.8 Ne glede na to, da se nekatera manjša podjetja lahko odločijo za to novo ureditev na 

podlagi CCCTB, odbor meni, da predloga predvidevata dva različna davčna sistema, ki 

se izvajata vzporedno drug ob drugem. Takšen pristop pa lahko poveča kompleksnost 

davčnega sistema. Zato odbor meni, da objavljena predloga morda ne bosta izpolnila 

navedenih ciljev zmanjšanja upravnega bremena in racionalizacije sistema obdavčitve. 

 

3.9 Odbor izraža tudi pomisleke, da bi predloga lahko bila škodljiva za tekoče pobude, ki 

jih je oblikovala OECD prek svoje pobude proti zmanjšanju davčnih osnov in prenosu 

dobička (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). Irska aktivno prispeva k številnim 

pobudam na področju reform in pri njih sodeluje z OECD. Odbor meni, da bi bilo treba 

različnim ukrepom v okviru pobude BEPS omogočiti dovolj časa za izvedbo in 

naknadno še za pregled v letu 2020. 

 

Odbor ugotavlja, da predlog o CCCTB želi odpraviti določanje transfernih cen znotraj 

EU, vendar meni, da se bo to še naprej izvajalo v zvezi z dejavnostmi zunaj EU. Namen 

pobud OECD in BEPS je zagotoviti večstranske reforme, ki upoštevajo globalno 

davčno okolje. Odbor meni, da ta predloga lahko ogrozita tekoče pobude BEPS in da sta 

zato v okviru obstoječih reform, ki vključujejo neodvisno tržno načelo določanja 

transfernih cen, nepotrebna. 

 

3.10 Odbor meni, da bo v primeru uvedbe CCCTB verjetno izgubljen bistven del sodne 

prakse in strokovnega znanja na področju upravljanja obdavčitev na Irskem. Po mnenju 

odbora bi uvedba popolnoma novega davčnega sistema na Irskem lahko zapletla sicer 

pregledno in dostopno davčno okolje. Odbor izraža zaskrbljenost, da bi izguba takšnega 

strokovnega znanja in ustaljene prakse, ki sta se oblikovala skozi daljše obdobje, lahko 

imela nasprotni učinek in bi dejansko ustvarila zmedo in negotovost med podjetji. 

 

3.11 Odbor meni, da se trije faktorji, ki sestavljajo porazdelitveno formulo na podlagi dela 

predloga, ki se nanaša na konsolidacijo, zdijo nepremišljeni. Poleg tega porazdelitvena 

formula ne upošteva obstoja „neopredmetenih sredstev“, ki v čedalje bolj 

digitaliziranem poslovnem okolju tvorijo čedalje večji delež sredstev podjetij. 

Porazdelitev na podlagi prodaje vedno pomeni, da večje države z večjim številom 

prebivalcev in večjimi bazami potrošnikov zgolj na podlagi obsega prejemajo znatno 

večji davčni prihodek kot manjše države. 

 

3.12 Odbor tudi meni, da formula za porazdelitev dobička, ki je določena v okviru CCCTB, 
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verjetno ne bo onemogočila davčnega načrtovanja nič bolj kot obstoječa pravila za 

določanje transfernih cen. 

 

3.13 Odbor izraža zaskrbljenost glede prihodnje vloge nacionalnih sodišč pri odločanju o 

davčnih zadevah na nacionalni ravni. Namen predloga o CCCTB je, da naj bi o davčnih 

zadevah in sporih odločalo Evropsko sodišče. Odbor meni, da morajo biti irski 

državljani upravičeni, da ohranijo obstoječe pravice, določene z irskim pravom, v zvezi 

z dostopom do pravnih storitev/pravne presoje o davčnih zadevah nacionalnega 

pomena. 

 

3.14 Odbor dvomi v utemeljitev, da se bodo s „CCCTB povečale naložbe in rast po vsej 

Evropi“. Odbor meni, da manjša podjetja lahko izkoristijo povečane odbitke in izdatke 

na podlagi skupne osnove za zmanjšanje davčnih obveznosti. Prav tako lahko večja 

podjetja spremenijo svoje naložbene portfelje v Evropi, kar bi lahko privedlo do 

zmanjšanja pri domačih vlaganjih, Evropa pa bi potencialno lahko postala manj 

zanimiva za naložbe in obenem tudi manj konkurenčna na svetovnem trgu. 

 

3.15 Odbor je prepričan, da navedene točke skupaj jasno dokazujejo, da predloga direktiv 

kršita načelo subsidiarnosti.  

 

4.  Priporočilo odbora 

 

Odbor je sprejel to poročilo 14. decembra 2016 na podlagi točke 114 poslovnika irskega 

predstavniškega doma in 

člena 107 poslovnika irskega senata. 

 

Odbor je obrazloženo mnenje iz točke 3 zgoraj na podlagi poslovnikov predložil v odobritev 

irskemu predstavniškemu domu in senatu. 

 

John McGuinness, poslanec predstavniškega doma 

predsednik 

 

14. december 2016  
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ČLANI 

SKUPNEGA ODBORA ZA FINANCE, JAVNO PORABO IN REFORME TER 

PREDSEDNIK VLADE 

 

Poslanci predstavniškega doma:  John McGuinness, poslanec predstavniškega doma (FF) 

(predsednik), 

Peter Burke, poslanec predstavniškega doma (FG) 

Michael D’Arcy, poslanec predstavniškega doma (FG) 

Pearse Doherty, poslanec predstavniškega doma (SF) 

Michael McGrath, poslanec predstavniškega doma (FF) 

Paul Murphy, poslanec predstavniškega doma (Ind) 

Seán Sherlock, poslanec predstavniškega doma (Lab) 

 

Člani senata:    Paddy Burke (FG), 

Rose Conway-Walsh (SF), 

Gerry Horkan (FF) (podpredsednik), 

Kieran O’Donnell (FG) 
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SKLICEVANJA NA TOČKE POSLOVNIKA 

 

a. Naloge odbora – v skladu s poslovnikoma [DSO 84A; SSO 70A] 

 

(1) Ožji odbor obravnava in poroča predstavniškemu domu o: 

 

(a) tistih vidikih porabe, upravljanja in politike vladnega ministrstva ali ministrstev ter 

povezanih javnih organov, ki jih lahko izbere odbor, ter 

 

(b) zadevah Evropske unije, ki so v pristojnosti zadevnega ministrstva ali ministrstev. 

 

(2) Ožji odbor, imenovan v skladu s tem poslovnikom, se lahko združi z ožjim odborom, ki 

ga imenuje irski senat, zaradi izvajanja nalog, določenih v tem poslovniku, razen v 

odstavku (3), in zaradi poročanja o teh nalogah obema domovoma irskega parlamenta. 

 

(3) Brez poseganja v splošno naravo odstavka (1) ožji odbor, imenovan v skladu s tem 

poslovnikom, ob upoštevanju ustreznega ministrstva ali ministrstev, obravnava 

 

(a)  osnutke zakonov, 

 

(b) priporočila, vsebovana v katerem koli predlogu, vključno s predlogi v smislu 

člena 187 poslovnika, 

 

(c) ocene javnih služb in 

 

(d) druge zadeve, 

 

ki jih ožjemu odboru posreduje predstavniški dom, in 

 

(e) letna poročila o rezultatih, vključno s smotrnostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo 

porabe javnih sredstev ter 

 

(f) tiste preglede stroškovne učinkovitosti in politike, ki jih ožji odbor lahko izbere. 

 

(4) Skupni odbor lahko ob upoštevanju zadevnega ministrstva ali ministrstev in povezanih 

javnih organov obravnava naslednje zadeve: 

 

 (a) zadeve s področja politike in upravljanja, za katere je uradno odgovoren minister, 

 

 (b) javne zadeve, ki jih ureja ministrstvo, 

 

 (c) vprašanja v zvezi s politiko, ki izhajajo iz pregledov stroškovne učinkovitosti in 

politike, ki jih izvaja ali naroči ministrstvo, 

 

 (d) politiko in upravljanje vlade, ki zadevata organe pod okriljem ministrstva, 

  (e) vprašanja politike in upravljanja, ki se nanašajo na organe, ki jih delno ali v celoti 

financira država ali ki jih ustanovi ali imenuje član vlade ali poslanec irskega 

parlamenta, 
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 (f) splošen načrt ali osnutek katerega koli zakona, 

 

 (g) vsa poročila po sprejetju zakona, ki jih enemu ali obema domovoma predloži član 

vlade ali minister v zvezi s katerim koli osnutkom zakona, ki ga sprejmeta domova 

irskega parlamenta, 

 

 (h) zakonske instrumente, vključno s tistimi, ki se predložijo ali predložijo kot osnutek 

enemu ali obema domovoma, in tistimi, ki so pripravljeni na podlagi zakonov o 

Evropskih skupnostih iz obdobja 1972–2009, 

 

 (i) strateške izjave, predložene enemu ali obema domovoma irskega parlamenta v 

skladu z Zakonom o upravljanju javnih služb iz leta 1997, 

 

 (j) letna poročila ali letna poročila in izkaze ministrstva ali organov iz pododstavkov (d) 

in (e), ki jih zahteva zakonodaja in se predložijo enemu ali obema domovoma irskega 

parlamenta, ter splošno uspešnost in operativne rezultate, izjave o strategiji in 

poslovne načrte teh organov, ter 

 

 (k) vse druge zadeve, ki mu jih občasno lahko predloži predstavniški dom. 

 

(5) Brez poseganja v splošno naravo odstavka (1) skupni odbor, imenovan v skladu s tem 

poslovnikom, ob upoštevanju ustreznega ministrstva ali ministrstev, obravnava 

 

 (a) osnutke zakonodajnih aktov EU, posredovane ožjemu odboru v skladu s členom 114 

poslovnika, vključno s skladnostjo teh aktov z načelom subsidiarnosti, 

 

 (b) druge predloge zakonodaje EU in povezana vprašanja politike, vključno s programi 

in smernicami, ki jih Evropska komisija pripravi 

 

  kot podlago za možne zakonodajne ukrepe, 

 

 (c) nezakonodajne dokumente, ki jih objavi katera koli institucija EU v zvezi z zadevami 

politike EU, in 

 

 (d) zadeve, ki so na dnevnem redu za obravnavo na zasedanjih ustreznega Sveta 

ministrov EU, ter rezultate takšnih zasedanj. 

 

(6) Kadar se ožji odbor, imenovan v skladu s tem poslovnikom, združi z ožjim odborom, ki 

ga imenuje irski senat, je predsednik ožjega odbora predstavniškega doma tudi 

predsednik skupnega odbora. 

 

(7) Sej ožjega ali skupnega odbora, ki sta imenovana v skladu s tem poslovnikom, se lahko 

zaradi izvajanja nalog iz odstavka (5) udeležijo naslednje osebe, ki lahko sodelujejo tudi 

v postopkih, vendar brez pravice glasovanja ali vložitve predlogov in sprememb: 

 (a)  poslanci Evropskega parlamenta, izvoljeni v volilnih enotah na Irskem, vključno s 

Severno Irsko, 

 

 (b) člani irske delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope in 
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 (c) drugi poslanci Evropskega parlamenta na povabilo odbora. 

 

(8) Ožji odbor, imenovan v skladu s tem poslovnikom, lahko v zvezi s katerim koli varuhom 

človekovih pravic, ki je zadolžen za nadzor nad javnimi službami s področja politike 

ustreznega ministrstva ali ministrstev, obravnava 

 

 (a) predloge, povezane z imenovanjem varuha človekovih pravic, ki se lahko predložijo 

odboru, in 

 

 (b) poročila varuha človekovih pravic, predložena enemu ali obema domovoma irskega 

parlamenta, ki jih odbor izbere. 

 

b. Obseg in področje dejavnosti odborov (v skladu s  

poslovnikoma) [DSO 84; SSO 70] 

 

(1) Skupni odbor lahko obravnava samo tiste zadeve, sodeluje samo v tistih dejavnostih, 

izvaja samo tista pooblastila in opravlja samo tiste naloge, ki so izrecno odobreni na 

podlagi sklicevanj na točke poslovnika in v skladu z obema poslovnikoma; ter 

 

(2) takšne zadeve, dejavnosti, pooblastila in naloge se nanašajo na pripravo poročil za 

predstavniški dom in/ali senat ter nastanejo samo v okviru takšnih priprav. 

 

(3) Skupni odbor ne obravnava zadev, ki jih obravnava odbor za javne račune v skladu s 

členom 186 poslovnika in/ali Zakona o kontrolorju in glavnem revizorju (sprememba) iz 

leta 1993 ali v zvezi s katerimi je bilo dano obvestilo o obravnavi v navedenem odboru; 

ter 

 

(4) zadev, ki jih obravnava skupni odbor za javne peticije v okviru izvajanja nalog v skladu s 

poslovnikoma [DSO 111A in SSO 104A] ali v zvezi s katerimi je bilo dano obvestilo o 

obravnavi v navedenem odboru. 

 

(5) Skupni odbor se vzdrži preiskovanja javnih razprav ali objav zaupnih podatkov v zvezi s 

katero koli zadevo, če to v skladu s pisno navedenimi razlogi zahteva 

 

(a) član vlade ali minister ali 

 

(b) glavni nosilec funkcije v organu, ki je pod okriljem ministrstva ali ki ga delno ali v 

celoti financira država ali ustanovi ali imenuje član vlade ali poslanec irskega 

parlamenta, 

 

pod pogojem, da lahko predsednik predloži pritožbo na takšno zahtevo predsedniku 

predstavniškega doma/senata, katerega odločitev je dokončna. 

(6) Vsi ožji odbori, katerim se posredujejo osnutki zakona, prejmejo navodilo, da morajo 

zaradi obravnave osnutka zakona na kateri koli dan zagotoviti srečanje največ dveh ožjih 

odborov, razen če predstavniški dom po ustreznem obvestilu predsednika ožjega odbora 

odpravi to navodilo na predlog predsednika vlade v skladu s členom 28 poslovnika 

predstavniškega doma. Predsedniki ožjih odborov so odgovorni za ravnanje v skladu s 

temi navodili. 

 


