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Europaparlamentet 
2014–2019  

 

Utskottet för rättsliga frågor 
 

8.2.2017 

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från det irländska underhuset över förslaget till rådets direktiv 

om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Det irländska underhuset har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till 

ovannämnda direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 

subsidiaritetsprincipen respekteras. 
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BILAGA 

 

DET IRLÄNDSKA UNDERHUSET 

 

BETÄNKANDE FRÅN DET GEMENSAMMA UTSKOTTET FÖR FINANS, 

OFFENTLIGA UTGIFTER OCH REFORM OCH DEN IRLÄNDSKE 

PREMIÄRMINISTERN ÖVER FÖRSLAGEN TILL RÅDETS DIREKTIV OM EN 

GEMENSAM KONSOLIDERAD BOLAGSSKATTEBAS (CCCTB) – COM(2016)683 

OCH TILL RÅDETS DIREKTIV OM EN GEMENSAM BOLAGSSKATTEBAS – 

COM(2016)685. 

 

Den bifogade resolutionen antogs av det irländska underhuset vid dess sammanträde i dag, 

den 15 december 2016. 

 

 

Talman för det irländska underhuset 

 

 

 

 

Översänds till:  Europaparlamentets talman 
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Det irländska underhuset: 

 

(l) noterar det betänkande som det gemensamma utskottet för finans, offentliga utgifter och 

reform och den irländske premiärministern har enats om i enlighet med artikel 114 i 

underhusets arbetsordning om förslagen till rådets direktiv om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) – COM(2016)683 och till rådets direktiv om en 

gemensam bolagsskattebas – COM(2016)685, vilka lades fram för det irländska 

underhuset den 14 december 2016 i enlighet med artikel 114.3 b i underhusets 

arbetsordning, 

 

(2) anser, mot bakgrund av ovannämnda betänkande och i utövande av sina uppgifter enligt 

avsnitt 7.3 i European Union Act från 2009, att förslagen till rådets direktiv om en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) – COM(2016)683 och till rådets 

direktiv om en gemensam bolagsskattebas  – COM(2016)685 inte är förenliga med 

subsidiaritetsprincipen av de skäl som anges i punkt 3 i betänkandet, och 

 

(3) noterar att det enligt artikel 114.4 i arbetsordningen ska översändas en kopia av denna 

resolution tillsammans med det motiverade yttrandet och det ovannämnda betänkandet 

till Europaparlamentets talman och rådets och kommissionens respektive ordförande. 
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Det gemensamma utskottet för finans, offentliga utgifter och reform och den irländske 

premiärministern 
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DET GEMENSAMMA UTSKOTTET FÖR FINANS, OFFENTLIGA UTGIFTER 

OCH REFORM OCH 

DEN IRLÄNDSKE PREMIÄRMINISTERN 

 

Betänkande enligt artikel 114 i underhusets arbetsordning och artikel 107 i senatens 

arbetsordning om COM(2016)683 och COM(2016)685 – förslag till rådets direktiv om 

en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) och förslag till rådets direktiv om 

en gemensam bolagsskattebas (CCTB). 

 

1.  Inledning 

 

1.1  Subsidiaritetsprincipen definieras i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-

fördraget) på följande sätt: 

 

”Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 

befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade 

åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på 

central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade 

åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.” 

 

I artikel 5.3 ges de nationella parlamenten också ett särskilt ansvar att se till att unionens 

institutioner tillämpar denna princip enligt protokoll 2 om tillämpning av subsidiaritets- 

och proportionalitetsprinciperna. 

 

1.2 Den prövning som fastställs i artikel 5.3 i EU-fördraget är i själva verket en 

effektivitetsjämförelse som inbegriper en prövning av nödvändigheten och en prövning 

av mervärdet. 

 

(i) Nödvändighet – Är en EU-åtgärd nödvändig för att uppnå förslagets mål? Kan 

förslagets mål uppnås i tillräcklig utsträckning endast med hjälp av en EU-åtgärd? 

 

(ii) Mervärde – Skulle målet kunna uppnås bättre på EU-nivå? Det vill säga skulle en 

EU-åtgärd tillföra ett större mervärde än åtgärder på medlemsstatsnivå? 

 

1.3 För att de nationella parlamenten lättare ska kunna bedöma huruvida ett förslag är 

förenligt med subsidiaritetsprincipen fastställs följande i artikel 5 i protokoll nr 2: 

 

 ”Varje utkast till lagstiftningsakt bör innehålla ett formulär med närmare uppgifter 

som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 

har följts. Formuläret bör innehålla underlag som gör det möjligt att bedöma dess 

finansiella konsekvenser och, om det gäller ett direktiv, dess konsekvenser för de 

bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra […].”  

 

1.4 Varje nytt utkast till lagstiftningsakt måste följaktligen 

 

 • underbyggas av en tillräckligt detaljerad redogörelse för att de nationella 

parlamenten ska kunna bedöma huruvida det är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 
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 • tydligt uppfylla kraven på både nödvändighet och mervärde, 

 • i enlighet med principen om tilldelade befogenheter i artikel 5.2 i EU-fördraget visa 

att unionen endast handlar ”inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna 

har tilldelat den i fördragen för att nå de mål som fastställs där”. 

 

2. Granskning av det gemensamma utskottet för finans, offentliga utgifter och 

reform och den irländske premiärministern 

 

Det gemensamma utskottet (nedan kallat utskottet) har granskat förslaget vid tre 

sammanträden den 1 december 2016, den 6 december 2016 och den 13 december 2016. 

 

2.1  Vid dess sammanträde den 1 december enades utskottet om att COM(2016)683 och 

COM(2016)685 behövde granskas ytterligare och beslöt att bjuda in tjänstemän från 

finansdepartementet, Office of the Revenue Commissioners (de irländska skatte- och 

tullmyndigheterna) och Europeiska kommissionen till ett sammanträde i utskottet i syfte 

att ytterligare diskutera och informeras om förslagens tekniska innebörd. Utskottet 

enades också om att bjuda in berörda aktörer/experter för att diskutera vilka mer 

omfattande konsekvenser förslagen skulle få för Irlands bolagsskattesystem. 

 

2.2 Respektive vittnen närvarade vid utskottets sammanträden både 

den 6 och den 13 december. Efter övervägande av ärendet beslutade utskottet att avge 

ett motiverat yttrande om förslaget vid dess sammanträde den 14 december. 

 

3.  Det gemensamma utskottets yttrande 

 

Utskottet har särskilt beaktat bestämmelserna i fördraget och anser att förslaget inte är 

förenligt med subsidiaritetsprincipen. Skälen anges i följande punkter. 

 

3.1 Utskottet anser inte att kommissionen har uppfyllt de processuella kraven (i protokoll 2, 

artikel 5) om att tillhandahålla ett ”formulär med närmare uppgifter” med tillräckliga 

kvantitativa och kvalitativa indikatorer för att de nationella parlamenten ska kunna göra 

en fullständig bedömning av de konsekvenser som ett gränsöverskridande förslag av 

denna typ kommer att få. Utskottet medger utgivningen av en personalbedömning men 

har betänkligheter avseende den metod som har använts för att beräkna 

nettominskningen av bolagsskatteintäkterna för Irland, som motsvarar 1,4 % av 

bruttonationalprodukten. Eftersom det saknas en ingående analys och eftersom EU-

kommissionens undersökning inte innehåller någon information om försäljning per 

destination, anser utskottet att siffran 1,4 % är en underskattning av den faktiska 

påverkan som dessa förslag skulle ha på bolagsskatteintäkterna. 

 

3.2 Utskottet noterar att enligt kommissionens konsekvensbedömning skulle CCCTB kunna 

öka tillväxten inom EU med upp till 1,2 %. Utskottet noterar dock även att 

konsekvensbedömningen inte omfattar någon analys av hur CCCTB kan komma att 

påverka enskilda medlemsstater. Utskottet anser vidare att förslagen kommer att 

påverka de mindre öppna ekonomierna i vissa medlemsstater, däribland Irland, på ett 

oproportionerligt sätt. 

 

3.3 Utskottet är av den bestämda uppfattningen att konsekvenserna av förslaget generellt 

sett tillhör det skattepolitiska området och att det därför inkräktar på en nationell 
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befogenhet. 

 

3.4 Utskottet menar att förslagen har en direkt påverkan på medlemsstaternas statliga 

skattesatser och på medlemsstaternas möjlighet att fastställa skattesatser i framtiden, 

vilket är medlemsstaternas exklusiva behörighet. 

 

3.5 Avsikten att införa en enda skattesats som en del i förslaget om konsolidering kommer 

dessutom att medföra ett avskaffande av de två skattesatser som för närvarande används 

i Irland, dvs. en skattesats på 25 % procent för icke-handelsverksamhet och en skattesats 

på 33 % för realisationsvinst. Utskottet anser att följderna av en enda skattesats bör 

betonas tydligare eftersom denna konsekvens blev uppenbar under utfrågningarna i 

utskottet. Under utredningen uppfattade utskottet att Irland skulle kunna förlora över 

450 miljoner euro i och med avskaffandet av systemet med två skattesatser. 

 

3.6 Utskottet menar att förslagen överför visst skattepolitiskt ansvar från medlemsstaterna 

till kommissionen, utan att det tydligt fastställs vilka fördelar detta för med sig utöver de 

fördelar som redan fastställts genom direktivet om fastställande av regler mot 

skatteflyktsmetoder, som antogs i juli 2016. 

 

3.7 När det gäller införandet av en enda skattesats anser utskottet att detta i praktiken 

kommer att leda till att den befintliga skattebasen i Irland blir smalare. Utskottet anser 

därmed att skatteintäkterna kommer att minska avsevärt, vilket i sin tur får en negativ 

inverkan på den irländska statskassan och möjligheterna att finansiera välfärden. 

 

3.8 Utskottet menar att även om en del mindre företag kan besluta sig för att ingå i det nya 

CCCTB-systemet, så medför förslagen två olika skattesystem som ska verka parallellt 

med varandra. Ett sådant upplägg riskerar att göra skattesystemet mer komplicerat. 

Utskottet bedömer därför att förslagen i sin nuvarande utformning eventuellt inte 

uppfyller de fastställda målen att minska den administrativa bördan och effektivisera 

skattesystemet. 

 

3.9 Utskottet ser med oro på att förslagen kan bli kontraproduktiva i förhållande till de 

pågående initiativ som har utformats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) genom handlingsplanen mot skattebaserodering och 

vinstförflyttning (BEPS). Irland har bidragit aktivt till och samarbetat med OECD i 

utformningen av ett antal reforminitiativ. Utskottet anser att tillräckligt med tid måste 

avsättas för att genomföra de olika åtgärderna i BEPS och att en utvärdering ska göras 

år 2020. 

 

Utskottet noterar att CCCTB-förslagen syftar till att undanröja internprissättning inom 

EU. Utskottet är dock av uppfattningen att internprissättning kommer att förekomma 

även i framtiden i samband med verksamhet utanför EU. Genom OECD- och BEPS-

initiativen har man eftersträvat multilaterala reformer som tar hänsyn till den globala 

skattemiljön. Utskottet anser att dessa förslag riskerar att undergräva de pågående 

BEPS-initiativen, och att de är överflödiga eftersom det redan finns reformer om 

armlängdsprincipen i samband med internprissättning. 

 

3.10 Utskottet anser att betydande rättspraxis och sakkunskap om skatteadministrationen i 

Irland troligtvis skulle gå förlorad om CCCTB skulle införas. Utskottet menar att 
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införandet av ett helt nytt skattesystem kan komplicera den transparenta och tillgängliga 

skattemiljö som Irland har i dag. Utskottet uttrycker oro över att förlusten av 

sakkunskap och prejudikat som har utvecklats under en längre tid skulle bli 

kontraproduktiv och ge upphov till förvirring och osäkerhet för företagen. 

 

3.11 Utskottet anser att de tre faktorer som utgör tilldelningsprincipen inom ramen för 

konsolideringsdelen av förslaget framstår som godtyckliga. Vidare omfattar 

tilldelningsprincipen inte förekomsten av immateriella tillgångar, som är en växande 

digitaliserad verksamhet som utgör en allt större del av företagens tillgångar. 

Tilldelning baserat på intäkter innebär ovillkorligen att större länder med fler invånare 

och stora kundbaser får betydligt större skatteinkomster än mindre länder, enbart utifrån 

fördelningsnyckeln. 

 

3.12 Utskottet anser dessutom att formeln för vinstfördelning i CCCTB sannolikt inte 

kommer att undanröja möjligheterna till skatteplanering mer än vad befintliga regler om 

internprissättning redan gör. 

 

3.13 Utskottet ser med oro på de nationella domstolarnas framtida roll för att avgöra 

skatteärenden på nationell nivå. Enligt CCCTB ska skatteärenden och tvister sannolikt 

avgöras i Europeiska unionens domstol. Utskottet anser att irländska medborgare måste 

få behålla sina befintliga rättigheter som är förankrande i irländsk lagstiftning när det 

gäller tillgång till rättstjänster och beslut i skatteärenden av nationell betydelse. 

 

3.14 Utskottet ifrågasätter motiveringen att ”CCCTB kommer att leda till ökad investering 

och tillväxt i hela Europa”. Utskottet menar att mindre företag kan komma att använda 

sig av de ökade avdragen och utgifterna i det gemensamma skattesystemet för att sänka 

sin skatt. På samma sätt kan större företag ändra sina investeringsportföljer i Europa, 

vilket kan leda till minskade ingående investeringar och eventuellt göra Europa mindre 

attraktivt för investeringar och mindre konkurrenskraftigt på den globala marknaden. 

 

3.15 Mot bakgrund av ovanstående anser utskottet att det tydligt framgår att de föreslagna 

direktiven strider mot subsidiaritetsprincipen.  

 

4.  Det särskilda utskottets rekommendation 

 

Utskottet antog detta betänkande enligt artikel 114 i underhusets arbetsordning och 

artikel 107 i senatens arbetsordning den 14 december 2016. 

 

I enlighet med artiklarna i arbetsordningarna rekommenderar utskottet det irländska 

underhuset och den irländska senaten att godkänna det motiverade yttrandet i avsnitt 3 ovan. 

 

John McGuinness, TD (Teachta Dála, ledamot) 

Talman 

 

14 december 2016  
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LEDAMÖTER AV DET 

DET GEMENSAMMA UTSKOTTET FÖR FINANS, OFFENTLIGA UTGIFTER 

OCH REFORM OCH DEN IRLÄNDSKE PREMIÄRMINISTERN 

 

Ledamöter av det irländska underhuset:     John McGuinness TD 

(Fianna Fáil) 

(talman) 

Peter Burke TD (Fine Gael) 

Michael D’Arcy TD (Fine Gael) 

Pearse Doherty TD (Sinn Féin) 

Michael McGrath TD (Fianna Fáil) 

Paul Murphy TD (Ind) 

Seán Sherlock TD (Labour) 

 

Senatorer:    Paddy Burke (Fine Gael) 

Rose Conway-Walsh (Sinn Féin) 

Gerry Horkan (Fianna Fáil) (vice talman) 

Kieran O’Donnell (Fine Gael)  
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UTSKOTTETS ARBETSREGLER 

 

a. Utskottets uppgifter – enligt artiklarna i arbetsordningarna [DSO 84A; SSO 70A] 

 

(1) Det särskilda utskottet ska behandla och rapportera till det irländska underhuset om 

 

(a) de aspekter av utgifter, administration och politiska riktlinjer inom ett eller flera 

statliga departement och tillhörande offentliga organ som utskottet väljer, och 

 

(b) frågor som rör Europeiska unionen inom ramen för det eller de aktuella 

departementens ansvarsområde. 

 

(2) Det särskilda utskott som har utsetts i enlighet med denna artikel i arbetsordningen kan 

sammanfogas med ett särskilt utskott som utses av den irländska senaten i sådana syften 

som anges i denna artikel i arbetsordningen, med undantag för punkt (3), och ska 

rapportera om dessa till båda kamrarna i det irländska parlamentet. 

 

(3) Utan att det påverkar den generella tillämpligheten av punkt (1) ska det särskilda utskottet 

som har utsetts i enlighet med denna artikel i arbetsordningen ta i beaktande sådana 

 

(a)  lagförslag, 

 

(b) förslag i alla yrkanden, inklusive yrkanden i enlighet med artikel 187 i 

arbetsordningen, 

 

(c) kostnader för offentliga tjänster, och 

 

(d) övrigt 

 

som det irländska underhuset hänskjuter till det särskilda utskottet, och 

 

(e) årliga resultatredovisningar som omfattar resultat, effektivitet och ändamålsenlighet 

vid användningen av statliga medel, och 

 

(f) sådana ekonomiska och strategiska granskningar som det särskilda utskottet beslutar 

om. 

 

(4) Det gemensamma utskottet kan behandla följande ärenden avseende det eller de aktuella 

departementen och tillhörande offentliga organ: 

 

 (a) ärenden som rör politiska riktlinjer och förvaltning som premiärministern officiellt 

ansvarar för, 

 

 (b) offentliga angelägenheter som administreras av departementet, 

 

 (c) politiska frågor som uppstår vid de ekonomiska och strategiska granskningar som 

utförs av eller på uppdrag av departementet, 

 

 (d) regeringens politiska riktlinjer och förvaltning i förhållande till de organ som verkar 
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under ledning av departementet, 

  (e) frågor om politiska riktlinjer och förvaltning inom organ som helt eller delvis är 

statligt finansierade eller som har upprättats eller utsetts av en ledamot av regeringen 

eller parlamentet, 

 

 (f) den generella utformningen eller förslag till lagförslag, 

 

 (g) rapporter om förarbeten som presenteras för någon eller båda av kamrarna av en 

regeringsledamot eller biträdande minister om ett lagförslag som har antagits av det 

irländska parlamentet, 

 

 (h) rättsliga instrument, inklusive sådana som läggs fram i slutlig form eller som utkast 

för någon eller båda av kamrarna och sådana som har utformats i enlighet med 

lagarna om Europeiska gemenskaperna 1972 till 2009, 

 

 (i) strategiska uttalanden som läggs fram för någon eller båda av kamrarna i det 

irländska parlamentet i enlighet med Public Service Management Act 1997, 

 

 (j) årliga rapporter eller årliga rapporter och räkenskaper, som erfordras enligt lag, och 

som läggs fram för någon eller båda av kamrarna i det irländska parlamentet, av det 

departement eller de organ som anges i punkt (d) och (e) samt övergripande 

prestanda och operativa resultat, strategiska uttalanden och verksamhetsplaner från 

sådana organ, och 

 

 (k) övriga sådana ärenden som utskottet vid någon tidpunkt kan få i uppdrag av det 

irländska underhuset. 

 

(5) Utan att det påverkar den generella tillämpligheten av punkt (1) ska det gemensamma 

utskottet som har utsetts i enlighet med denna artikel i arbetsordningen, i förhållandet till 

relevant(a) departement, behandla 

 

 (a) EU:s lagstiftningsakter som hänskjuts till det särskilda utskottet i enlighet med 

artikel 114 i arbetsordningen, inklusive efterlevnaden av subsidiaritetsprincipen i 

sådana akter, 

 

 (b) övriga förslag till EU-lagstiftning och närliggande policyfrågor, inklusive program 

och riktlinjer som har tagits fram av Europeiska kommissionen 

 

  som en grund för eventuella lagstiftningsåtgärder, 

 

 (c) icke-lagstiftningsdokument som offentliggörs av någon EU-institution angående 

strategiska EU-frågor, och 

 

 (d) ärenden som ska behandlas på dagordningen vid sammanträden i EU:s ministerråd 

och utfallet av sådana sammanträden. 

 

(6) Då ett särskilt utskott som har utsetts i enlighet med denna artikel i arbetsordningen har 

sammanfogats med ett särskilt utskott som har utsetts av den irländska senaten, ska 

talmannen för det utskott som underhuset har utsett även vara talman för det 



 

NP\1115608SV.docx 13/14 PE597.703v01-00 

 SV 

gemensamma utskottet. 

 

(7) Följande kan närvara vid sammanträden i det särskilda eller gemensamma utskottet som 

har utsetts i enlighet med denna artikel i arbetsordningen, i de syften som anges i punkt 

(5), och kan delta i förfaranden utan att ha rätt att rösta eller lämna yrkanden och 

ändringsförslag: 

 (a)  ledamöter i Europaparlamentet från valkretsar i Irland, inklusive Nordirland, 

 

 (b) ledamöter i den irländska delegationen till Europarådets parlamentariska församling, 

och 

 

 (c) på inbjudan av utskottet, andra ledamöter i Europaparlamentet. 

 

(8) Ett särskilt utskott som har utsetts i enlighet med denna artikel i arbetsordningen kan, 

med hänseende till en ombudsman med ansvar för överblick över de offentliga tjänsterna 

inom ramen för det eller de aktuella departementens ansvarsområde, behandla 

 

 (a) sådana yrkanden som gäller utnämnandet av en ombudsman som kan hänskjutas till 

utskottet, och 

 

 (b) sådana rapporter från ombudsmannen som läggs fram för en eller båda av kamrarna i 

det irländska parlamentet och som utskottet kan välja ut. 

 

b. Omfattning och ramverk för utskottets verksamhet (i enlighet med artiklarna i  

arbetsordningen) [DSO 84; SSO 70] 

 

(1) Det gemensamma utskottet ska endast behandla sådana ärenden, ta del i sådan 

verksamhet, utöva sådana befogenheter och fullgöra sådana uppgifter som det har särskilt 

godkännande för i enlighet med dess arbetsregler och artiklarna i arbetsordningen, och 

 

(2) sådana ärenden, verksamheter, befogenheter och uppgifter ska vara relevanta för, och 

endast gälla inom ramen för, beredning av ett betänkande till underhuset och/eller 

senaten. 

 

(3) Det gemensamma utskottet ska inte beakta sådana ärenden som behandlas, eller för vilka 

det har meddelats att ett förslag ska övervägas, av utskottet för offentliga räkenskaper i 

enlighet med artikel 186 i arbetsordningen och/eller the Comptroller and Auditor General 

(Amendment) Act 1993, och 

 

(4) ärenden som behandlas, eller för vilka det har meddelats att ett förslag ska övervägas, av 

det gemensamma utskottet för medborgarnas framställningar i utövandet av dess 

uppgifter i enlighet med artiklarna i arbetsordningen [DSO 111A och SSO 104A]. 

 

(5) Det gemensamma utskottet ska avstå från att utreda offentliga sammanträden eller 

offentliggöra konfidentiell information i vilket ärende som helst på begäran, av angivna 

skäl som inlämnats skriftligt av 

 

(a) en regeringsledamot eller biträdande minister, eller 

 



 

PE597.703v01-00 14/14 NP\1115608SV.docx 

SV 

(b) den främsta befattningshavaren i ett organ som leds av ett departement eller som 

delvis eller helt är statligt finansierat eller upprättat eller utsett av en ledamot av 

regeringen eller av parlamentet: 

 

Detta är under förutsättning att talmannen kan överklaga en sådan begäran som har 

lämnats in till underhusets talman/senatens talman, vars beslut är slutgiltigt. 

(6) Det är en föreskrift till alla särskilda utskott till vilka lagförslag lämnas in att de 

säkerställer att högst två särskilda utskott sammanträder för att beakta ett lagförslag en 

viss dag, såvida inte underhuset, efter att ha meddelats av talmannen för det särskilda 

utskottet, avstår från denna föreskrift om yrkanden som har gjorts av premiärministern i 

enlighet med artikel 28 i underhusets arbetsordning. Talmännen för de särskilda utskotten 

ansvarar för att denna föreskrift efterlevs. 

 


