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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 den irländska senaten över förslaget till rådets direktiv om 

en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

 (COM(2016)0683 – 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. 

Den irländska senaten 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 

RESOLUTION FRÅN DEN IRLÄNDSKA SENATEN AV DEN 15 december 2016 

 

Den irländska senaten  

 

(1) noterar att det antagna betänkandet från det gemensamma utskottet för finansiella 

frågor, offentliga utgifter och reformer samt premiärministern enligt artikel 107 i 

arbetsordningen om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas (COM(2016)0683) och förslaget till rådets direktiv om en gemensam 

bolagsskattebas (COM(2016)0685) lades fram för den irländska senaten den 14 

december 2016 i enlighet med artikel 107.3 b i arbetsordningen, 

 

(2) anser vid utövandet av sina uppdrag enligt avsnitt 7.3 i European Union Act från 2009 

att förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

(COM(2016)0683) och förslaget till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas 

(COM(2016)0685), mot bakgrund av ovannämnda betänkande, inte är förenliga med 

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

 

(3) konstaterar att en kopia av denna resolution samt det motiverade yttrandet och 

ovannämnda betänkande enligt artikel 107.3 d i arbetsordningen ska översändas till 

Europaparlamentets talman och rådets och kommissionens respektive ordförande. 
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Det irländska parlamentet 

 

Gemensamma utskottet för finansiella frågor, offentliga utgifter och reformer, samt 

premiärministern 

 

COM(2016)0683 och COM(2016)0685 

 

Förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och förslaget 

till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas 

 

December 2016 
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GEMENSAMMA UTSKOTTET FÖR FINANSIELLA FRÅGOR, OFFENTLIGA 

UTGIFTER OCH REFORMER, SAMT 

PREMIÄRMINISTERN 

 

Betänkande enligt artikel 114 i den irländska deputeradekammarens arbetsordning och 

artikel 107 i den irländska senatens arbetsordning om COM(2016)0683 och 

COM(2016)0685 – förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas respektive förslaget till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas. 

 

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 i enlighet med protokoll nr 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, eller 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 ska följaktligen 
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• underbyggas av tillräckligt detaljerade uppgifter som gör det möjligt för de 

nationella parlamenten att bedöma om det är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

 

• 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 agerar ”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 finansiella frågor, offentliga utgifter 

och reformer, samt premiärministern 

 

Det gemensamma utskottet (nedan kallat utskottet) har granskat detta förslag vid tre 

sammanträden, närmare bestämt den 1 december 2016, den 6 december 2016 och den 13 

december 2016. 

 

2.1 Vid sammanträdet den 1 december beslutade utskottet att COM(2016)0683 och 

COM(2016)0685 krävde ytterligare granskning och beslutade därför att bjuda in 

tjänstemän från finansministeriet, skattemyndigheten och Europeiska kommissionen till 

ett sammanträde med utskottet för att ytterligare diskutera och få information om de 

tekniska aspekterna av förslagen. Utskottet beslutade även att bjuda in berörda 

parter/experter för att diskutera de mer övergripande konsekvenserna av förslagen för 

Irlands företagsskattestruktur. 

 

2.2 Dessa berörda parter deltog i utskottets sammanträden den 6 och 13 december. Efter att 

ha behandlat dessa frågor beslutade utskottet att avge ett motiverat yttrande över förslaget 

vid sitt sammanträde den 14 december. 

 

3.  Det gemensamma utskottets yttrande 

 

Utskottet har särskilt beaktat fördragsbestämmelserna och anser att förslaget inte är 

förenligt med subsidiaritetsprincipen. Skälen anges i följande punkter: 

 

3.1 Utskottet anser att EU-kommissionen inte har uppfyllt de processuella kraven (artikel 5 i 

protokoll nr 2) om att tillhandahålla ett formulär med närmare uppgifter, inbegripet 

tillräckliga kvantitativa och kvalitativa indikatorer, som gör det möjligt för de nationella 

parlamenten att göra en fullständig bedömning av de konsekvenser som ett 

gränsöverskridande förslag av denna typ kommer att få. Utskottet noterar 

offentliggörandet av bedömningen, men har farhågor om den metod som använts för att 

beräkna nettominskningen i företagsskatteintäkter för Irland motsvarande 1,4 % av BNP. 

I avsaknad av en detaljerad analys kombinerat med det faktum att kommissionens studie 

inte innehåller några uppgifter om försäljning per destinationsland, anser utskottet att 

siffran 1,4 % är en underskattning av den verkliga inverkan som dessa förslag kommer att 

ha på företagsskatteintäkterna. 

 

3.2 Dessutom noterar utskottet att kommissionens konsekvensanalys tyder på att en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas kan öka tillväxten inom EU med upp till 1,2 %. 

Dock noterar utskottet även att konsekvensanalysen inte innehåller något om 

konsekvenserna av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för de enskilda 

medlemsstaterna. Utskottet är även av uppfattningen att förslagen kommer att innebära en 
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oproportionell inverkan på mindre och öppna ekonomier i vissa medlemsstater, inklusive 

Irland. 

 

3.3 Utskottet är av den bestämda uppfattningen att förslagets konsekvenser generellt sett 

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

 

3.4 Utskottet anser att förslagen har en direkt inverkan på de suveräna skattesatser som för 

närvarande tillämpas i medlemsstaterna och också på möjligheten för medlemsstaterna att 

fastställa skattesatser i framtiden, vilket är en exklusiv befogenhet för medlemsstaterna. 

 

3.5 Dessutom kommer avsikten att införa en enda skattesats som en del av 

konsolideringsförslaget att i praktiken innebära att de två skattesatser som för närvarande 

tillämpas i Irland avskaffas – en icke handelsrelaterad skattesats på 25 % och en skatt på 

realisationsvinster på 33 %. Utskottet anser att inverkan av en enda skattesats bör utredas 

ytterligare, eftersom det som en sådan skulle innebära blev uppenbart vid utskottets 

utfrågningar. Utskottet fick vid granskningen veta att Irland kan komma att förlora drygt 

450 miljoner euro till följd av avskaffandet av dessa två skattesatssystem. 

 

3.6 Utskottet anser att förslagen överför ett visst skattepolitiskt ansvar från medlemsstaterna 

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

fördelar som redan har uppnåtts genom direktivet om skatteflykt, som antogs i juli 2016. 

 

3.7 Avseende skapandet av en enda skattebas anser utskottet att den i praktiken kommer att 

leda till en begränsning av den nuvarande skattebasen i Irland. Därför anser utskottet att 

skatteintäkterna kommer att minska avsevärt, vilket i sin tur kommer att inverka negativt 

på den irländska statskassan och dess möjlighet att finansiera offentliga tjänster. 

 

3.8 Utskottet anser – trots att vissa mindre företag kan komma att besluta att använda det nya 

systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas – att förslagen kommer att 

innebära att två olika skattesystem används parallellt. Ett sådant tillvägagångssätt kan 

göra skattesystemet mer komplicerat. Därför bedömer utskottet att förslagen, i sin 

offentliggjorda lydelse, inte nödvändigtvis uppfyller de angivna målen att minska den 

administrativa bördan och effektivisera skattesystemet. 

 

3.9 Utskottet är dessutom oroat över att förslagen kan komma att motverka syftet med 

pågående initiativ som utarbetats av OECD via dess BEPS-initiativ. Irland har aktivt 

bidragit till och medverkat i OECD i fråga om ett antal reforminitiativ. Utskottet anser att 

de olika BEPS-åtgärderna bör ges tillräckligt med tid för genomförande, för att en 

översyn därmed ska kunna göras år 2020. 

 

Utskottet noterar att förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas syftar till 

att eliminera internprissättning inom EU. Dock är utskottet av uppfattningen att 

internprissättning fortfarande kommer att förekomma i verksamhet utanför EU. OECD- 

och BEPS-initiativen har eftersträvat multilaterala reformer som tar hänsyn till den 

globala skattemiljön. Utskottet är av uppfattningen att dessa förslag kan komma att 

undergräva pågående BEPS-initiativ och därför inte är nödvändiga när det gäller de 

befintliga reformer som innefattar armlängdsprinciper för internprissättning. 
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3.10 Utskottet anser att viktig rättspraxis och expertis inom skatteadministrationen i Irland 

troligen kommer att försvinna om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas införs. 

Utskottet anser att införandet av ett helt nytt skattesystem kan komma att komplicera det 

som i Irland anses vara en transparant och tillgänglig skattemiljö. Utskottet är oroat över 

att förlusten av denna expertis och av prejudikat som skapats under en lång tidsperiod 

skulle kunna motverka syftet och leda till förvirring och osäkerhet för företagen. 

 

3.11 Utskottet anser att de tre faktorer som ligger till grund för fördelningsformeln i 

konsolideringsdelen av förslaget framstår som godtyckliga. Dessutom bortser 

fördelningsformeln från förekomsten av immateriella tillgångar, som i en alltmer 

digitaliserad företagsmiljö utgör en allt större andel av företagens tillgångar. En 

fördelning på försäljningsbasis innebär utan undantag att större länder med större såväl 

befolkning som kundunderlag kommer att ha avsevärt högre skatteintäkter än mindre 

stater, enbart på grund av storleksordningen. 

 

3.12 Utskottet anser också att den formel för vinstfördelning som anges i den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen sannolikt inte i högre grad än de befintliga 

internprissättningsreglerna kommer att eliminera möjligheten att skatteplanera. 

 

3.13 Utskottet är oroat över den framtida rollen för nationella domstolar när det gäller att 

avgöra mål i skatteärenden på nationell nivå. Med en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas är avsikten att skatteärenden och skattetvister sannolikt skulle komma att 

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

ha rätt att behålla befintliga rättigheter enligt irländsk lag för att få åtkomst till rättsliga 

tjänster/beslut i skatteärenden vid nationell import. 

 

3.14 Utskottet ifrågasätter motiveringen att en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

kommer att leda till ökade investeringar och ökad tillväxt i Europa. Utskottet anser att 

mindre företag kan komma att dra nytta av ökade avdrag och kostnader inom ramen för 

den gemensamma skattebasen för att minska sina skatteplikter. Detta innebär också att 

större företag kan revidera sina investeringsportföljer i Europa, vilket i sin tur kan leda till 

en minskning i inflödet av investeringar och göra Europa till en mindre attraktiv plats för 

investeringar och mindre konkurrenskraftigt på den globala marknaden. 

 

3.15 Mot bakgrund av ovanstående är utskottet av den bestämda uppfattningen att de 

föreslagna direktiven strider mot subsidiaritetsprincipen.  

 

4. Det särskilda utskottets rekommendation 

 

Utskottet antog detta betänkande den 14 december 2016 enligt artikel 114 i den irländska 

deputeradekammarens arbetsordning och 

artikel 107 i den irländska senatens arbetsordning. 

 

I enlighet med dessa artiklar rekommenderar utskottet den irländska deputeradekammaren och 

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

 

John McGuinness, T.D. 

Ordförande 
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Den 14 december 2016  
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LEDAMÖTER I DET 

GEMENSAMMA UTSKOTTET FÖR FINANSIELLA FRÅGOR, OFFENTLIGA 

UTGIFTER OCH REFORMER, SAMT 

PREMIÄRMINISTERN 
 

Medlemmar av den irländska deputeradekammaren:      John 

McGuinness T.D. (FF)  

(Ordförande) 

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) 

 

Medlemmar av den irländska senaten:      Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF)  

Gerry Horkan (FF) (Vice ordförande) 

Kieran O’Donnell (FG)  
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UTSKOTTETS ARBETSREGLER 

 

a. Utskottets funktioner – på grundval av arbetsordningen [DSO 84A; SSO 70A] 

 

(1) Det särskilda utskottet ska behandla och till den irländska deputeradekammaren 

rapportera om 

 

(a) sådana aspekter av utgifter, förvaltning och politik vid ministerier och associerade 

myndigheter som utskottet väljer att behandla, och 

 

(b) EU-frågor inom det eller de berörda ministeriernas ansvarsområden. 

 

(2) Det särskilda utskott som inrättats enligt denna arbetsordning får samverka med ett 

särskilt utskott inrättat av den irländska senaten för ändamålet att utöva de funktioner 

som anges i denna arbetsordning, utöver punkt 3, och rapportera om dessa till det 

irländska parlamentet. 

 

(3) Utan att det påverkar allmängiltigheten i punkt 1 ska det särskilda utskott som inrättats 

enligt denna arbetsordning, med avseende på det eller de berörda ministerierna, 

behandla sådana 

 

(a) lagförslag, 

 

(b) förslag enligt motioner, inklusive motioner i den mening som avses i artikel 187 i 

arbetsordningen, 

 

(c) beräkningar för offentliga tjänster, och 

 

(d) andra frågor 

 

som hänskjuts till det särskilda utskottet av den irländska deputeradekammaren, och 

 

(e) årliga resultatredogörelser, inklusive resultaten, effektiviteten och 

ändamålsenligheten med avseende på användningen av offentliga medel, och 

 

(f) sådana granskningar av aspekter rörande valuta för pengarna och politiska åtgärder 

som det särskilda utskottet väljer ut. 

 

(4) Det gemensamma utskottet får behandla följande ärenden vid det eller de berörda 

ministerierna och associerade myndigheter: 

 

(a) Ärenden som gäller politik och styrning som ministern är officiellt ansvarig för.  

 

(b) Offentliga frågor som administreras av ministeriet. 

 

(c) Politiska frågor som uppstår till följd av granskningar av aspekter rörande valuta för 

pengarna och politiska åtgärder som görs eller beställs av ministeriet. 

 

(d) Regeringspolitik och styrning avseende organ som lyder under ministeriet. 
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(e) Politik- och styrningsfrågor avseende organ som helt eller delvis finansieras av 

staten eller som har inrättats eller tillsatts av en person som ingår i antingen 

regeringen eller parlamentet. 

 

(f) Det allmänna systemet för eller utkast till lagförslag. 

 

(g) Eventuella betänkanden som – efter antagandet av lagförslag – läggs fram för 

deputeradekammaren, senaten eller hela parlamentet av en person som ingår i 

regeringen eller av en biträdande minister om lagförslag som redan antagits av det 

irländska parlamentet. 

 

(h) Lagstiftningsinstrument, inklusive sådana som läggs fram för deputeradekammaren, 

senaten eller hela parlamentet, också i form av utkast, samt de som utarbetats i 

enlighet med Europeiska gemenskapernas lagstiftning under perioden 1972–2009. 

 

(i) Strategiska redogörelser som läggs fram för deputeradekammaren, senaten eller 

hela parlamentet i enlighet med lagen om den offentliga förvaltningen från 1997. 

 

(j) Årsredovisningar eller årsredovisningar och räkenskaper som krävs enligt gällande 

lag och som läggs fram för deputeradekammaren, senaten eller hela parlamentet av 

det ministerium eller de organ som avses i leden d och e, samt allmänna resultat och 

verksamhetsresultat, strategiska redogörelser och verksamhetsplaner för sådana 

organ. 

 

(k) Andra frågor som den irländska deputeradekammaren hänskjuter till utskottet då 

och då. 

 

(5) Utan att det påverkar allmängiltigheten i punkt 1 ska det särskilda utskott som inrättats 

enligt denna arbetsordning, med avseende på det eller de berörda ministerierna, 

behandla 

 

(a) förslag till EU-rättsakter som hänskjuts till det särskilda utskottet enligt artikel 114 i 

arbetsordningen, inklusive sådana akters överensstämmelse med 

subsidiaritetsprincipen, 

 

(b) andra förslag till EU-lagstiftning och relaterade politiska frågor, inklusive program 

och riktlinjer som utarbetats av Europeiska kommissionen  

 

  som ett underlag för eventuella lagstiftningsåtgärder, 

 

(c) dokument som inte avser lagstiftning och som offentliggjorts av en EU-institution 

avseende EU-politiska frågor, 

 

(d) frågor som ska behandlas på sammanträden i EU:s berörda ministerråd samt 

resultatet av sådana sammanträden. 
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(6) När ett särskilt utskott inrättats enligt denna arbetsordning och samverkar med ett 

särskilt utskott som inrättats av den irländska senaten, ska ordföranden för 

deputeradekammarens utskott även vara ordförande för det gemensamma utskottet. 

 

(7) Följande personer har rätt att närvara vid sammanträden i det särskilda eller 

gemensamma utskottet enligt denna arbetsordning, för ändamålet att utöva de 

funktioner som anges i punkt 5, och får delta i behandlingen av ärenden utan att ha rätt 

att vare sig rösta eller inge motioner eller ändringsförslag: 

 

(a) Ledamöter av Europaparlamentet som valts i Irlands valkretsar, inklusive 

Nordirland. 

 

(b) Medlemmar av den irländska delegationen till Europarådets parlamentariska 

församling. 

 

(c) På inbjudan av utskottet, andra ledamöter av Europaparlamentet. 

 

(8) Ett särskilt utskott som inrättats enligt denna arbetsordning får, med avseende på varje 

ombudsman med ansvar att utöva tillsyn över offentliga tjänster inom det politiska 

ansvarsområdet för det eller de berörda ministerierna, behandla 

 

(a) sådana motioner som avser utnämnandet av en ombudsman och som hänskjuts till 

utskottet, 

 

(b) sådana ombudsmannarapporter som föreläggs deputeradekammaren, senaten eller 

hela parlamentet och som utskottet väljer att behandla. 

 

b. Räckvidden och kontexten för utskottens verksamhet (på grundval av 

arbetsordningen) [DSO 84; SSO 70] 
 

(1) Det gemensamma utskottet får endast behandla sådana ärenden, medverka i sådan 

verksamhet, utöva sådana befogenheter och fullgöra sådana funktioner som är specifikt 

bemyndigade enligt utskottets arbetsregler och arbetsordningen. 

 

(2) Sådana ärenden, verksamheter, befogenheter och funktioner ska vara relevanta för – och 

får komma i fråga endast i samband med – utarbetandet av ett betänkande till 

deputeradekammaren och/eller senaten. 

 

(3) Det gemensamma utskottet ska inte behandla ärenden som behandlas, eller som har 

meddelats ingå i ett förslag för behandling, av utskottet för offentliga räkenskaper enligt 

artikel 186 i arbetsordningen och/eller Comptroller and Auditor General (Amendment) 

Act från 1993. 

 

(4) Det gemensamma utskottet ska inte heller behandla ärenden som behandlas, eller som 

har meddelats ingå i ett förslag för behandling, av det gemensamma utskottet för 

offentliga framställningar i utövandet av funktionerna enligt artiklarna DSO 111A och 

SSO 104A i arbetsordningen. 

 



 

PE599.678v01-00 14/14 NP\1116888SV.docx 

SV 

(5) Det gemensamma utskottet ska vid offentliga sammanträden avhålla sig från 

förfrågningar om och offentliggörande av konfidentiell information oavsett ärende om 

så begärs av angivna skriftliga skäl från 

 

(a) en person som ingår i regeringen eller en biträdande minister, eller 

 

(b) chefsbefattningshavaren vid ett organ som lyder under ett ministerium eller som 

helt eller delvis finansieras av staten eller har inrättats eller tillsatts av en person 

som ingår i antingen regeringen eller parlamentet, 

 

under förutsättning att ordföranden kan överklaga varje sådan begäran som görs till  

deputeradekammarens talman/senatens talman, vars beslut ska vara slutgiltigt. 

 

(6) Det ska finnas en instruktion till alla särskilda utskott till vilka lagförslag hänskjuts att 

de ska säkerställa att inte fler än två särskilda utskott sammanträder för att behandla ett 

lagförslag på en och samma dag, såvida inte den irländska deputeradekammaren, efter 

vederbörlig underrättelse från ordföranden för det särskilda utskottet, upphäver denna 

instruktion på begäran av premiärministern enligt artikel 28 i deputeradekammarens 

arbetsordning. Ordförandena för de särskilda utskotten ska ansvara för att denna 

instruktion följs. 

 


