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Spørgsmål nr. 396 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg:  

 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange EU-lovforslag der er frem-

sat/vedtaget siden 2004, som er omfattet af henholdsvis det dan-

ske euro-, forsvars- eller retsforbehold?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Forsvars-

ministeriet, Finansministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og 

Børne- og Socialministeriet og kan på den baggrund oplyse følgende:  

 

Der er i perioden fra den 1. januar 2004 til den 1. oktober 2018 vedtaget 133 

retsakter omfattet af forsvarsforbeholdet, 145 retsakter omfattet af eurofor-

beholdet og 285 retsakter omfattet af retsforbeholdet.  

 

Opgørelsen omfatter EU-retsakter, der er vedtaget i perioden fra den 1. ja-

nuar 2004 til den 1. oktober 2018. Forslag til retsakter, som ikke er vedtaget 

i denne periode, herunder fordi forslaget er blevet trukket tilbage, er ikke 

medregnet.  

 

I opgørelsen er medtaget både gældende og ophævede retsakter. I tilfælde, 

hvor en retsakt omfattet af et forbehold ændrer en retsakt, som er omfattet 

af et forbehold, er både den oprindelige retsakt og ændringsretsakten med-

taget i opgørelsen.  

 

Under hensyn til spørgsmålets omfattende karakter er der ikke medtaget de-

legerede retsakter eller gennemførelsesretsakter. Delegerede retsakter og 

gennemførelsesretsakter er retsakter vedtaget med hjemmel i en anden rets-

akt (og altså ikke med hjemmel direkte i traktaten). Delegerede retsakter og 

gennemførelsesretsakter er omfattet af et forbehold, hvis de er vedtaget med 

hjemmel i en retsakt, som er omfattet af et forbehold.  

 

For så vidt angår opgørelsen af retsakter omfattet af euroforbeholdet bemær-

kes det, at afgørelser, retningslinjer og forordninger vedtaget af Den Euro-

pæiske Central Bank (ECB) ikke er medregnet i opgørelsen.  

 

For så vidt angår opgørelsen af retsakter omfattet af retsforbeholdet bemær-

kes det, at opgørelsen alene omfatter bindende retsakter, dvs. forordninger, 

direktiver, afgørelser og beslutninger.  
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Det bemærkes, at opgørelsen er gennemført manuelt på baggrund af oplys-

ninger fra Kommissionens database over EU-lovgivning, EUR-lex1, og at 

der kan forekomme unøjagtigheder.  

 

 

 

 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da

