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Relevans

 Siden 2010 kan op til 58 % af den gældende 

danske ret spores tilbage til EU (kilde: 

Tænketanken EUROPA 2015)

– 14 % er implementeret EU ret og

– 4436 forordninger med direkte retsvirkning

 Forbehold: Siger ikke noget om den reelle 

påvirkning, da flere af forordningerne har 

begrænset påvirkning

 På den anden side har vi EU domme, som har 

direkte betydning for forvaltningen



Relevans

Hvornår kan man 
bedst få indflydelse

Er implementering 
uproblematisk?

Husk at der er ca. 
500 millioner 

europæer og 28 
lande, som er 

berørte



Formelle regler i EU: Retsakter

Direktiv

• Rammelov hvor der 
fastsættes et mål

• MS beslutter, hvordan de 
vil gennemføre direktivet 
i nationale lovgivning

Forordning

• Almengyldig og 
bindende i alle 
enkeltheder

• Gælder umiddelbart

Afgørelser

• Kan være af 
lovgivningsmæssige 
karakter

• Bindende i alle 
enkeltheder for dem, 
den angiver at være 
rettet til

• Gælder umiddelbart



Formelle regler i EU: 
Beslutningsprocesser

Den alm. 
lovgivningsproc.

• 89% af alle forslag

• Samarbejde ml EP og 
Mråd

• Angår 85 af 
arbejdsområderne

• Afsæt i Lissabontraktaten, 
2009

Høringsprocedure

• Romtraktaten 1958

• EP høres og de kan udtale 
sig

• Ex. harmonisering af 
skatter og afgifter

• Ex. optagelse af nye lande 
i euroen

Godkendelsesproc

• EP skal godkende et 
forslag før rådet kan 
vedtage dem (ja/nej)

• Ex internationale 
handelsaftale; CETA



Den almindelige 
lovgivningsprocedure

Fællesbeslutning EU lovgivning

Eu. Central 
Bank

Gruppe af 
MS

Borgerinitiativ

Domstolen



Ingen tidsfrist
Fri adgang til at 
stille spm



Vedtagelsestidpunkt - triologer

Vedtagelsestidspunkt

1. Beh. 85%

Tidl. 2. - beh.

8%

2. beh. 5%

3. beh. 2%

Triologer

Forhandlinger ml Kommissionen, EP 
og Mrådet

Praksis anvendes de når som helst

Formålet
-Mulighederne for at afslutte 
tidligt

-Afdække uenighed

- Undgå ressourcekrævende  
(forligsudvalgs)møder



Indflydelse - lytteklar

 Før formuleringen af udkast til retsakt

 I lovgivningens første fase; ingen tidsfrist



Implementering af EU politik i DK

 Myte at Danmark er EU-

duks/implementeringsduks

 Forklaring

– EU reglers karakter: Teknisk-juridisk sprog 

anderledes

– Til tider åben for tvetydige fortolkninger

– Implementering (af direktiver) er en 

politisk proces



Implementering af EU politik i DK

 Juridisk implementering på centralt niveau

– Nationale interesser betydning for fortolkning

– Evt. mangel på adm. kapacitet eller erfaring

 Praktisk implementering

– Eget dynamisk forløb

– Nationale aktører kan udgøre ”vetopunkter” 

eller mediere processen



Folketinget og EU

 EU-specialudvalg (30 stk)

– Unik konstruktion i Europa (ngo-venligt)

 Manglende samspil ml Folketingets Europaudvalg og 

de fagspecifikke udvalg (mandat)

 Implementering primært via bekendtgørelser

– 90% via bek, 9% via lov, 1% via cirkulærer

– Pt. ingen klare retningslinier for valg af ”vej”!!! 


