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Forord
Størstedelen af lovene i Danmark kommer direkte eller indirekte fra EU. EU lovgiver inden for 
næsten alle politikområder. Fælles for love, der kommer fra EU, er, at folkevalgte politikere 
kun har en meget begrænset indflydelse på dem. 

I dette hæfte kan du læse om 25 skøre love og regler fra EU. Vi har samlet både fjollede og 
alvorlige eksempler på, hvor galt det kan gå, når politiske beslutninger træffes for langt væk 
fra os, de berører. 

I EU er det kun EU-Kommissionen, som kan stille forslag til love, og den er ikke folkevalgt, 
men udpeget af EU’s stats- og regeringsledere. Alle love skal desuden leve op til den meget 
omfattende Lissabon-traktat, som vi ikke fik lov til at stemme om, og som er meget svær 
at ændre.

For at Kommissionens love kan vedtages, så skal der være flertal i EU-Parlamentet og i Mini-
sterrådet. Det folkevalgte EU-Parlament kan altså ikke stille forslag til nye love eller afskaffe 
eksisterende love. Hvis en lov skal ændres eller afskaffes, så skal den ikke-folkevalgte Kom-
missionen ville det.  

I Folkebevægelsen mod EU, som er en tværpolitisk demokratibevægelse, synes vi, at det er 
en dybt udemokratisk måde at lave love på.

I Folketinget kan alle folketingsmedlemmer stille et lovforslag, og hvis der er flertal i Folke-
tinget for det, så bliver det en lov i Danmark. Et flertal kan således også afskaffe eller ændre 
en lov. Det synes vi er langt mere demokratisk, og det sikrer, at lovene kan ændres og afskaf-
fes, når der er behov og flertal for det.

Der bliver selvfølgelig også lavet fjollede love i Danmark og fornuftige love i EU. I Danmark 
har befolkningen dog langt større mulighed for at påvirke dem. Det har vi, fordi vi i Danmark 
rent faktisk stemmer på de mennesker, der laver lovene for befolkningen. Derfor kan vi som 
vælgere direkte belønne eller straffe politikerne ved valgene for den politik og de love, de 
laver.

Folkebevægelsen mod EU ønsker et levende demokrati, og derfor er vi modstandere af EU. 

Under alle 25 skøre love og regler i dette hæfte henviser vi til loven, dommen eller reglen, 
som omtales, samt til kilder, hvor man kan læse mere. På folkebevaegelsen.dk er kilderne 
desuden angivet som links.

God læselyst!

-Redaktionen
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1) Blyantspenge: MEP'ere får dækket udgifter til at have et 
kontor i hjemlandet - uanset om de har sådan et eller ej1 

Alle medlemmer af EU-Parlamentet (MEP’ere) kan få 33.000 kroner om måneden i 
"blyantspenge" oven i løn og øvrige vederlag (se punkt 3). Det er meningen, at dette beløb 
skal dække omkostninger ved f.eks. at have et kontor i sit hjemland. Det er ikke alle MEP'ere 
der overhovedet har et kontor i deres hjemland, men de kan få pengene udbetalt alligevel. 
Der er ikke krav om offentlig dokumentation om brugen af midlerne*. Faktisk har EU-
domstolen slået fast, journalister ikke må få aktindsigt i dem.2 

*I Folkebevægelsen mod EU har vi gemt bilagene fra vores seneste MEP'er, og vi viser dem 
gerne frem til hvem end, der måtte have interesse for at se dem.  

  

  

 
1 EU-domstolens afgørelse om offentliggørelse af blyantspenge 
2 EU-Parlamentet, 07/01/2020 "Hvor meget tjener et medlem af Europa-Parlamentet? Og hvad 
med blyantspengene?"  

Billede: Pixabay
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2) Børn under 8 år skal være under opsyn, hvis de leger med 
balloner3 

Hvis du skal holde børnefødselsdag, så husk lige at tjekke EU's regler for balloner. Alle børn 
under 8 år skal nemlig være under opsyn af en voksen, hvis de leger med en ballon, og 
producenterne har pligt til at oplyse om dette på produktet.4 

 
  

 
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til 
legetøj 
4 B.T., 19/11/2015, ”Her er 8 konkrete EU-regler, der påvirker din hverdag – hver dag ” 

Billede: Shutterstock
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3) Dagpenge: MEP'ere får ekstaløn for at møde på arbejde5 

Ud over en løn på 66.500 kroner om måneden plus pension*, betalte fly- og togrejser på 
første klasse og frie limousineture i Bruxelles og Strasbourg**, kan medlemmerne af EU-
Parlamentet gøre sig fortjent til et særligt ekstravederlag. Kravet for at modtage denne er, 
at de skal møde på arbejde. 

Ekstralønnen, de såkaldte "dagpenge", betales, når et medlem møder op til officielle møder 
i EU-Parlamentet, og skriver sig på den officielle tilstedeværelsesliste. Det er endvidere et 
krav, at medlemmet stemmer i mindst halvdelen af afstemningerne.  

Det er meningen, at dagpengene skal dække omkostningerne ved at være til stede i byen, 
hvor der stemmes. Der var dog nogle MEP'ere, der ønskede at kræve pengene selv under 
coronalockdown, når MEP'erne stemte hjemmefra.6 

Ud over løn, pension, dækket transport og dagpenge, får MEP'ere også "blyantspenge". Se 
punkt 1.  

*I Folkebevægelsen mod EU er der tradition for, at medlemmer af EU-Parlamentet i stedet 
modtager det samme i løn som en dansk folkevalgt. Forskellen doneres til bevægelsen. 
**I Folkebevægelsen mod EU er der tradition for, at medlemmer af EU-Parlamentet så vidt 
muligt rejser på standard/økonomiklasse. 

  

 
5 Tillæg til medlemmerne af Europa-Parlamentet 
6 EUObserver, 25/3/2020, “Parliament mulls allowances for home-working MEPs “ 
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5 Tillæg til medlemmerne af Europa-Parlamentet 
6 EUObserver, 25/3/2020, “Parliament mulls allowances for home-working MEPs “ 

4) Danmark må ikke forbyde salg af diesel- og benzinbiler7 

Enhver bil, der er typegodkendt i ét EU-land skal kunne indregistreres i ethvert andet EU-
land. Derfor må Danmark, trods vores politikeres ønske om at gøre vores transport mere 
grøn, ikke forbyde salget af diesel- og benzinbiler.8 9 

  

 
7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og 
markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 
8 DR, 19/7/2019, “Dansk stop for salg af fossilbiler i 2030 i strid med EU-lov “ 
9 Side 54 i baggrundsnotaterne fra Erhvervsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet,  
Skatteministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Transport,- Bygnings- og boligministeriet, 
Finansministeriet bragt på Politiken.dk den 13/06/2018   

Billede: Shutterstock
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5) Danmark skal bede om lov til at lave forsvarlige nitrit-
grænser i kød10 

Nitrit er et konserveringsstof, som kan være kræftfremkaldende. I EU tillader man høje 
grænseværdier for nitrit i kød, og EU har desuden bestemt, at økologiske fødevarer gerne 
må indeholde nitrit.  

I Danmark ønsker vi strammere regler for nitrit. Danske producenter ønsker desuden heller 
ikke at kalde kød "økologisk", hvis det indeholder nitrit. Da reglerne er harmoniseret på EU-
plan, er Danmark nødt til at søge om lov til at sætte lavere grænser for Nitrit i vores 
fødevarer.  

Vi skal søge om lov hvert 3. år. Vi har fået dispensation fra reglerne i 25 år nu, men vi skal 
stadig søge hvert 3. år.11 12 13 

 
10 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2021/741 af 5. maj 2021 om de nationale bestemmelser 
om tilsætning af nitrit til visse kødprodukter 
11 Berlingske, 23/3/2006, “Danmark tabte nitrit-forbud i EU”  
12 Fødevarestyrelsen, 18/5/2021, ”Danmark beholder særregel om mindre nitrit i kødpålæg” 
13 Samvirke, 28/6/2017, “Økologi tillader 49 E-numre” 

Billede: Pixabay



11

5) Danmark skal bede om lov til at lave forsvarlige nitrit-
grænser i kød10 

Nitrit er et konserveringsstof, som kan være kræftfremkaldende. I EU tillader man høje 
grænseværdier for nitrit i kød, og EU har desuden bestemt, at økologiske fødevarer gerne 
må indeholde nitrit.  

I Danmark ønsker vi strammere regler for nitrit. Danske producenter ønsker desuden heller 
ikke at kalde kød "økologisk", hvis det indeholder nitrit. Da reglerne er harmoniseret på EU-
plan, er Danmark nødt til at søge om lov til at sætte lavere grænser for Nitrit i vores 
fødevarer.  

Vi skal søge om lov hvert 3. år. Vi har fået dispensation fra reglerne i 25 år nu, men vi skal 
stadig søge hvert 3. år.11 12 13 

 
10 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2021/741 af 5. maj 2021 om de nationale bestemmelser 
om tilsætning af nitrit til visse kødprodukter 
11 Berlingske, 23/3/2006, “Danmark tabte nitrit-forbud i EU”  
12 Fødevarestyrelsen, 18/5/2021, ”Danmark beholder særregel om mindre nitrit i kødpålæg” 
13 Samvirke, 28/6/2017, “Økologi tillader 49 E-numre” 

6) Den Europæiske Fredsfacilitet kan bruges til vold14 

I marts 2021 blev EU’s medlemslande enige om at oprette Den Europæiske Fredsfacilitet – 
en fond på 37 milliarder kroner som skal bruges på militær og forsvar uden for EU’s grænser. 
En del af denne "fredelige" fond skal bruges på træning af og udstyr til andre landes væbnede 
styrker.  

Den Europæiske Fredsfacilitet er blevet mødt med alvorlig kritik fra en lange række 
anerkendte, internationale NGO’er som hævder, at fonden risikerer at bidrage til ustabilitet 
fremfor til fred. Når EU sender militært udstyr til ustabile lande, lyder argumentet, er der stor 
chance for, at det udstyr ender i de forkerte hænder. Der er ringe muligheder for kontrol med 
våben i de områder, Fredsfaciliteten skal understøtte.15 16 17 18 

 
  

 
14 RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/509 af 22. marts 2021 om oprettelse af en europæisk 
fredsfacilitet 
15 Euractiv, 23/3/2021, “EU adopts €5billion fund to train and equip foreign military forces”  
16 EUObserver, 7/5/2021, “EU mulls using new 'peace' fund to help Libyan coast guard” 
17 Joint Civil Society Statement, 11/2020, “European ‘Peace’ Facility: Causing harm or bringing 
peace?” 
18 Sveriges Forsvars Forskningsinstitut FOI, 2/2021, “To Train and Equip Partner Nations – 
Implications of the European Peace Facility” 

Wiegold.de, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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7) Det er ulovligt at spise sin egen hest19 

Hesteejere i EU skal skrive under på, at de ikke vil sælge deres heste til hestekød. Formålet 
med loven er at sikre, at hormonbehandlede rideheste ikke ender på folks tallerkener.20 21 22 
23 

 

 
19 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til 
identifikation af dyr af hestefamilien  
20 Express, 25/6/2016, “REVEALED: The EU's top ten pointless decisions the UK can now get rid 
of“  
21 Metro, 22/6/2009, “I pledge not to eat my pet horse”  
22 NPR, 24/6/2009, “New Law: Owners Must Pledge Not To Eat Horses”  
23 Telegraph, 22/6/2009, “EU asks horse owners to pledge not to eat their animals”  

Billede: Ditte Staun / Privatfoto
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8) Dyr må transporteres i over 8 timer24 

Dyr må transporteres næsten uendeligt i EU, og det danske Folketing må ikke lovgive imod 
det og sikre bedre dyrevelfærd. Danmark har forsøgt at få sat 8 timer som maksimal 
transporttid, men blev stemt ned af de andre EU-lande.  

Det betyder, at Danmark ikke må forhindre, at slagtedyr transporteres fra Danmark til 
Rumænien for at blive slagtet, eller at smågrise køres fra Danmark til Italien for at blive 
opfedet og slagtet.  

I 2019 blev 15,2 millioner levende grise eksporteret fra Danmark til andre EU-lande, og 11 
millioner grise blev transporteret i over 8 timer. Heste, kvæg og får må også transporteres 
levende igennem hele EU.25 26 27 28 

 

 
24 EU-regler om beskyttelse af dyr under transport 
25 Berlingske, 22/11/2004, ”Danmark stemt ned i EU”  
26 Danmarks Statistik, 7/2/2020, ”Uændret svinebestand på 12,7 mio. svin”  
27 Dyrenes Beskyttelse, 8/7/2020, ”Eksplosiv stigning i lange dyretransporter” 
28 Miljø- og Fødevareministeren, 11/6/2019, Svar på Spørgsmål nr. 179 om, hvorvidt Danmark i 
overensstemmelse med EU-retten nationalt kan stramme reglerne for, hvor længe dyr på vej til 
slagtning må transporteres, til miljø- og fødevareministeren, kopi til udenrigsministeren 

Billede: Shutterstock
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9) EU bestemmer hvor meget kanel, vi må have i bagværk29 

EU har sat begrænsninger på, hvor meget kanel, der må være i bagværk. Traditionelt 
bagværk må indeholde meget mere kanel end almindeligt bagværk. 

I første omgang blev den danske kanelsnegl kategoriseret som almindeligt bagværk, hvilket 
betød, at mange bagere måtte lave deres opskrifter om.  

I Sverige lykkedes det imidlertid at få kategoriseret kanelbullar som traditionelt bagværk, så 
de traditionelle opskrifter kunne følges.  

På grund af ramaskriget i Danmark over, at vi skulle lave vores kanelsnegle om, fandt 
fødevarestyrelsen også ud af at kategorisere danske kanelsnegle som traditionelt bagværk, 
så vi kan omgå EU's stramme bageregler for almindeligt bagværk.30 31 

 

 
29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om 
aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på 
fødevarer  
30 EU-Kommissionen, 23/3/2015, ”Skidt og kanel”  
31 TjekDet, 25/5/2019, ”Hvad blev der af EU’s forbud mod kanelsneglen?” 

Soer, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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10) EU vil blande sig i tiden32 

EU blander sig i meget - også i sommer- og vintertid. Et flertal i EU-Parlamentet vedtog i 
2019 at afskaffe sommertid i hele EU i 2021. Det betyder, at vi i Danmark ikke må have 
sommer og vintertid, hvis vi har lyst til det.  

Det er dog ikke blevet indført endnu, fordi Ministerrådet og EU-Parlamentet ikke er enige. 
Der er bl.a. uenighed om, om der skal vælges permanent sommer- eller vintertid. 

Det er under alle omstændigheder EU og ikke de enkelte nationer, der bestemmer, om 
landene må have sommertid.33 34 

 
  

 
32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF af 19. januar 2001 om sommertid 
33 EU-Oplysningen, 22/3/2021, ”Hvad er status for at afskaffe koordineret sommertid i EU?” 
34 EU-Parlamentet, 26/3/2019, ”Parlamentet ønsker at stoppe med at skifte mellem sommer- 
og vintertid i 2021”  
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11) EU-skilte ved landbrugsprojekter skal leve op til meget 
detaljerede krav om størrelse, indhold og synlighed35 

Når der investeres med EU-midler over et vist beløb, kræver EU, at der opsættes skilte ved 
de projekter, der finansieres. 

Disse skilte skal opfylde meget rigide krav til udformningen og størrelsen. De skal stå, så alle 
kan se dem, der skal være EU-flag i præcis de rigtige toner på og en mængde fakta om 
projektet. Hvis skiltet ikke opfylder EU´s præcise krav, bliver landmandens EU-tilskud skåret, 
dog maksimalt 50.000 kroner.36 37 38 

 
  

 
35 Bilag III, Del 1 og 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 
2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 
36 Landbrugsstyrelsen, 7/2017, ”Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP” 
37 Landbrugsstyrelsen, 2019, ”Kontrolgrundlaget og skilteregler” 
38 Landbrugsstyrelsen, 6/9/2021, ”Krav til information om tilskud – skiltning” 
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12) Feta må ikke hedde feta, medmindre det er produceret i 
Grækenland39 40 

Hvis den lokale grønthandler eller cafe sælger hvid ost og kalder den feta, selv om den er 
lavet i Tyrkiet eller Danmark, så vanker der bøder. EU's love forbyder nemlig alle andre end 
grækerne at kalde fetaost for feta.  

I mange år har man produceret ost efter fetaopskrift i Danmark og Tyskland og kaldt det 
feta, men i 2005 dømte EU-domstolen landene til at stoppe med at bruge navnet feta. 
Ganske vist kommer ordet feta oprindeligt fra italiensk, men nu har EU givet Grækenland 
eneret på ordet feta.41  
 
  

 
39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige 
hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag 3, afsnit X, kapitel I, pkt. 3 
40 EU-dom om betegnelsen Feta, 2005 
41 DR, 25/10/2005, ”Dansk fetaost må ikke hedde feta” 
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13) Friske æg skal smides ud42 

Æg må ikke sælges til forbrugere, hvis der er mindre end 7 dage til udløbsdatoen. Derfor 
smides de ofte ud.  

Det er ekstra fjollet i Danmark, fordi reglerne for udløbsdato på æg er harmoniseret i EU, 
selvom æg behandles anderledes og har meget mindre salmonella i Danmark end i 
Sydeuropa. Danske æg kan derfor ofte holde sig langt forbi den EU-harmoniserede 
udløbsdato.43 

 
  

 
42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 
43 Justitsministeren, 18/10/2020 Svar på spørgsmål om Danmark i overensstemmelse med EU-
retten kan beslutte at ophæve reglen om, at æg kun må sælges indtil 7 dage inden 
holdbarhedstidens udløb, til ministeren for fødevarer, landbrug og ligestilling, kopi til 
udenrigsministeren 

Billede: Pixabay
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42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om 
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14) Havremælk må ikke hedde havremælk44 

Det er i følge EU ikke tilladt at kalde havremælk for havremælk eller sojamælk for sojamælk. 
Det slog EU-domstolen fast i 2017. Derfor hedder produkter, der ellers i daglig tale kaldes 
plantemælk (f.eks. havremælk, søjamælk og rismælk), officielt plantedrik (f.eks. havredrik, 
sojadrik, risdrik.).  

EU-domstolen mente blandt andet, at forbrugerne risikerede at blive forvirrede, hvis der 
stod havremælk på havremælken, da der jo også står mælk på komælk. Man gjorde dog 
undtagelse for kokosmælk, som fortsat må hedde det, og for jordnøddesmør, som fortsat 
må have smør med i navnet, selvom "smør" ligesom "mælk" ellers er reserveret til animalske 
produkter.45 46 47 

 
  

 
44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 
45 Forbrugerrådet Tænk, 16/3/2020, ”Plantedrik er mere klimavenlig end mælk”  
46 Landbrug & Fødevarer, 22/6/2017, ”Forbudt at kalde sojadrik for ’sojamælk’”  
47 Lexology, 3/11/2017, ”The TofuTown Decision: What does dairy’s monopoly on words mean 
for plant-based businesses in the UK?”  

Billede: Shutterstock
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15) Hjorteliv trues af dyresundhedsloven48 

EU har lavet en regel om, at alle hjorte på farme under 50 hektar skal øremærkes. Langt de 
fleste danske hjortefarme (f.eks. Marselisborg Dyrehave) er under 50 hektar.  

Det er meget svært og dyrt at øremærke hjorte, som jo er vilde dyr. Mange hjorteavlere 
valgte derfor at aflive deres bestande når de hørte om reglen, som træder i kraft tidligt i 
2022.  

I december 2021 fik hjorteavlerne at vide, at der kunne søges dispensation fra reglen hos 
Fødevarestyrelsen. Det var efter, at mange hjorteavlere havde aflivet deres dyt af hensyn til 
EU-reglen. Ifølge fødevareministen skyldtes den langsomme melding om dispensation, at 
det var svært at finde en model for dispensation, der var i overensstemmelse med EU-
lovgivningen.49 50 51 52 

 
48 Dyresundhedsloven 
49 Fødevarestyrelsen, 7/2021, ”Vejledning om mærkning og registrering i CHR af hjorte og 
kameler”  
50 Landbrugsavisen, 2/10/2021, ”Hjorteavler lukker og slukker efter øremærketyranni” 
51 Landbrugsavisen, 20/12/2021, ”Fødevarestyrelsens direktør sender undskyldning til 
hjorteavlerne” 
52 TV2 Østjylland, 15/12/2021, ”Svend Erik aflivede sine hjorte – nu svarer styrelse på kritikken” 

Billede: Pixabay
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16) Klimavenlige fødevarer forhindres af bureaukrati53 54 55 
56 

Nye klimavenlige fødevarer tager minimum 18 måneder om at blive godkendt som fødevarer 
i EU. Derudover skal virksomheden betale for alle de tests, som fødevareproduktet skal 
gennemgå, hvilket kan løbe op i flere millioner kroner. 

Disse stramme EU-regler har eksempelvis fået iværksættervirksomheden "Beyond 
Mushrooms" til at træde på bremsen. Virksomheden laver et svampebaseret 
fødevareprodukt, som kunne bidrage med mere plantebaseret og klimavenlig kost, men EU's 
Novel Foods-regler gør det så svært for virksomheden, at alle aktiviteter er sat i stå. På trods 
af tilskud fra Miljøstyrelsen og private investorer er virksomheden ikke sikker på at kunne 
betale sine medarbejdere undervejs, når der minimum går 18 måneder før produktet kan 
komme på markedet.57 58 59 

  

 
53Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye 
fødevarer 
54 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om 
administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- 
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer 
55 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om 
administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer 
56 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-
listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2015/2283 om nye fødevarer 
57 Effektivt Landbrug 12/11/2021, ”Fødevarestartups knækker nakken på »stram« EU-lov: - Det 
er enormt frustrerende” Business, side 6.  
58 Effektivt Landbrug 19/11/2021, ”EU-Kommissionen afviser at ændre ’stram’ 
fødevareregulering” 
59 Fødevarestyrelsen, 15/6/2021, ”Nye fødevarer og fødevareingredienser (novel food)” 
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17) Overenskomstsystemet undergraves af EU-domme60 61 
62 63 

EU-domstolen fungerer på en måde som lovgiver inden for EU-systemet. Et godt eksempel 
herpå er faglige rettigheder, som er blevet sværere at opretholde på grund af EU-domme. I 
en række domme fra 2007 og 2008 inddrog domstolen hele overenskomstsystemet som en 
del af EU’s indre marked.  

Først kom den finske Vikingdom fra 2007, som sagde, at det at bruge faglig konflikt for at få 
overenskomst stred mod andre EU-landes virksomheders ret til frit at etablere sig.  

Dernæst fulgte 3 domme. Laval-dommen fra Sverige, som forbød svenske 
bygningsarbejdere at lave blokade mod en byggeplads for at sikre, at udenlandske arbejdere 
fik samme overenskomstmæssige løn som svenske. Rüffert-dommen fra Tyskland, som 
forbød delstaten Niedersachsen at kræve overenskomst i sine udbudsmaterialer og endelig 
Luxembourg-dommen, som forbød landet Luxembourg at kræve overenskomster overholdt 
af udenlandske firmaer.  

Da Danmark meldte sig ind i EF skete det på et løfte om, at EU aldrig ville blande sig i løn og 
arbejdsforhold. Dette løfte brød EU-domstolen ved at udvide EU’s regler om fri 
bevægelighed til også at omfatte netop løn og overenskomster, hvilket har medført social 
dumping overalt i EU.64 

 
60 Viking-dommen 
61 Laval-dommen 
62 Rüffert-dommen 
63 Luxemborg-dommen 
64 Fagbevægelsen mod Unionen, 24/6/2016, ”HVAD SIGER DOMMENE – og hvad siger Laval-
loven?” 
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18) Positiv særbehandling til atomkraft65  

I hele EU’s levetid har Euroatom-traktaten sikret, at atomkraften har fået positiv 
særbehandling i EU i forhold til alle andre energikilder. Det betyder, at atomkraft støttes 
langt mere end sol-, vand-, vindkraft og andre bæredygtige energi alternativer.  

Euratom har et budget på 11 milliarder årligt, og Danmark bidrager med 200 millioner 
skattekroner til dette, også selvom befolkningen og folketinget har fravalgt atomkraft af 
sikkerhedsmæssige grunde. I 2019 besluttede et enigt Folketing, at man ønskede at ændre 
Euratom-traktaten, så bæredygtig energi får lige konkurrencevilkår med atomkraft.  

Der er dog ikke sket ændringer, da det kræver at alle EU's lande er villige til at ændre 
traktaten, og det er lande med udbredt atomkraft med Frankrig i spidsen bestemt ikke 
interesserede i.66 67 

 
  

 
65 Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab  
66 NOAH, 19/2/2020, “Vedvarende energi: Forfatningsændring i EU er undervejs“ 
67 NOAH, 25/11/2021, “Atomkraft: Atomkraft er ikke svaret på klimakrisen”  

Gralo, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons
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19) Rejsecirkus: Hele EU-Parlamentet skal rejse frem og 
tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg hver måned68  

EU-Parlamentet arbejder mest i Bruxelles. Det er der, der f.eks. holdes udvalgsmøder. EU-
Parlamentsbygningen i Bruxelles har en plenarsal, hvor alle EU-Parlamentsmedlemmerne 
kan mødes.  

Alligevel rejser alle EU-Parlamentets over 700 medlemmer og omkring 1700 af deres 
ansatte til en anden EU-Parlamentsbygning i Strasbourg en gang om måneden for at holde 
plenarmøder. Det gør de, fordi en protokol til Lissabontraktaten foreskriver det.  

Rejsecirkuset frem og tilbage kan altså kun ændres ved en traktatændring (der blev dog - 
oftest mod Frankrigs ønske - gjort undtagelse under noget af coronapandemien). 
Rejsecirkuset estimeres at koste omkring 19.000 ton CO2 om året.69 

 
  

 
68 Protokol om fastlæggelse af hjemstedet for den Europæiske Unions institutioner og for visse 
af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester (side 318 i EU-oplysningens udgave af 
Lissabontraktaten sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag fra 2016) 
69 EU-Parlamentet, 4/8/2014, Spørgsmål om CO2-udledning ved EU-Parlamentets rejser mellem 
Bruxelles og Strasbourg  

Billeder: Pixabay
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20) Svært at inddrage SU-gæld70 71 

EU's regler om arbejdskraftens frie bevægelighed betyder, at Danmark er forpligtet til at 
optage studerende fra EU-lande på danske uddannelser og betale dem SU, hvis de blot 
arbejder 10-12 timer om ugen.  

Da Danmark har en høj SU i forhold til andre lande, tiltrækker det selvfølgelig mange 
studerende. På Syddansk Universitet i Sønderborg har knap 40 procent af de studerende 
ikke tilknytning til Danmark eller andre nordiske lande, så disse EU-regler er efterhånden 
blevet temmelig dyre for Danmark. 

Hertil kommer, at staten også er forpligtet til at yde de udenlandske studerende SU-lån. Hvis 
udenlandske studerende vælger at tage hjem til deres moderlande efter endt studie, kan det 
være meget svært at få pengene tilbage. EU-landene skal samarbejde med hinanden om 
inddrivelse af skattegæld, men EU-Kommissionen har nægtet at hjælpe med inddrivelse af 
SU-gæld. I 2020 udgjorde misligholdt SU-gæld fra EU- og EØS-borgere 400 millioner kr.72 73 
74 75 

 
70 EU-note om EU-domstolens SU-domme 
71 EU's opholdsdirektiv 
72 Berlingske, 6/6/2021, ”Udenlandske studerende fylder uddannelser i mindre byer op”  
73 EU-Oplysningen, 26/6/2020, ”Kan udenlandske studerende få SU?”  
74 Skatteministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, 23/2/2018, ”Stærkere indsats til 
inddrivelse af SU-gæld i udlandet”  
75 Skatteministeren, 22/3/2021, Svar på spørgsmål 121 om misligholdt SU-gæld 
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21) Tomme fly tvinges på vingerne for at holde fast i start- 
og landingstilladelser76 

Internationale regler kræver, at flyselskaber anvender 80% af de landingspladser, de har 
reserveret. Reglerne er til stede for at mindske trængsel og muliggøre planlægning i 
lufthavne. Det er dog muligt at dispensere fra reglerne, hvis der er mindre efterspørgsel på 
fly. Det skete f.eks. efter 11. september 2001 og under finanskrisen.  

Under COVID-19 pandemien har der også været mindre efterspørgsel på fly, og trods det, at 
EU i første omgang suspenderede reglerne i 2020, valgte EU at indfase dem igen i 2021. Det 
betød, at tusindvis af tomme og halvtomme fly har fløjet (og dermed forurenet) alene fordi, 
at flyselskaberne ikke ville miste sine pladser i fremtiden.  

Direktøren i luftfartsselskabet Lufthansa Carsten Spohr forventer, at Lufthansa skal flyve 
med 18.000 tomme og halvtomme fly i vinteren 2022 for at holde fast i pladserne i EU. Han 
bemærker desuden, at man i det meste af resten af verden uden for EU har fundet ud af at 
dispensere fra reglerne på en klimavenlig måde.77   

 
  

 
76 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/250 af 16. februar 2021 om ændring af 
Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår midlertidig lempelse af reglerne om 
slotudnyttelse i Unionens lufthavne som følge af covid-19-krisen 
77 Frankfurter Allgemeine, 23/12/2021, ”Wir müssen 33.000 Flüge streiche”  
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betød, at tusindvis af tomme og halvtomme fly har fløjet (og dermed forurenet) alene fordi, 
at flyselskaberne ikke ville miste sine pladser i fremtiden.  

Direktøren i luftfartsselskabet Lufthansa Carsten Spohr forventer, at Lufthansa skal flyve 
med 18.000 tomme og halvtomme fly i vinteren 2022 for at holde fast i pladserne i EU. Han 
bemærker desuden, at man i det meste af resten af verden uden for EU har fundet ud af at 
dispensere fra reglerne på en klimavenlig måde.77   

 
  

 
76 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/250 af 16. februar 2021 om ændring af 
Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår midlertidig lempelse af reglerne om 
slotudnyttelse i Unionens lufthavne som følge af covid-19-krisen 
77 Frankfurter Allgemeine, 23/12/2021, ”Wir müssen 33.000 Flüge streiche”  

22) Tusindvis af biler kører rundt med slukkede baglygter78 

Nye EU-regler betød i 2011 at baglygterne på biler ikke længere automatisk skulle tændes, 
sådan som ellers hidtil har været tilfældet i Danmark. Reglerne blev igen lavet om i 2016, så 
nye biler nu automatisk tænder for baglygterne når det bliver mørkt, men for alle nye biler 
solgt i Danmark 2011-2016 baglygten som standard tændes manuelt.  

Derfor kører tusindvis af biler rundt på de danske veje, hvor baglygterne ikke tænder, når 
bilen tændes. Ifølge transportministeren må Danmark på grund af EU-regler ikke kræve, at 
bilerne omkodes.79 80 81 82 83 

 
  

 
78 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/46/EF 
79 DR, 7/3/2018, ”Flere bilisters desperate opråb: Tænd så de baglygter!”  
80 Transportministeren, 20/12/2019, Svar på spørgsmål nr 87 om omkodning af dansk 
indregistrerede biler med typegodkendelser i perioden 2011-2016, således at baglygterne 
tændes automatisk, når bilen startes  
81 Transportministeriet, 19/11/2019, ”Ny kampagne skal få bilister til at tænde baglygterne”  
82 TV2, 20/11/2019, ”Hver tiende bilist oplever farlige situationer - begår du samme fejl?” 
83 TV2 Øst, 19/11/2019, ”Ny kampagne skal få bilisterne til at huske at tænde baglygterne”  
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23) Vand forhindrer ikke nødvendigvis dehydrering84 

I 2011 frarådede EU's Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) drikkevareproducenter at hævde, 
at indtagelse af vand forhindrer dehydrering. To tyske professorer bad EU-organet EFSA 
tage stilling til, om det var korrekt at skrive, at vand forhindrer dehydrering. En sådan 
formulering syntes EFSA ville stride imod Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006.85 

  

 
84 Afgørelse fra EU's Fødevaresikkerhedsautoritet 
85 Express, 1/2/2020, “Ridiculous EU laws Britain has been forced to accept from Brussels – 
EIGHT of the worst”  

Folkebevægelsen mod EU-vandflaske - kan købes i webshoppen på folkebevaegelsen.dk
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84 Afgørelse fra EU's Fødevaresikkerhedsautoritet 
85 Express, 1/2/2020, “Ridiculous EU laws Britain has been forced to accept from Brussels – 
EIGHT of the worst”  

24) Vanskeligt at stille krav læger fra EU-lande, der arbejder 
i Danmark86 

Danmark har lægemangel, så det er godt, at udenlandske læger arbejder i Danmark. Det er 
samtidig vigtigt, at alle læger, der arbejder i Danmark, har solid faglighed og en god evne til 
at kommunikere på dansk. Derfor stiller vi i Danmark høje fag- og sprogkrav til udenlandske 
læger.  

Der er dog stor forskel på, hvad vi må kræve af læger, der kommer fra et andet EU-land og 
læger, der kommer fra et land uden for EU. På grund af anerkendelsesdirektivet må vi ikke 
stille faglige krav til læger fra EU-lande, selvom deres uddannelse er anderledes end den 
danske. Vi må gerne stille sprogkrav til EU-læger, dog sætter EU også rammer for, hvor 
meget vi må kræve.87 88 89 

 
  

 
86 EU's anerkendelsesdirektiv 
87 DR, 19/2/2019, ”OVERBLIK Sådan får læger fra udlandet tilladelse i Danmark”  
88 Folketinget, 23/1/2020, Behandling af B47 Forslag til folketingsbeslutning om ens krav til 
kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande  
89 Dagens medicin, 04/11/2020, ”PLO halverer sin prognose for lægemangel i 2023”  
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25) Æbler og appelsiner skal konfiskeres fra rejsende, der 
krydser grænsen fra Norge til Sverige90 

Nordmænd som har et æble med i madpakken på en tur til Sverige, skal efter EU's love have 
æblet konfiskeret. EU har en lov, som forbyder folk at tage frisk frugt og grøntsager med ind 
i EU.  

Det betyder, at toldere skal konfiskere frugt og grønt ved den ellers meget åbne grænse til 
Sverige. Men hvis man nu har en ananas eller en banan med i madpakken er det helt ok, for 
lige netop de to frugter er undtaget fra reglerne.91 

  

 
90 Plantesundhedsreglerne i EU 
91 Jyllands-Posten, 20/12/2019, ”Er det en spøg? Nordmænd ryster på hovedet over nyt EU-
forbud”  
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90 Plantesundhedsreglerne i EU 
91 Jyllands-Posten, 20/12/2019, ”Er det en spøg? Nordmænd ryster på hovedet over nyt EU-
forbud”  

Hvem er vi?
Folkebevægelsen mod EU er en tværpolitisk organisation, der bygger på fire søjler:

1) Demokrati
2) Den nordiske samfundsmodel
3) Globalt udsyn
4) Bæredygtigt klima og miljø

Vi arbejder for at frigøre Danmark fra den Europæiske Union. Vi mener nemlig, at lovgivning 
og beslutninger, der har betydning for borgerne i Danmark, netop bør træffes i Danmark.

Vi arbejder derfor på at tage magten tilbage til det nationale og lokale folkestyre samt syn-
liggøre de alternativer, som blandt andre Norge, Island og Schweiz er gode eksempler på. Når 
andre lande kan, så kan vi nemlig også.

Vær med til at tydeliggøre EU-modstanden i dit lokalområde
På folkebevaegelsen.dk kan du altid bestille vores nyeste uddelingsmaterialer helt gratis og 
med gratis forsendelse til både gadeuddeling og husstandsomdeling.

Mød Folkebevægelsen mod EU i hele landet
Folkebevægelsen mod EU har aktive afdelinger rundt omkring i landet. Du kan til enhver tid 
holde dig opdateret via kalenderen på folkebevaegelsen.dk, hvor du kan følge med i, hvor og 
hvornår der er aktiviteter og arrangementer i vores mange lokalafdelinger.

Uanset om du er medlem eller ej, er du altid velkommen til at deltage i Folkebevægelsen mod 
EU’s arrangementer og aktiviteter.

Vil du være medlem?
Er du ikke allerede medlem hos Folkebevægelsen mod EU, så kan du til enhver tid blive det. 
Som medlem er du med til at støtte det vigtige arbejde for EU-modstanden, og det betyder 
rigtig meget for os! 

Samtidig får du mulighed for at møde en masse andre 
EU-modstandere, deltage i aktiviteter og arrangementer, 
deltage i vores årlige Landsmøde og generelt engagere dig 
i EU-modstanden.

Se mere og bliv medlem på folkebevaegelsen.dk/bliv-med-
lem/ eller scan QR-koden.
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SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826 

LaserTryk.dk

STØT KAMPEN FOR DEMOKRATI
Støt vores arbejde med at skabe åbenhed om EU’s dårlige idéer. 

Folkebevægelsen mod EU er den konsekvente, kvalificerede EU- 
modstand.

Hjælp os med at vise, at EU-modstand giver mening.

Støt os med et valgfrit engangsbeløb på MobilePay 62755 eller 
meld dig ind for blot 50 kr. på folkebevaegelsen.dk/bliv-medlem/

Følg os på sociale medier: 
Facebook 
FolkebevaegelsenModEU

Instagram 
folkebevaegelsen_mod_eu

YouTube 
FolkebevægelsenmodEU

Twitter 
@Folkebevagelsen


