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Retspolitisk Forening skal indledningsvist pointere, som også det forelagte bilag 

(forslaget med ledsagende danske bemærkninger) anfører i præambel nr. 48 og på side 

52, at Danmark ikke vil kunne deltage i eller lade sig forpligte af den evt. kommende 

forordning pga. det danske retsforbehold. 

 

På den baggrund skal foreningen alene kort kommentere forslaget til forordning: 

 

Forordningen tilsigter at opbygge en ny EU-administration, der vil få til opgave at i alle 

deltagende lande at efterforske, retsforfølge og anklage især sager om svig mod EU´s 

finansielle interesser (programmer, projekter, støtteordninger mv.), dog således at sagerne 

ved visse efterforskningsskridt og ved anklage/retsforfølgning skal forelægges de enkelte 

involverede nationale domstole til afgørelse. Forslaget skal også ses i sammenhæng med 

det tidligere forelagte direktivudkast om svig, jfr. KOM(2012) 363, der angav meget 

betydelige ”materielle” ændringer i forhold til gældende dansk straffelovgivning mv. 

 

Vi må generelt ud fra en suverænitetsbetragtning og retssikkerhed for borgerne i relation 

til efterforskning og domstolsbehandling tage afstand fra den ”filosofi” som forslaget er 

udtryk for, nemlig at borgere i EU (fx borgere i Danmark, hvis retsforbeholdet ikke 

bestod) ikke møder nationale politi- og anklagemyndigheder, men EU-

myndighedspersoner i de omhandlede sager, ligesom de nationale domstole i sagerne 

pålægges visse retsplejemæssige EU-fastsatte regler, der kan stride mod de i øvrigt 

gældende nationale regler herom.  

 

Forslaget er udtryk for ”mere EU” (EU-myndighedsudøvelse i de enkelte lande) inden for 

et sagsområde om svig med EU-midler, hvor et effektivt samarbejde landene imellem og 

med EU´s gældende institutioner (Eurojur, OLAF mv.) bør kunne virke og håndhæves, jf 

fx art. 325, så man samtidig – overfor borgerne - opretholder kompetencerne for 

nationale myndigheder (politi, anklagemyndigheder, domstole).     
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København, den 21. november 2013 

 

 

Bjørn Elmquist   Peter Arnborg  

formand  bestyrelsesmedlem 


