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Spørgsmål nr. 3 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg: 

 

”Såfremt EU-retsforbeholdet ophæves ved folkeafstemningen 

den 3. december 2015, og der på overstatsligt niveau vedtages 

lovgivning vedrørende et rigsanliggende, som medfører, at den 

danske lov i sin helhed ophæves, kan Danmark så vedtage lo-

ve, som alene skal gælde for Færøerne?” 

 

Svar: 

 

Der henvises til Justitsministeriets og Udenrigsministeriets notat om kon-

sekvenser for Færøerne af en eventuel omdannelse af det danske retsforbe-

hold til en tilvalgsordning. Notatet, der er sendt til Færøernes Repræsenta-

tion i København den 28. september 2015, vedlægges til Færøudvalgets 

orientering. 

 

Som det fremgår af notatet, kan der – hvis en dansk lov i sin helhed ophæ-

ves som følge af en EU-retsakt – være behov for at sikre, at retstilstanden 

på Færøerne ikke påvirkes heraf. Dette kan ske gennem Folketingets ved-

tagelse af love, der udelukkende gælder for Færøerne. 

 

Færøerne kan i øvrigt også – i det omfang det er muligt efter den færøske 

hjemmestyreordning – overtage et givent sagsområde. Det bemærkes, at 

der er tale om en ret, men ikke en pligt for Færøerne. 

 

Endelig bemærkes for en god ordens skyld, at der ikke er tale om, at det 

nuværende retsforbehold eventuelt skal ophæves, men at det eventuelt skal 

omdannes til en tilvalgsordning. En sådan omdannelse ændrer ikke på ud-

gangspunktet om, at Danmark ikke deltager i – og ikke bliver bundet af – 

retsakter, der vedtages med hjemmel i traktatens afsnit om retlige og indre 

anliggender (tredje del, afsnit V, i Traktaten om Den Europæiske Unions 

Funktionsmåde). Omdannelsen til en tilvalgsordning indebærer derimod 

som noget nyt, at Danmark – sag for sag – får ret til at træffe beslutning 

om at deltage i samarbejdet om konkrete retsakter mv. 

 

 

 

 

 

 


