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EU-MEDLEMSKABET HAR ÆNDRET 
VORES LANDE OG VORES 
DAGLIGDAG

Det indre marked, de åbne grænser og indførelsen af euroen
som fælles valuta er nogle af de vigtigste resultater, som EU har 
opnået. 

Men EU's beslutninger er, i langt højere grad end vi er klar over, 
med til at forme mange forskellige områder af vores liv.  

Find ud af mere gennem nogle konkrete eksempler. 



FORBRUGERBESKYTTELSE

AFSKAFFELSEN AF 
ROAMINGGEBYRER I 
EU

Roaminggebyrer blev afskaffet den 
15. juni 2017. Borgere fra Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde på rejse i EU 
betaler hjemmemarkedspriser for 
telefonopkald, sms'er og mobilt 
internet. 

what-europe-does-for-
me.eu/da/portal/2/D14

Foto: Mimagephotos

https://what-europe-does-for-me.eu/da/portal/2/D14


FORBRUGERBESKYTTELSE

TO ÅRS GARANTI PÅ 
ELEKTRONISK 
UDSTYR

I henhold til EU-retten skal 
producenter sikre en lovpligtig 
garantiperiode på to år for 
elektronisk udstyr såsom 
smartphones, printere, laptops, 
støvsugere og kaffemaskiner.

what-europe-does-for-
me.eu/da/portal/2/X02_12301

© Den Europæiske Union 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/da/portal/2/X02_12301


DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

PRODUKTSIKKER-
HEDSSTANDARDER

Produkter, der sælges inden for EU, 
skal overholde EU's standarder for 
sundheds-, sikkerheds- og 
miljøbeskyttelse. CE-mærkning er et 
certificeringsmærke, der garanterer 
overholdelse af disse standarder. 

ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking_da

© De Europæiske Fællesskaber 1997 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_da


FORBRUGERBESKYTTELSE

OPLYSNINGER PÅ 
VAREDEKLARATIONER

EU ønsker, at folk skal have korrekte og 
fuldstændige oplysninger om, hvad de 
forbruger. Derfor skal der på varedeklarationer 
for fødevarer og kosmetik være bestemte 
oplysninger, bl.a. om ingredienser og 
producentens navn.  

ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_en

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en


DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

FØDEVARESIKKER-
HED I EU

Formålet med den generelle 
fødevarelovgivning (2002) er at 
sikre, at alle fødevarer, der sælges i 
EU, er sikre at spise. Den fastlægger 
mål, forpligtelser og generelle krav 
vedrørende alle stadier i 
produktionen og distributionen af 
fødevarer og foder – fra jord til bord.

ec.europa.eu/food/safety/general_f
ood_law_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


EU'S ARBEJDSTIDSDIREKTIV

MINDST FIRE UGERS 
BETALT FERIE

EU's arbejdstidsdirektiv, der 
oprindeligt blev indført i 1993, giver 
arbejdstagerne ret til "en årlig betalt 
ferie af mindst fire ugers varighed". 
Hver sektor og/eller medlemsstat 
kan øge antallet af dage, men 
minimum i EU er 20 dage.

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=706&langId=en&intPageId=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT 

FORBUD MOD 
ENGANGSPLAST EU har vedtaget en ny lov, der 

forbyder engangsplastprodukter 
såsom tallerkener, bestik, sugerør og 
vatpinde. Forbuddet træder i kraft 
fra 2021. 

what-europe-does-for-
me.eu/da/portal/2/X01_31001

© Den Europæiske Union 2019 

https://what-europe-does-for-me.eu/da/portal/2/X01_31001


DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT – ENERGIUNIONEN

VEDVARENDE ENERGI SKAL 
UDGØRE MINDST 32 % AF EU'S 
ENERGIMIX INDEN 2030 For at lette overgangen fra fossile brændstoffer til 

renere energi og opfylde EU's forpligtelser under 
Parisaftalen har EU fastsat et krav om, at mindst 
32 % af energikilderne i EU's energimix skal være 
vedvarende inden 2030. Procentsatsen varierer 
afhængigt af situationen i hver enkelt 
medlemsstat. 

what-europe-does-for-
me.eu/da/portal/2/X03_02901

© Den Europæiske Union 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/da/portal/2/X03_02901
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Find flere konkrete eksempler på EU-lovgivning på Hvad EU gør for mig.

https://what-europe-does-for-me.eu/da

