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SPØRGSMÅL TIL ELEVERNE LØSNING FORKLARING 

1. På hvilket politisk niveau 
bestemmes hastighedsgrænsen 
på motorvejen? 

Ikke EU Færdselsreglerne er ikke de samme i EU-medlemsstaterne, f.eks. kører 
folk i Irland, Malta og Cypern i venstre side af vejen. Færdselsreglerne 
koordineres dog på europæisk plan, og et europæisk kørekort er gyldigt i 
hele EU. 

2. På hvilket politisk niveau 
bestemmes det, at du mindst får 
en toårs garanti, når du køber en 
ny bærbar computer?  

EU-niveau Forbrugerbeskyttelse: Ifølge EU-lovgivning skal producenter sikre en 
garantiperiode på to år for elektronisk udstyr såsom smartphones, 
printere, laptops, støvsugere, kaffemaskiner osv.

3. På hvilket politisk niveau 
bestemmes det, hvornår 
skraldespande tømmes? 

Ikke EU Det er normalt på lokalt niveau, at det bestemmes, hvornår 
skraldespande tømmes. Det giver mest mening. Hvis EU havde ansvaret 
for tømning af skraldespande, ville der opstå kaos, fordi EU ikke er i rette 
position til at kende hver bys specifikke behov.

4. På hvilket politiske niveau 
bestemmes, hvilke oplysninger 
der skal være på en dåse 
sodavand: ingredienser, kalorier, 
producentens kontaktoplysninger 
osv.? 

EU-niveau Forbrugerbeskyttelse: 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.

5. Hvem bestemmer de 
sikkerhedsstandarder, som din 
smartphone skal overholde?

EU-niveau Det indre marked og forbrugerbeskyttelse: EU fastlægger 
sikkerhedsstandarder for produkter, der sælges inden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

6. På hvilket politisk niveau 
bestemmes det, hvad du skal 
have lært ved slutningen af hvert 
skoleår? 

Ikke EU EU bestemmer ikke, på hvilken måde uddannelse organiseres, og hvad 
indholdet skal være. Derfor er de endelige mål om læringsudbytte 
forskellige i EU-medlemsstaterne (og sommetider i de forskellige 
regioner). 

7. Hvilket politisk niveau har 
kompetence til at sende militære 
tropper til konfliktområder 
i verden?

Ikke EU EU har ikke en hær. Udenrigs- og forsvarspolitik hører under national 
kompetence. Medlemsstaterne forsøger dog at koordinere missioner på 
europæisk niveau og inden for NATO. 

8. På hvilket politisk niveau 
bestemmes minimumsantallet 
på 20 dage fri hvert år for en 
fuldtidsansat?

EU-niveau 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 udvide denne rettighed, men det 
europæiske minimum er 20 dage.

9. På hvilket politisk niveau 
bestemmes betingelserne 
for uddannelse af bilister og 
betingelserne for at bestå en 
køreprøve?

Ikke EU Selvom EU ikke bestemmer disse betingelser, er dit kørekort straks gyldigt 
i hele EU og har et EU-standardformat. 

10. Hvem har indført et forbud mod 
engangsplastprodukter såsom 
plastsugerør og engangsbestik af 
plast fra 2021 og frem?

EU-niveau EU har vedtaget en ny lov, der forbyder engangsplastprodukter såsom 
tallerkener, bestik, sugerør og vatpinde.

Forbuddet træder i kraft fra 2021. 



11. Hvem bestemmer mindstemålet 
for energi fra vedvarende 
energikilder såsom sol- og 
vindenergi?

EU-niveau For at lette overgangen fra fossile brændstoffer til renere energi og 
opfylde EU’s forpligtelser i henhold til Parisaftalen har EU fastsat et 
bindende mål for vedvarende energikilder i EU’s energimix på mindst 
32 % inden 2030. Procentsatsen varierer afhængigt af situationen i hver 
enkelt medlemsstat.

12. På hvilket politiske niveau tages 
beslutninger om byggetilladelsen 
for dit hus? 

Ikke EU Det er først og fremmest de lokale myndigheder, der udsteder 
byggetilladelser for private huse. 

13. Til hvilket politisk niveau betaler 
du dine skatter?

Ikke EU EU opkræver ikke skatter direkte fra sine borgere. Hver medlemsstat skal 
betale en årlig sum til Den Europæiske Union, og det er et bidrag til EU's 
budget. 

14. På hvilket politisk niveau 
tages beslutninger om vores 
helligdage? Hvilke datoer og hvor 
mange dage?

Ikke EU Nationalstaterne træffer normalt disse afgørelser. 

15. På hvilket politisk niveau 
bestemmes maksimumgrænsen 
for småpartikler, der må være 
i luften?

EU-niveau EU bestemmer mange forskellige miljømæssige foranstaltninger – f.eks. 
vandkvalitet i floder, søer og have. 

16. Hvor skal du registrere dit 
ægteskab? 

Ikke EU Det er først og fremmest de lokale myndigheder, der er ansvarlige for 
personregistrering og civilstand. 
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