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Justitsministeriet. København, den 15. april 2019.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2019 overføres 0,3 mio. kr. til §
11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust til dækning af Danmarks bidrag til Eurojust (EU’s agentur
for samarbejde mellem anklagemyndigheder) i perioden 12. december til og med 31. december 2019.

Udgiften i 2019 finansieres af de på finansloven opførte midler på § 07.51.11. Bidrag til EU vedrø-
rende moms og BNI.

b. Den 13. maj 2016 gav Folketingets Europaudvalg mandat til, at regeringen kunne anmode om til-
knytning på mellemstatsligt grundlag til Eurojustforordningen, når denne blev vedtaget. Den 6. no-
vember 2018 blev Eurojustforordningen vedtaget. Forordningen finder anvendelse fra den 12. de-
cember 2019.

Regeringen er nået til enighed med Eurojust og EU-Kommissionen om en samarbejdsaftale, der skal
sikre fortsat dansk tilknytning til Eurojust efter den 12. december 2019. Aftalen indebærer, at Dan-
mark træder ud af Eurojust. Danmark får dog med aftalen mulighed for fortsat at deltage i det prakti-
ske samarbejde i Eurojust. Aftalen indeholder således bestemmelser om bl.a. ret til udstationering af
en dansk repræsentant inkl. stedfortræder og assistent ved Eurojust, ret til deltagelse i møder i Euro-
just, herunder som observatør i Eurojusts øverste organ, ret til administrativ bistand til den danske
repræsentant ved Eurojust, adgang til Eurojust-faciliteter og adgang til Eurojusts elektroniske sagsbe-
handlingssystem.

Aftalen indeholder herudover en bestemmelse om, at Danmark årligt skal bidrage økonomisk til
Eurojusts budget. Bestemmelsen er en gengivelse af den tilsvarende bestemmelse herom i Europol-
aftalen, som blev indgået den 29. april 2017. Størrelsen af Danmarks fremadrettede bidrag til Euro-
just vil overordnet set svare til Danmarks nuværende bidrag til Eurojust, som baseret på Eurojusts
2019-budget på det foreliggende grundlag estimeres til at udgøre 5,7 mio. kr. årligt. Det bemærkes i
den forbindelse, at Danmark i dag bidrager til Eurojusts budget gennem Danmarks samlede bidrag til
EU. Denne praksis er ikke mulig at videreføre pga. det danske retsforbehold.

Med regeringens forslag til finanslov for 2020 vil der blive lagt op til at oprette en særskilt konto i
regi af Justitsministeriet fra 2020 og frem til Danmarks bidrag til Eurojust. På finansloven for 2020
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forventes Danmarks bidrag til Eurojust budgetteret til 5,7 mio. kr. årligt i 2020-2023. Beløbet vil lø-
bende blive justeret i lyset af udviklingen i Eurojust samt den generelle BNI-udvikling i EU, som
ligger til grund for beregningen af det årlige bidrags størrelse.

Da aftalen vil træde i kraft den 12. december 2019, vil Danmark dog allerede i 2019 skulle betale et
særskilt bidrag til Eurojust for perioden 12. december 2019 til 31. december 2019. Beløbet forventes
at udgøre 0,3 mio. kr. i 2019, men vil blive konsolideret endeligt af Eurojust frem mod aftalens
ikrafttræden. Der er behov for, at der etableres bevillingsmæssig hjemmel til overførsel af de 0,3
mio. kr. i 2019 før der kan indgås endelig aftale om dansk tilknytning til Eurojust.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

Udgift

§ 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust (Anden bevilling) (nyoprettet
hovedkonto)

10. Almindelig virksomhed
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland 0,3 mio. kr.

§ 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI (Anden bevilling)
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland -0,3 mio. kr.

De endelige udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling kan i mindre omfang afvige fra ovenståen-
de, svarende til det endelige bidrag der fastsættes frem mod aftalens ikrafttræden.

c. Aktstykket forelægges nu med henblik på etablering af hjemmel til, at der kan overføres bidrag fra
Danmark til Eurojust i 2019 i medfør af den kommende aftale med Eurojust om strafferetligt samar-
bejde, hvilket er en forudsætning for endelig indgåelse af aftalen.

d. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2019 overføres
forventet i alt 0,3 mio. kr. til § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust til dækning af Danmarks bi-
drag til Eurojust i 2019. Udgiften i 2019 finansieres af den på § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende
moms og BNI opførte bevilling. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 opføres følgende:

Udgift

§ 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust 0,3 mio. kr.

§ 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI - 0,3 mio. kr.
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e. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 15. april 2019

SØREN PAPE POULSEN

/ Morten Duus

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 25-04-2019 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod
aktstykket).
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