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Opgave 1: 

I Litauen er der netop udnævnt en ny minister. Ministeren har tidligere stiftet bekendtskab med visse EU-

retlige begreber, men er stadig usikker på forholdet mellem direktiver og national ret, og anmoder derfor 

en juridisk rådgiver om kort at udarbejde et notat om ”forskellene på og forholdet mellem direktivers 

umiddelbare anvendelighed, fortolkningsforpligtelsen og medlemsstaternes erstatningsansvar”. 

 

Angiv i hovedtræk hvad rådgiveren skal skrive i sit notat. 

 

Ministeren og dennes embedsmænd var endvidere i tvivl i forbindelse med vedtagelsen af visse nationale 

forskrifter om anvendelse af radiostyrede modelflyvere. Der var et politisk ønske om at begrænse 

anvendelsen af sådanne flyvere til bestemte tidspunkter og steder, primært uden for de største byer i 

Litauen. Baggrunden for reglerne var, at der havde været et antal ulykker, hvor personer var blevet ramt af 

sådanne flyvere. Radiostyrede modelflyvere med en særlig manøvredygtighed kunne dog tillades, idet disse 

lettere kunne kontrolleres, og de derved ikke kunne forventes at blive skyld i så mange ulykker med 

personskade til følge. Baggrunden for reglerne var, at man ville sikre menneskers liv og sikkerhed ved at 

undgå ulykker med modelflyvere. I forbindelse med vedtagelsen af reglerne påpegede en erfaren 

embedsmand, at der muligvis var en pligt til at underrette EU om vedtagelsen af sådanne regler. 

 

Redegør for, om der er særlige procedurer som medlemsstaten skal iagttage i forbindelse med 

vedtagelsen af de nye litauiske regler, samt redegør endvidere kort for indholdet af disse. Der skal i 

besvarelsen ikke tages stilling til evt. overtrædelser af EUF-traktatens regler om varernes frie 

bevægelighed, herunder art. 34 m.fl. 
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Opgave 2: 

I Danmark havde der i en årrække været diskussioner om mulighederne for at foretage påvirkninger af de 

menneskelige gener med henblik på behandling af sygdomme. Diskussionerne havde særligt drejet sig om 

enkelte former for gen-påvirkning som indeholdt potentiale som kræftbehandling. Der havde været visse 

forsøg med den pågældende behandlingsform, men inden disse forsøg kunne gennemføres helt, havde 

man i lovgivningen indført regler om, at det ikke var tilladeligt inden for Danmarks grænser at udføre 

eksperimenter, forsøg eller behandling med den pågældende type af gen-påvirkning. Baggrunden for 

lovgivningen var den ophedede debat, som havde været i medierne om behandlingsmetoden og gen-

påvirkning generelt, herunder bidragene fra forskellige interesseorganisationer og råd, bl.a. Etisk Råd. De 

bagvedliggende tanker var, at man med denne behandlingsform gik over grænsen for, hvor meget man 

burde ændre ved det grundlæggende menneskelige gen-materiale. Det var altså etiske og moralske 

forhold, som spillede den afgørende rolle for forbuddet. 

Hans Nielsen havde fået en form for kræft, som med stor sandsynlighed var dødbringende, og hvor de 

sædvanlige behandlingsmetoder ikke havde vist nogen større effektivitet. Hans Nielsen havde hørt om 

potentialet ved den nye form for gen-påvirkning, men var også klar over forbuddet mod at anvende 

metoden i Danmark. Hans Nielsen havde gennem en bekendt hørt, at der i Belgien var åbnet for anvendelse 

af denne kontroversielle metode, og ville tage til Belgien for at indgå i et sådan eksperimentelt 

behandlingsforløb. 

De danske sundhedsmyndigheder havde hørt om Hans Nielsens planer, og var fortørnet over, hvad de anså 

som et forsøg på at undgå det danske forbud. Myndighederne satte derfor maskineriet i gang med henblik 

på at undgå, at Hans Nielsen kunne rejse til Belgien for at modtage denne behandling. Hans Nielsen var af 

den opfattelse, at såvel de danske regler om forbud mod behandlingen som myndighedernes indblanding i 

hans rejseplaner var utidige og muligvis i strid med EU-retten. 

 

Hans Nielsen ønsker at få redegjort for, hvilke muligheder Danmark har for at nægte at iværksætte 

behandlingen af ham inden for rammerne af det danske sygehusvæsen, samt hvilke muligheder Danmark 

har for at stoppe hans udrejse med det formål at modtage gen-påvirkningerne i Belgien. 

Ved besvarelsen af denne opgave skal der ikke inddrages sekundær regulering, herunder 

sundhedsregulering. 
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Opgave 3: 

Lars køber en restauration i Kolding. Restaurationen er beliggende i en baggård i et boligkvarter.  Dette 

medfører at Lars, om sommeren, kan udnytte hele baggården som restaurationsområde. Det er enkelt at 

skabe ”sydlandsk stemning” i baggården og området er let at varme op med terrassevarmere.  

I Kolding har kommunalbestyrelsen valgt at følge restaurationslovens lukketider. Dvs. at restaurationer skal 

holde lukket mellem kl. 24-05. Lars finder ud af, at hans kunder gerne vil blive længere om sommeren, og 

derfor vil han gerne udvide åbningstiden. Han søger om tilladelse til udvidet åbningstid i sommerhalvåret, 

således at han i hverdagene kan holde åbent til kl. 01 og i weekenderne til kl. 02.  

Bevillingsnævnet giver Lars den ønskede dispensation fra den almindelige åbningstid. I afgørelsen står: 

”Restaurant España har hermed dispensation til, i perioden 1. maj til 30.september, at holde åben for 

servering til kl. 01 søndag-torsdag og kl. 02 fredag og lørdag.  Dispensationen gives med hjemmel i § 28, stk. 

4 i restaurationsloven (se bilag). Det er en betingelse, at restaurationen overholder en støjgrænse på 70 dB. 

Denne støjgrænse er betinget, fordi restaurationen er beliggende i et boligområde. Betingelsen er vedtaget 

med hjemmel i § 33 (se bilag). Eventuelle klager over afgørelsen, skal jf. § 33 indbringes for 

Kommunalbestyrelsen.”  

Restauranten klager over vilkåret om støjgrænser, som man ønsker ophævet. Kommunalbestyrelsen 

ophæver i stedet dispensationen, da man ikke finder, at der i den skønsmæssige afvejning foretaget af 1. 

instansen er taget tilstrækkeligt hensyn til det forhold, at restauranten er beliggende i et boligområde.  

 

1) Hvilke overvejelser giver rekursinstansens afgørelse anledning til? 

 

En anden restauratør i Kolding har hørt, at Lars har fået en dispensation til at holde længere åben. Han 

henvender sig derfor til bevillingsnævnet, for at få aktindsigt i sagen. I anmodningen skriver han ” Jeg 

anmoder hermed om aktindsigt i sagen vedr. restaurant Españas dispensation til længere åbningstider i 

sommerhalvåret. Jeg driver restaurationen Det danske køkken, og har tidligere anmodet om at få en 

dispensation til at forlænge åbningstiden i sommerhalvåret. Dette har jeg fået afslag på, derfor er jeg 

interesseret i, hvilke omstændigheder der er lagt vægt på i forbindelse med at min konkurrent restaurant 

España har fået dispensation.” 

 

2) Hvilke overvejelser giver anmodningen om aktindsigt anledning til? 
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Bilag, uddrag af (fiktiv)restaurationsloven. 

 

Bevillingsmyndigheden 

§ 10. Ansøgning om alkoholbevilling, tilladelser eller dispensationer fra denne lov indgives til 

kommunalbestyrelsen. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter denne lov er 

henlagt til kommunalbestyrelsen.  

Lukketid 

§ 28. Steder, hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, og hvortil 

der er offentlig adgang, skal være lukket i tiden fra kl. 24 til kl. 5. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte, at 

den almindelige lukketid kan være kortere, dog skal der være lukket i tiden fra kl. 2 til kl. 5. 

Kommunalbestyrelsens beslutninger om ændring af den almindelige lukketid skal offentliggøres mindst 2 

gange i et eller flere blade, der har almindelig udbredelse i kommunen. I lukketiden kan servering af mad og 

drikkevarer ske for overnattende gæster uden for de almindelige serveringslokaler. Den almindelige 

lukketid gælder ikke for tog, busser, fly og skibe i fart, jf. § 10 a, stk. 2. 

Stk. 2. Ved særlige lejligheder såsom større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt 

nytårsnat kan politiet for steder, som ligger i politikredsen eller en del af denne, tillade længere åbningstid 

for de i stk. 1 nævnte virksomheder. 

Stk. 3. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade længere åbningstid, når virksomheden 

drives på jernbanestationer, lufthavne, skibsekspeditioner, rutebilstationer samt færgers og ruteskibes 

anløbspladser. 

Stk. 4. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at de i stk. 1 nævnte virksomheder har 

åbent i den almindelige lukketid, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og 

ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes 

forsvarligt. 

Stk. 5. Bevillingsmyndigheden kan inden påbegyndelsen af en virksomhed træffe afgørelse om, at 

virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, jf. 

stk. 1, såfremt dette findes påkrævet af miljømæssige hensyn. 

Stk. 6. Bevillingsmyndigheden kan efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte 

virksomheder som nævnt i stk. 1 skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids 

begyndelse, såfremt dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige 

hensyn. 

Stk. 7. Politiet kan ud fra de hensyn, som er nævnt i stk. 6, med øjeblikkelig virkning begrænse åbningstiden 

i op til 30 dage, dog længst indtil bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åbningstiden, jf. stk. 6. 
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Stk. 8. I lukketiden må der ikke ske salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, men 

detailsalg af mad og drikkevarer er tilladt i overensstemmelse med reglerne i § 25, stk. 1. Senest et kvarter 

efter lukketidens indtræden må der ikke ske indtagelse af mad og drikkevarer. I lukketiden må der dog ske 

salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet for sammenkomster af foreninger eller 

sluttede selskaber, rejseselskaber og lign., når det foregår i særskilte selskabslokaler, eller der foreligger 

tilladelse fra politiet. 

Stk. 9. Indtil 1 år efter at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om en kortere almindelig lukketid, jf. 

stk. 1, kan bevillingsmyndigheden bestemme, at en igangværende virksomhed skal holdes lukket fra et 

tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, såfremt det findes påkrævet af miljømæssige 

hensyn. 

 

Begrænsninger og betingelser for tilladelser m.v. 

§ 33. Tilladelser og dispensationer, der gives i medfør af loven, kan efter vedkommende myndigheds 

bestemmelse begrænses og betinges. 

 

Klage over afgørelser 

§ 34. Et bevillingsnævns afgørelse kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Indbringelsen skal være 

modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at indbringe afgørelsen for kommunalbestyrelsen og 

om fristen herfor. 

 


