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Opgave 1 

Arthur Andersen & Søn drives af Karl Andersen, som overtog firmaet efter faderens død. Karl er uddannet 

blikkenslager, og han havde i takt med det massive boom i brændeovne i de danske husstande stor succes 

med at reparere skorstene. De belægninger og oppustelige rør, som blev anvendt i virksomheden, blev 

importeret fra Rumænien. Den rumænske teknologi var markedsført på andre europæiske markeder med 

stor succes. Rørene gør det muligt at istandsætte gamle skorstene uden at foretage murerarbejde. Man 

havde imidlertid ikke opnået miljømærkning for produktet, hvilket skyldes, at den rumænske virksomhed 

slet ikke havde tænkt i de baner. Arthur Andersen & Søn importerede desuden kabler, flettede bånd mv. af 

jern og stål fra Tyrkiet og Tjekkiet. De nævnte kabler og stålbånd var heller ikke miljømærkede. 

I forbindelse med den danske ’grøn vækst’ pakke blev der i efteråret 2012 vedtaget og pålagt et særligt 

gebyr på bl.a. de kabler og flettede stålbånd, som Karl Andersen importerede. Gebyrets reelle formål var at 

begrænse anvendelsen af stålkabler, der var meget miljøforurenende. Det danske alternativ var CE-

mærket, og det danske produkt var produceret langt mere miljøvenligt. Produktet som sådant var dog ikke 

mindre forurenende efter endt anvendelse for eksempel ved affaldsbortskaffelsen. Med gebyret blev 

importproduktet imidlertid klart dyrere end de danske produkter. 

Ligeledes som led i den grønne vækstpakke blev de større danske virksomheder underlagt miljøinspektion. 

Under en sådan inspektion blev man på Karl Andersens virksomhed mødt med et krav om alene at anvende 

produkter, som var påført et miljømærke (herunder CE-mærkning).  

Karl Andersen, der i øvrigt var meget miljøbevidst, havde bemærket den danske ’miljøbonus’ ordning. Den 

danske bonusordning var baseret på en støttefond. Støttefonden var oprettet med det formål at tildele 

støtte til erhvervelse af rene køretøjer, som blev suppleret med støtte til tilbagetrækning af forurenende 

køretøjer. Karl Andersen købte tre nye varevogne som erstatning for de gamle varevogne. Andersen var 

meget sparsommelig, og de nyanskaffede varevogne havde alle tidligere tjent som 

demonstrationsvarevogne (én i Danmark, én i Italien og én i Spanien). Den danske varevogn var registreret i 

Danmark første gang med påtegningen ’demonstrationskøretøj’, den spanske og italienske var imidlertid  
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registreret i Spanien og Italien uden en sådan påtegning. De danske myndigheder tildelte Karl Andersen en 

miljøbonus for den danske varevogn, men ikke for de øvrige varevogne, da de manglede en påtegning om, 

at der var tale om et demonstrationskøretøj (som bevis for ikke at have kørt et stort antal kilometer).  

Idet der skal ses bort fra evt. harmonisering på området ønskes en redegørelse for sagsforløbets EU-

retlige aspekter. 

 

 

Opgave 2 

Mille Madsen ejer en lille kiosk på banegården i Århus. Kiosken sælger blade, tobak og slik. Mille køber og 

importerer sine tobaksvarer fra Danmark, Tyskland og Spanien. I efteråret 2012 nedlægger de danske 

myndigheder forbud mod importen af den udenlandske tobak.  

Mille Madsen sagsøger de danske myndigheder. Under sagen, der behandles af byretten i Århus som 
førsteinstans, forlanger hun at få sagen forelagt for EU-domstolen. Den danske domstol afviser dette krav. 

a)  Er det i overensstemmelse med EU-retten, at den danske domstol afviser kravet om forelæggelse 
for EU-domstolen? 

b)  Findes der andre veje til domstolsprøvelse af det danske importforbud? 

 


