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Opgave 1 vægter 75 % og opgave 2 vægter 25 % 

 

Opgave 1 (vægter 75 %) 

BodyWork ApS er en dansk virksomhed, som sælger bl.a. kosttilskud til sport, fitness og bodybuilding via sin 

hjemmeside. Både salgs- og leveringsbetingelser er reguleret af dansk ret, og tvister afgøres efter dansk ret. 

Virksomheden har stor succes med online salget af kosttilskud både i Danmark og i Sverige. BodyWork ApS 

drives af Mikkel Rasmussen, som overtog firmaet efter sin onkel i 2010. Mikkel er fitnessinstruktør og er 

samtidig uddannet diætist fra en skole, som er godkendt af den svenske Sundhedsstyrelse. BodyWork ApS 

sælger både kosttilskud, som er fremstillet i Danmark og Sverige, men også kosttilskud, der er fremstillet i 

Litauen. 

I Sverige findes der en bekendtgørelse, der forbyder, at kosttilskud til sport, fitness og bodybuilding sælges 

via internettet. Den svenske bekendtgørelse fastslår, at den slags kosttilskud skal sælges i en 

specialforretning godkendt af den svenske Sundhedsstyrelse, der opfylder både de materielle og personelle 

vilkår, som er omhandlet i bekendtgørelsen. Den svenske myndighed gør gældende, at det er nødvendigt, 

at kunder få leveret kosttilskud i specialforretninger, idet de skal have adgang til den personlige kontakt til 

en diætist, som har kendskab til de forskellige kosttilskud, der findes på markedet. Desuden fastslår 

bekendtgørelsen, at kosttilskud til sport, fitness og bodybuilding ikke må sælges til unge under 18 år, og at 

sådan en kontrol kun er mulig, hvis den slags kosttilskud sælges i en specialforretning. 

Derimod kræver dansk lovgivning en teknisk dokumentation, som producenter og importører af kosttilskud 

til sport, fitness og bodybuilding skal udarbejde for at påvise, at de produkter, der bringes i omsætning, 

overholder lovkravene. Ligeledes skal importører registrere sig selv og det kosttilskud, som de bringer i 

omsætning i Danmark, i en database administreret af den danske Fødevarestyrelse.  

Mikkel Rasmussen finder ud af, at der er et marked for slankepiller. Han udvikler tilbuddet således, at 

BodyWork ApS fremover også tilbyder et stort udvalg af slankepiller. Slankepillerne sælger rigtigt godt i 

Danmark, og derfor vil Mikkel Rasmussen eksportere dem. Eksportaktiviteterne rettes særligt mod Frankrig, 

og salget stiger i de første 2 måneder, indtil den franske regering udsteder et forbud mod kosttilskud til 
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sport, fitness og bodybuilding. I samme forbindelse bliver der udstedt en ny forbrugerbeskyttelseslov i 

Frankrig, som forbyder anvendelsen af betegnelsen ”piller” for produkter, som ikke bruges til medicinsk 

behandling. 

Mikkel Rasmussen mener, at de svenske, danske og franske regler er i strid med EU-retten og spørger sin 

advokat Kurt Pedersen til råds. Hvad skal advokaten svare? 

Alle personer og oplysninger om national ret er fiktive. Idet der skal ses bort fra evt. harmonisering på 

området, ønskes en redegørelse for sagsforløbets EU-retlige aspekter.  

 

 

Da Mikkel Rasmussens sekretær går på barsel, ansætter han sin kone Ulla som vikar. Ulla tager sig af alt 

kontorarbejde, dvs. hun tager telefoner, skriver breve og andre dokumenter samt udfører forefaldende, 

administrative opgaver. Imidlertid vedtog Danmark i efterår 2012 med stor hast en lovgivning, der 

indebærer, at man ikke må importere og sælge kosttilskud i detailleddet, medmindre vedkommende er 

indehaver af et fagligt diplom i ernæring og sundhed godkendt af den danske Sundhedsstyrelse.  

Mikkel Rasmussen mener, at de danske regler er i strid med EU-retten og spørger sin advokat Kurt 

Pedersen til råds. Hvad skal advokaten svare? 

Alle personer og oplysninger om national ret er fiktive.  

 

 

Opgave 2 (vægter 25 %) 

I februar 2012 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et direktiv omhandlende krav til emballagen af insulin. 

På grund af en forkortet implementeringsperiode (på ½ år), fik den danske regering ikke ændret de 

gældende regler omhandlende emballagen af insulin. Imidlertid udstedte sundhedsministeren i juni 2013 

en skrivelse, hvori Sundhedsstyrelsen blev informeret om direktivets eksistens samt fik instruks om at 

acceptere importeret insulin, som opfyldte direktivets specifikationer.  

Apoteker A køber en del medicin i udlandet. I marts 2012 blev en forsendelse af insulin fremstillet i Frankrig 

beslaglagt ved en periodisk kontrol af Sundhedsstyrelsen med den begrundelse, at emballagen ikke 

opfyldte kravene indeholdt i gældende dansk lovgivning. Emballagen opfyldte dog kravene indeholdt i EU-

direktivet. Varerne blev ikke frigivet før medio juni efter, at Sundhedsstyrelsen havde modtaget den 

ovennævnte skrivelse.  

På baggrund af ovennævnte sagsforløb indledte Kommissionen et traktatbrudssøgsmål efter artikel 258 

TEUF. Efter at Kommissionen havde givet en begrundet udtalelse, ændrede den danske regering de 

hidtidige regler, således at de blev formuleret i overensstemmelse med direktivets krav.  

Som svar på den begrundede udtalelse anførte den danske regering følgende:  

 at den ikke var i stand til at implementere direktivet korrekt, da implementeringsfristen var kortere 
end normalt 

 at skrivelsen udstedt i juni 2013 var tilstrækkelig til at implementere direktivet korrekt  
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 at heller ikke England og Spanien havde formået at implementere direktivet rettidigt.  

 

 Spørgsmål:  

Hvordan må Kommissionen forventes at vurdere de anbringender, som fremføres af den danske 

regering? 

 


