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Rettevejledningen 
Vintereksamen 2013 -2014 

EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) 

 

Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode 
og selvstændige besvarelse kan sprænge de indholdsmæssige rammer for 
rettevejledningen.  

 

OPGAVE 1: 

De studerende bør starte med en indledning i deres besvarelse hvor de redegøre 
for parterne og problemstillingerne i opgaven. Der findes 4 problemstillinger: 

1) den svenske bekendtgørelse der forbyder salg via internettet 

2) den danske lovgivning der kræver teknisk dokumentation og registrering af 
importører 

3) den franske forbud mod salg af kosttilskud til sport mm. Og forbud mod 
anvendelsen af betegnelsen ”piller” 

4) den danske krav at for et national diplom 

 

Problemstilling 1) – 3) vedrører artikel 34 TEUF, dvs. varernes frie 
bevægelighed. Problemstilling 4) vedrører gensidig anerkendelse af 
kvalifikationer.  

 

I) Problemstilling 1) – 3):  

I indledning bør de studerende henvise til 4 generelle betingelser som skal være 
opfyldt for at kunne undersøge art. 34 TEUF 

a) Ikke-harmoniseret område 

b) grænseoverskrivende aktivitet 

c) definition af varer 

d) modtagere 

 

Problemstilling 1): 

Den nationale foranstaltning skal undersøges med hensyn til artikel 34 TEUF og 
36 TEUF, dvs. om der foreligger en hindring for de frie varebevægelser. Ifølge EU 
domstolen skal enhver af medlemsstaternes bestemmelser for handelen, som 
direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt, kan hindre samhandelen i EU, 
anses for en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ 
restriktion i henhold til artikel 34 TEUF (jf. sag C-8/74, Dassonville).   
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I dette tilfælde drejer det sig om en national bestemmelse, som forbyder 
bestemte former for salg, som derfor direkte eller indirekte, aktuelt eller 
potentielt hindrer samhandelen mellem medlemsstaterne, jf.  forenede sager C-
267/91 og C-268/91, Keck og Mithouard.  

Det skal således undersøges, om den omhandlede nationale lovgivning opfylder 
de to betingelser, der er nævnt i Keck dommen, dvs. om 1) de finder anvendelse 
på alle de berørte erhvervsdrivende, der udøver virksomhed i indlandet, og 2) 
om afsætningen af indenlandsk fremstillede varer og varer fra andre 
medlemsstater, såvel retligt som faktisk, påvirkes på samme måde.  

Hvad angår den første betingelse bemærkes, at nævnte lovgivning finder 
anvendelse på alle berørte erhvervsdrivende, der sælger kosttilskud, således at 
denne betingelse er opfyldt.  

Hvad angår den anden betingelse er det ubestridt, at forbuddet mod salg af 
kosttilskud over internettet finder anvendelse på kosttilskud hidrørende fra 
andre medlemsstater, som sælges via postordre og leveres til de svenske 
forbrugeres hjem. Det skal således fastslås, at forbuddet mod postordresalg af 
kosttilskud fratager erhvervsdrivende fra andre medlemsstater en form for salg, 
der er særligt effektiv til salg af disse varer, og dermed medfører betydelige 
ulemper for disse erhvervsdrivendes adgang til markedet i den pågældende 
medlemsstat. Den nævnte lovgivning påvirker under disse omstændigheder ikke 
svenske erhvervsdrivendes salg af kosttilskud på samme måde som salg heraf 
udført af erhvervsdrivende fra andre medlemsstater.  

Heraf følger, at nævnte lovgivning udgør en ved artikel 34 TEUF forbudt 
foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion, 
medmindre den er berettiget af objektive grunde.  

Om hindringen af de frie varebevægelser er begrundet: Ifølge fast retspraksis 
kan en hindring af de frie varebevægelser være begrundet af et af de hensyn til 
almen interesse opregnet i artikel 36 TEUF. Den nationale foranstaltning skal i 
begge tilfælde være egnet til at sikre opfyldelsen af det forfulgte formål og må 
ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå formålet (jf. bl.a. sag C-110/05 
Kommissionen mod Italien(proportionalitetsprincippet)).  

Den sturderende vil formengentlig undersøge om den omtalte foranstaltning 
henhører under folkesundhedsområdet. Der forventes en argumentation af den 
studerende om den nationale foranstaltning er egnet til at sikre det således 
forfulgte formål eller ej. Det er imidlertid også vigtigt, at den studerende 
undersøger om den nationale foranstaltning ikke går ud over, hvad der er nød- 
vendigt for at nå dette formål. 

 

Problemstilling 2): 

Der skal foretages en vurdering af, om forbuddet udgør en kvantitativ restriktion 
i strid med artikel 34 TEUF.  

Mht. krav til både teknisk dokumentation og registrering af importører, sker der 
en begrænsning af importleddet. Derfor bør de studerende ved hjælp af sag C-
8/74 Dassonville kunne drøfte, hvorvidt foranstaltningerne, direkte eller 
indirekte, aktuelt eller potentielt, begrænser samhandlen.  
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a) Mht. krav til teknisk dokumentation kan det anføres, at der foreligger en 
indirekte diskriminerende hindring, selvom det er muligt for importører at sælge 
kosttilskud. En begrænsning af importleddet som beskrevet skal lede til de 
studerende til den konklusion, at dette er en foranstaltninger med tilsvarende 
virkning i strid med artikel 34 TEUF. Det fremgår af Sag C-120/78 Cassis de 
Dijon, at artikel 34 TEUF afspejler forpligtelsen til at overholde princippet om 
forbud mod forskelsbehandling og princippet om gensidig anerkendelse af varer, 
der er lovligt fremstillet og markedsført i andre medlemsstater, samt princippet 
om at sikre unionsvarer fri adgang til de nationale markeder. Den studerende 
skal herefter behandle spørgsmålet om, hvorvidt reglen kan retfærdiggøres efter 
artikel 36 TEUF eller almene hensyn, jf. Sag C-120/78 Cassis de Dijon. De 
studerende skal herefter kunne redegøre for undtagelserne, således om reglen 
kan anses for begrundet i hensynet til fx beskyttelse af menneskers liv og 
sundhed, samt om den er nødvendig og proportional. På baggrund af det 
beskrevne bør de studerende kunne nå frem til, at den danske krav ikke er 
proportional og at hensynet til sundhed eller forbrugerbeskyttelse vil kunne 
tilgodeses på andre og mindre indgribende måder end et krav om at følge dansk 
lovgivning. 

b) Mht. krav til registrering af importører i den danske database, foreligger der 
en direkte diskriminerende hindring, da denne foranstaltning kun vedrører 
importører. Her er det vigtigt at de studerende nå til den konklusion, at denne 
foranstaltning kun kan retfærdiggøres efter artikel 36 TEUF, hvis overhovedet 
(og ikke efter almene hensyn). De studerende bør igen komme til den 
konklusion, at denne foranstaltning ikke er proportional.   

 

Problemstilling 3): 

Der skal igen foretages en vurdering af, om forbuddet udgør en kvantitativ 
restriktion i strid med artikel 34 TEUF.  

a) Vedrørende forbuddet mod kosttilskud/slankepiller: Der er tale om et 
importforbud, som klart er i strid med artikel 34 TEUF. Efter det oplyste er der 
tale om en direkte importrestriktion, og den kan derfor alene retfærdiggøres i 
hensynet efter artikel 36 TEUF. Alternativ kan de studerende argumentere, at 
der er tale om et krav til produktet (forudsat der er tale om et generelt forbud 
mod salg af slankepiller). Og i dette tilfælde kan forbuddet enten begrundes i 
Cassis de Dijon eller artikel 36. 

Under alle omstændigheder bliver det en vurdering af, hvorvidt forbuddet kan 
begrundes i sundhedshensyn. Sagen har mange lighedspunkter med den tyske 
Reinheitgebot-sag (178/84), idet der er tale om et forbud mod alle slankepiller. 
Det skal vurderes, om der foreligger en reel risiko, samt om forbuddet er 
proportionalt.  

b) Vedrørende anvendelsen af betegnelsen ”piller”: Forbuddet mod anvendelsen 
af betegnelsen piller er et ikke diskriminerende krav til produktet. Det følger 
heraf, at der er tale om en handelshindring, som dog kan begrundes i enten 
Cassis de Dijon eller artikel 36 TEUF. 

Det relevante hensyn kan være begrundet ud fra hensynet til 
forbrugerbeskyttelse eller beskyttelse af menneskers sundhed, idet det undgås, 
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at varerne tillægges egenskaber, som de ikke besidder. Spørgsmålet er, om 
domstolene vil acceptere at forbrugerne vil lade sig vildlede af anvendelsen af en 
sådan betegnelse, jf. sag C-315/92 Clinique med nogenlunde parallel 
problemstilling. Herudover kan man diskutere, om forbuddet er proportionalt, 
idet en mærkning af produktet formodentligt vil være tilstrækkelig vejledning 
for forbrugerne, jf. sag sag C-315/92 Clinique. 

 

Problemstilling 4): 

Denne del af opgaven vedrører den frie bevægelighed for personer. Artikel 53 
TEUF er en hjemmelbestemmelse som fastslå at der skal udstedes direktiver om 
gensidig anerkendelse af eksamensbeviser m.v. I EU gælder der således en 
gensidig anerkendelse af uddannelser og andre kvalifikationer. Den danske 
foranstaltning indebærer en skjult diskrimination, da det må antages, at det 
nationale krav om besiddelse af et dansk eksamensbevis generelt er en fordel for 
erhvervsdrivende med et dansk eksamensbevis og til skade for dem med 
eksamensbeviser fra andre medlemsstater (jf. pensum, EU retten, s. 952ff.) 

Den studerende bør i sin besvarelse komme frem til at Danmark i mangel på 
harmonisering af den foreliggende erhvervsområde, kan fastsatte hvilke krav der 
stilles op som betingelse for at bestride en stilling eller udøve et erhverv. EU 
Domstolen fastlår en pligt for medlemsstaterne til ved bedømmelse af, om de 
faglige krav er opfyldt, at tage hensyn til de kvalifikationer, som pågældende har 
erhvervet i udlandet, jf. sag C-71/76 Thieffry. Det er næppe proportionalt, at det 
kræves, at Mikkel Rasmussen skal gennemføre en lignede uddannelse i Danmark. 
Det må være tilstrækkeligt, at Mikkel Rasmussen alene aflægger og består 
manglede prøve. 

I undervisning blev direktivet om gensidig anerkendelse af uddannelser 
(2005/36) ikke gennemgået. Det skal slevfølgelig anerkendes hvis den 
studerende kommer frem til en besvarelse i lyset af direktivet (EU retten, s. 967 
ff.). 

 

 

Opgave 2 

Den studerende bør i sin besvarelse komme frem til at spørgsmålet angår 
implementering af et direktiv.  

Mht. den danske regerings begrundelse bør den studerende komme frem til 
følgende: 

1) tidsfristen: Implementering skal ske inden for den i direktivet angivne 
implementeringsfrist. Domstolen har været utilbøjelig til at acceptere 
overskridelse af implementeringsfristen, ligegyldig hvor kort den er. Ifølge 
domstolens faste praksis kan en medlemsstat ikke påberåbe sig bestemmelser, 
praksis eller forhold i sin nationale retsorden som begrundelse for ikke at 
overholde forpligtelser og frister i henhold til et direktiv, jf. fx sag C-77/69, 
Kommissionen mod Belgien.  
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2) implementering af direktivet ved skrivelse:  

Art. 288 TEUF anfører at det overlades til de nationale myndigheder at 
bestemme form og midler for gennemførelsen, men implementering skal ske ved 
bindende almengyldige bestemmelser. Af retssikkerhedshensyn skal 
implementering ske ved bindende almengyldige bestemmelser, jf. fx sag C-
339/87, Kommissionen mod Holland. Betingelserne for at implementere et 
direktiv korrekt er: 

a) retsstillingen skal være klar og utvetydig, dvs. de parter, der berøres af 
direktivet, skal kunne opnå kendskab til deres rettigheder og pligter. 

b) reglerne skal være bindende, dvs. reglerne skal skabe en sikkert 
retstilstand. 

c) medlemsstater skal sikre, at der er effektive sanktioner ved overtrædelser 
af direktivets regler. 

Umiddelbart bør en skrivelse ikke kunne opfylde disse krav, da den kan ændres 
uden videre, og at ændringen kan ske i det skjulte. 

 

3) heller ikke Spanien og England har implementeret direktivet rettidigt: Der har 
gentagende gange været forelagt EU-Domstolen undskyldninger, for at fristerne 
ikke skulle kunne overholdes i forbindelse med implementering af direktiverne. 
Domstolen har dog ikke accepteret nogle af disse undskyldninger, jf. fx sag C-
77/69, Kommissionen mod Belgien.  Således vil domstolen næppe acceptere den 
danske begrundelsen at hverken Spanien og England har implementeret 
direktivet rettidigt. 

 

 

 

 

 


