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Det skal lægges til grund, at der ikke eksisterer nogen harmonisering, der har betydning for løsning af 

opgaverne. 

 

Opgave 1: 

Virksomheden Sticks producerer cigaretter i medlemsstat A. Virksomhedens bestræbelser på at sælge sine 

produkter støder dog på visse problemer i flere medlemsstater. 

I et forsøg på at dæmpe salget af tobak har man således i medlemsstat B begrænset, hvilke butikker der har 

tilladelse til at sælge tobak. Det er således alene kun særligt anerkendte kiosker, der har tilladelse hertil. I 

hver region er det kun et bestemt antal kiosker, der får tilladelse hertil, og tilladelsen er betinget af, at 

kioskerne påtager sig nogle forpligtelser. Kioskerne skal for det første begrænse deres åbningstider, så der 

ikke sælges tobak efter kl. 20, og dernæst skal de forpligte sig til at sikre, at ingen under 21 år køber tobak. 

I medlemsstat C har man vedtaget en begrænsning, hvorved en kunde alene kan købe tre pakker tobak 

(dvs. cigaretter, cigarer mv.) per gang. Ifølge loven må der i en pakke tobak være op til 30 stk. cigaretter. 

Dette er lidt et problem for Sticks, som normalt pakker sine pakker med 20 stk. cigaretter, hvorfor Sticks’ 

pakker er mindre attraktive for storrygere. For at sikre at den ganske lukrative grænsehandel med 

cigaretter, der foregår mellem medlemsstat A og C, ikke lider skade, er der i loven gjort en undtagelse, 

hvorved butikker i grænseregionen har mulighed for at sælge et ubegrænset antal pakker til kunder 

hjemmehørende i andre lande, forudsat de underskriver en ”eksporterklæring”. 

Medlemsstat D har gennem de seneste år gennemført en række forhøjelser af afgifterne på tobak, således 

at denne nu udgør 150 % af tobakkens salgspris. De seneste forhøjelser har dog ikke omfattet den i D 

populære snustobak, som i overensstemmelse med ældgamle traditioner bliver snust i næsen. Sådan 

snustobak er alene pålagt en afgift på 100 %. 
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Endelig selv i medlemsstat A har man vanskeligheder med salget, fordi der stilles krav om, at salget af tobak 

ledsages af et dokument, der redegør for indholdet af tilsatte kemikalier og en redegørelse for deres 

funktion. 

Spørgsmål: 

Du er ansat hos Sticks og bliver bedt om at vurdere de EU-retlige aspekter af situationen i de forskellige 

medlemsstater. Hvad vil du svare? 

 

 

 

Opgave 2: 

Virksomheden ABB producerer kvalitetstraktorer i medlemsstat X. Efter at have opnået en meget stor 

markedsandel på hjemmemarkedet søger man at lave et salgsfremstød i nabolandet, medlemsstat Z. Til at 

forestå dette salgsfremstød ansætter virksomheden Smith til at fungere som deres agent i medlemsstaten 

Z. Fra et kontor på sin bopæl i Z’s næststørste by arbejder Smith på at markedsføre ABBs traktorer. Salget 

går dog langsomt, indtil Smith begynder at opsøge landbrug og forklare om ABBs produkter. Resultatet af 

disse besøg er i mange tilfælde, at han på stedet kan indgå en købsaftale. 

Forbrugerombudsmanden i medlemsstat Z bliver gjort opmærksom på denne aktivitet af nogle af ABBs 

konkurrenter. Efter en undersøgelse af sagen indleder han sag mod ABB for overtrædelse af 

markedsføringslovgivningen, da dørsalg med nogle få undtagelser er forbudt i medlemsstat Z. Smith gør på 

ABBs vegne gældende, at denne salgsform er den eneste effektive måde, for at et nyt produkt som ABBs 

traktorer kan komme ind på markedet, henset til at landmænd har en meget traditionel købeadfærd og er 

svære at nå gennem anden markedsføring. Endelig gør han gældende, at det vil være i strid med EU-retten 

at forhindre denne form for salg. 

Smith får en aftale med et forsikringsselskab, F, som var beliggende i X. Aftalen indebærer, at Smith skal 

markedsføre en forsikring, der dækker nyerhvervede landbrugsmaskiner (herunder de traktorer som Smith 

sælger). Smith får en provision for de potentielle kunder, han henviser, forudsat det efter henvisningen 

lykkes F at sælge en forsikring. Finanstilsynet i Z, som bl.a. fører tilsyn med forsikringsbranchen, indleder 

imidlertid en sag mod F/Smith, begrundet i at disse sælger forsikringsydelser, uden at være autoriseret som 

forsikringsselskab i medlemsstat Z. Smith gør på vegne af F gældende, at F er autoriseret til at sælge denne 

type forsikringer i medlemsstat X, og derfor var der ikke grundlag for at kræve, at de også blev autoriseret i 

medlemsstat Z. 

Smith, som er statsborger i medlemsstat Z, bor sammen med sin hustru Gloria, som er fra Bolivia. Gloria er 

oprindeligt rejst ind i landet på et turistvisum, men efter at dette udløb for et år siden, har hun opholdt sig i 

medlemsstat Z uden noget opholdsgrundlag. Hun har i mellemtiden født et barn, som Smith er faderen til. 

Da Gloria søger om opholdstilladelse i medlemsstat Z, får hun afslag, og under henvisning til at hun 

opholder sig illegalt i landet, bliver hun straks udvist. Smith henvender sig til en advokat med speciale i 
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asylret, som imidlertid ikke mener, at lovgivningen i medlemsstat Z kan bruges til at forhindre udvisningen. 

Han anbefaler dog, at Smith spørger en rådgiver, der ved noget om EU-ret.  

Spørgsmål:  

Smith synes herefter han har brug for assistance for at få løst de EU-retlige problemstillinger, som sagerne 

rejser, og spørger dig om råd. Hvordan vil du rådgive ham? 

 

  

 

 

 


