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Opgave 1: 

Efter at have været arbejdsløs som elektroingeniør i et år flytter Dennis til London for at søge job. De første 

to måneder modtager han stadig understøttelse fra Danmark, men derefter er han uden indkomst. Da han 

stadig ikke har fundet et job, søger han om engelsk understøttelse som arbejdsløs. De engelske 

myndigheder afviser dog at give ham støtten, og under hensyn til at han ikke efter to måneder har fundet 

noget job, udviser de ham af landet.  

1.1. Er de engelske myndigheders behandling af Dennis i overensstemmelse med EU-retten? 

Det lykkes senere Dennis at få job i Holland, og efter at have arbejdet i en periode, begynder han at 

undersøge mulighederne for at få sin russiske kone, Elena, til Holland, så de kan bo sammen. Elena er 

operasanger, og hun søger et job ved Statsoperaen i Amsterdam. Hendes ansøgning bliver dog afvist med 

den dobbeltbegrundelse, at hun for det første som ikke-EU-statsborger ikke har krav på arbejdstilladelse i 

Holland, og for det andet at stillinger ved Statsoperaen er forbeholdt hollandske statsborgere. 

1.2. Er behandlingen af Elena i overensstemmelse med EU-retten? 

Dennis’ bror, William, har haft en svær tid. Han har for fire år siden i forbindelse med en druktur slået sin 

bedste ven ihjel. Han blev idømt tre års fængsel for uagtsomt manddrab, og efter at have afsonet sin dom 

har han haft svært ved at finde sig til rette. Derfor inviterer Dennis ham til at bo hos sig i Holland. Da 

William ankommer til Holland, bliver han imidlertid straks udvist, da man i Holland har indført en politik om 

”nultolerance over for grov kriminalitet”, som indebærer at alle udlændinge, der er blevet idømt et straf på 

mere end to års fængsel, udvises.  

1.3. Er behandlingen af Wililam i overensstemmelse med EU-retten? 

Et par år efter bliver Dennis syg, og efter en sygdomsperiode bliver han fyret fra sit arbejde. Efter en 

yderligere kort periode dør han. Elena modtager herefter en udvisningsordre fra myndighederne i Holland, 
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som henviser til, at hun ikke længere kan aflede nogen rettigheder fra sin afdøde ægtefælle og derfor ikke 

har nogen ret til fortsat ophold. 

1.4. Er udvisningen af Elena i overensstemmelse med EU-retten? 

 

Opgave 2: 

Regionen Vinobella i medlemsstat  X har en meget anerkendt vinproduktion på en hel unik drue, som trives 

i regionen, men som har svært ved at gro andre steder. Vinen er så anerkendt og populær, at 

vinproducenter i andre regioner og andre medlemsstater begynder at købe druer fra Vinobella for at lave 

deres egen vin på disse druer eller tilsætte druerne til den vin, de selv producerer. Som reaktion på denne 

udvikling indfører medlemsstat X en række tiltag for at begrænse udførslen af druer fra Vinobella: For det 

første sætter man et loft på, hvor meget hver enkelt vinbonde i Vinobella kan udføre, idet de højst kan 

udføre 2.000 kg druer. Dernæst opkræver man en afgift på 5 kr. pr. kg på alle ferske vindruer, som udføres 

af regionen. 

Vinbonden A fra en naboregion i medlemsstat X bliver hårdt ramt af disse tiltag, da han netop har indrettet 

sin vinproduktion efter, at der indgår druer fra Vinobella. Han spørger sin gode ven som er erhvervsjurist, 

om det er muligt for ham at gøre gældende, at tiltagene er i strid med EU-retten.  

2.1. Hvad skal vennen svare? 

 

Opgave 3: 

Medlemsstat A blev dømt for traktatbrud, fordi de havde indført en afgift på blanke DVD’er i strid med art. 

110. De havde således opkrævet en afgift på 5 kr. pr. stk. på indenlandsk producerede DVD’er, mens 

indførte DVD’er blev pålagt en afgift på 10 kr. pr. stk. 

Forhandleren Movietime solgte primært indførte DVD’er til sine kunder, som hovedsageligt var 

supermarkeder. Da afgiften blev indført, forhøjede han straks sine salgspriser med 10 kr. pr. stk. for at 

kompensere for den nye afgift. 

En af Movietimes kunder var supermarkedskæden PRIX, som kunne konstatere, at de nu skulle betale 10 kr. 

ekstra pr. stk. for deres DVD’er, og dette indebar, at deres omsætning faldt betragteligt.  

Efter retssagen retter såvel Movietime som PRIX henvendelse til skattemyndighederne i medlemsstat A for 

at få godtgjort det tab, de har lidt. Movietime kræver at få refunderet de 10 kr. pr. DVD, de har betalt. Det 

samme gør PRIX, og herudover kræver PRIX at få godtgjort det indtægtstab de har lidt i den periode, hvor 

de har oplevet et fald i omsætningen. 

Du arbejder ved skattemyndighederne i medlemsstat A og bliver bedt om at redegøre for, hvordan disse 

krav skal vurderes efter EU-retten. 

3.1. Hvad vil du svare? 


