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4621010068 EU-ret og dansk forvaltningsret (delprøve 2) 

 
Opgave 1: 
Dennis: 
Som arbejdssøgende har han ret til at være i Storbritannien i mindst tre måneder, jf. opholdsdirektivets art. 
6, stk. 1, samt pensum s. 494. Til gengæld har Dennis ikke ret til sociale ydelser i de første tre måneder, jf. 
art. 24, stk. 2, og pensum s. 478. 
Elena: 
Som hustru til en arbejdstager har Elena – uanset at hun ikke er EU-statsborger – ret til at tage ophold hos 
sin mand, jf. opholdsdirektivets art. 2, stk. 2, litra a, samt pensum s. 482 f. Opholdsretten indebærer også, 
at hun har ret til at arbejde. 
Man kan udelukkende forbeholde offentlige stillinger for egne statsborgere, hvis der er et særligt behov for 
loyalitet, jf. art. 45, stk. 4, samt pensum s. 545 f. Disse forhold foreligger ikke i den konkrete sag.  
William: 
En udvisning kan ikke udelukkende være baseret på, at der findes en tidligere straffedom. Det må være 
begrundet i vedkommendes personlige adfærd, jf. opholdsdirektivets art. 27, stk. 2, og pensum s. 501. I 
dette tilfælde sker der en udvisning af alle, blot fordi de har en straffedom af en vis længde, og dette 
opfylder ikke kravene. Det må kræve, at man vurderer den enkelte sag, herunder vurderer om en person 
indebærer en aktuel trussel, jf. pensum s. 503. Selvom myndighederne havde foretaget en konkret 
vurdering, er betingelserne ikke opfyldt bedømt ud fra opgavens oplysninger, da William ikke udgør nogen 
aktuel trussel.  
Elena (udvisning): 
Som ægtefælle uden EU-statsborgerskab vil hun have ret til fortsat ophold efter art. 12, stk. 2, forudsat de 
har boet sammen et år, hvilket opgavens oplysninger tyder på. Efter 5 års ophold kan hun evt. søge om 
ubegrænset ophold efter art. 18 sammenholdt med betingelserne i art. 12, stk. 2, samt pensum s. 500.  
 
Opgave 2: 
Der er to aspekter i sagen: afgiften og udførselsloftet. Afgiften er i strid med art. 30, idet denne 
bestemmelse også forbyder udførselstold og også rammer en afgift, der fastsættes ved udførsel over en 
intern grænse (som her en regionsgrænse), jf. pensum s. 306. Derfor kan A formentlig også påberåbe sig 
art. 30, selvom der mangler et grænseoverskridende element. 
Udførselsloftet skal vurderes efter art. 35. Det særlige er, at man ikke diskriminerer eksport, men udførslen 
af en region. Den studerende bør se denne problemstilling og drøfte mulige løsninger. Det er for det første 
muligt, at Domstolen vil se bort fra, at der i den konkrete sag ikke er noget grænseoverskridende element, 
og vil fokusere på at reglen potentielt kunne påvirke eksport (se om den hypotetiske test efter art. 34 
bogens s. 271 f., der dog ikke er pensum). Alternativt kunne man måske argumentere for, at det forhold, at 
A ikke får mulighed for at indføre druer, gør, at han selv kan eksportere mindre, se C-161/09, Kavavetsos-
Fragkopoulos (omtalt i pensum s. 397 f.). Vurderer den studerende, at der forligger en handelshindring, skal 
det overvejes, om denne kan begrundes i art. 36 (eller evt. tvingende almene hensyn, jf. førnævnte dom). 
Den studerende kan dog også argumentere for, at der ikke foreligger nogen handelshindring, særligt fordi 
der er tale om et internt forhold, eller måske fordi man ikke særligt diskriminerer eksport, da den interne 
handel med druer i medlemsstat X også rammes. 
 
Opgave 3: 
Der er opkrævet en ulovlig afgift på 5 kr. pr. DVD (ikke 10 kr.), og udgangspunktet er, at den skal 
tilbagebetales til dem, der har betalt afgiften. Dette er i dette tilfælde Movietime, der som udgangspunkt 
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har krav på tilbagebetaling. De har dog overvæltet afgiften, og medmindre de kan dokumentere et 
omsætningsfald, vil udgangspunktet være, at Movietime ikke kan få tilbagebetaling, jf. pensum s. 180. 
Det kan være bestemt i national ret, at PRIX ikke kan søge om tilbagebetaling af afgiften, da den ikke er 
opkrævet hos dem. Et sådant udgangspunkt er accepteret af Domstolen (medmindre Movietime ikke er 
betalingsdygtig, hvilket opgaven ikke indikerer), jf. pensum s. 182. PRIX skal derfor søge de 5 kr. pr. DVD 
refunderet hos Movietime, der evt. kan gøre gældende, at der er sket overvæltning. Hvis Movietime ender 
med at betale, kan denne virksomhed derefter søge om refusion fra medlemsstaten, da der ikke længere 
foreligger overvæltning. 
Hvis medlemsstaten ikke har nogen regel om, at andre end den skattepligtige kan søge afgiften tilbage, er 
udgangspunktet, at der skal ske tilbagebetaling til PRIX, medmindre der er sket overvæltning. Der er her en 
omsætningsnedgang, der tyder på, at der ikke er sket (fuld overvæltning).   
I det omfang det indtægtstab, som lides p.g.a. omsætningsfald hos PRIX, ikke kompenseres gennem 
tilbagebetaling, kan PRIX forsøge at få godtgørelse ved at søge erstatning fra staten, jf. pensum s. 182 f. Det 
forudsætter dog, at de tre betingelser er opfyldt, jf. pensum s. 186. Den første betingelse er opfyldt, da art. 
110 tilsigter at tillægge private rettigheder. Den anden betingelse om en tilstrækkeligt kvalificeret 
overtrædelse af EU-retten er formentlig opfyldt, da det er en rimelig klar overtrædelse. Dernæst skal PRIX 
bevise, at omsætningsnedgangen skyldes den højere afgift, og at der således er årsagsforbindelse. 
 


