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Rettevejledning til eksamensopgave, januar 2015, EU-ret og dansk forvaltningsret 

Opgave 1: 

Reguleringen i medlemsstat B er potentielt en handelshindring i strid med art. 34. Der er tale om en 

regulering af salgsformer, og det skal derfor vurderes, om Keck-doktrinens to betingelser er opfyldt.  

Umiddelbart synes det at være tilfældet. Domstolen har dog i sag C-387/93, Banchero og igen i sag C-

189/95, Franzén antydet, at hvis der er meget få butikker, der få lov til at sælge et produkt, kan dette 

måske være en handelshindring. Dommene er dog uklare, og de forholder sig ikke klart til Keck-doktrinen 

(EU-retten s. 390). De begrænsninger, der pålægges de kiosker, der får autorisation, synes ikke i sig selv at 

ramme indførte varer mere end indenlandske. 

Begrænsningen til tre pakker i medlemsstat C synes igen at være en regulering af salgsformer, og der synes 

ikke at være nogen konflikt med Keck-doktrinen. Selvom reglen, om at man kan sælge pakker med op til 30 

stk. cigaretter, giver et incitament til at gøre dette, er det i den konkrete sag ikke et krav, at Sticks ændrer 

produktet, så der er 30 cigaretter i hver pakke. Der er derfor ikke tale om et produktkrav. Det forhold, at 

man begunstiger grænsehandlen, synes hverken at være i strid med art. 34 eller art. 35. 

Afgiftsdifferentieringen i medlemsstat D skal vurderes efter art. 110. Det skal vurderes, om der er tale om 

lignende varer eller dog konkurrerende varer. Opgavens oplysninger tyder på, at snustobak ikke kan 

sammenlignes med almindelig tobak, og derfor er det afgørende, om de er i et vist konkurrenceforhold. Er 

det tilfældet, skal det vurderes om de forskellige afgifter virker protektionistisk. Det forudsætter at den lave 

afgift særlig tilgodeser produktionen i D (fordi man i D primært producerer snustobak) og at den 

afgiftsforskel, der eksisterer, er stor nok til at påvirke forbrugernes adfærd. 

Situationen i medlemsstat A er en intern situation, hvorfor traktatens regler om fri bevægelighed ikke kan 

påberåbes. 

 

Opgave 2: 

For at tage stilling til den første problemstilling skal det afgøres, om ABB er etableret i Z. Er det tilfældet, er 

art. 49 mest relevant, og er det ikke tilfældet, er det mere nærliggende at bruge art. 34 på sagsforholdet. 

Henset til at der er tale om salgsformer, vil valget mellem disse to bestemmelser få stor betydning for, 

hvilken test der skal anvendes. Henset til at Smith har et fast sted, hvorfra han udøver sine 

salgsbestræbelser (lejligheden), samt at han kan indgå endelige købekontrakter, må det antages, at der 

foreligger en etablering omfattet af art. 49.  

Forbuddet mod dørsalg gør givetvis salget af traktorer vanskeligere, og derfor synes der umiddelbart at 

foreligge en restriktion. Man kunne overveje, om man på baggrund af Keck-dommen kunne indfortolke en 

begrænsning i art. 49, således at denne ikke finder anvendelse, når man ikke hindrer markedsadgangen. 

Særligt det forhold, at man alene begrænser en salgsform, kunne lægge op til en analogi, hvorved man 

alene kan konstatere en restriktion, hvor Keck-doktrinen er overtrådt. Henset til at praksis ikke er klar, er 

det dog ikke oplagt, at der skal foretages en sådan analogi. 
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Der synes således at foreligge en restriktion, og det skal herefter vurderes, om denne kan begrundes i 

almene hensyn. Hensynet til forbrugerne – eller måske mere oplagt hensynet til god handelsskik da der er 

tale om erhvervsdrivende kunder – kan givetvis i et vist omfang begrunde et sådant forbud. Det forhold, at 

dørsalg givetvis er en meget effektiv salgsform, ændrer formentlig ikke herved, men opgaveteksten lægger 

op til, at man overvejer, om det at afskære en meget vigtig markedsføringsform måske reelt virker 

diskriminerende over for de varer, som søger at vinde ind på markedet. 

I spørgsmålet om forsikringer skal det overvejes, om forholdet omfattes af art. 49 eller 56. Henset til at 

Smith ikke har fuldmagt til at indgå aftaler, er det mest nærliggende at anvende art. 56. Det at kræve en 

autorisation i medlemsstat Z er en restriktion, men henset til forsikringsmarkedets karakter kan det 

formentlig begrundes i almene hensyn. Hvis der alene er salg af denne type erhvervsforsikringer, er det dog 

muligt, at en ny autorisation ikke kan begrundes.  Der skal under alle omstændigheder tages hensyn til de 

krav, som allerede er dokumenteret gennem autorisationen i X. Se i det hele diskussionen af sag 205/84, 

Kommissionen mod Tyskland (EU-retten s. 640 ff.). 

Direktiv 2004/38 finder ikke anvendelse på spørgsmålet, om en medlemsstats egne statsborgere har 

opholdsret. På baggrund af sag C-60/00, Carpenter (EU-retten s. 624) kan S formentlig påberåbe art. 49 til 

at sikre Gloria ophold, hvis hendes ophold er en betingelse for, at han kan fortsætte sit arbejde for ABB. 

Den i 2014 afsagte dom i sag C-457/23, S og G, omtales ikke i pensum og forudsættes derfor ikke bekendt. 

Det kan også være relevant at overveje præjudikatet i sag C-34/09, Zambrano (omtalt i EU-retten s. 278), 

men denne del af bogen er ikke egentligt pensum, og kan derfor ikke forventes kendt.  


