Eksamensopgave sommer 2015
EU-ret

Opgaven må maksimalt have et omfang på 20.000 anslag (inkl. mellemrum).

Opgave 1 – 35 %
EU-medlemsstaten Bromland har i de seneste år fundet ud af, at det kan være en effektiv måde at regulere
erhvervslivet på ved at pålægge afgifter.

Internt i Bromland var der mulighed for, at de forskellige regioner kunne fastsætte ekstra og differentierede
afgifter på omsætningen af møbler. Eksempelvis var der i region A en ekstra afgift på 2 %, og i region C var
der en ekstra afgift på 4 %. Afgiftsordningen fungerede på den måde, at for at møblerne kunne indføres til
Bromland, skulle der ikke erlægges nogen afgift, men når de skulle distribueres fra en region til en anden i
Bromland, så blev den regionale afgift pålagt. Virksomheden Phun leverede møbler til flere regioner i
Bromland og var stærkt utilfreds med afgiftssystemet. Ledelsen i Phun var gennem sin advokat helt
overbevist om, at der var brud på reglerne om afgifter i EUF-traktaten.

I Bromland var der endvidere indført afgifter på forskellige måder at fremføre musik. Der var en intern
afgift på omsætning af alle cd’er på 12 %, ligesom der var en afgift på elektronisk omsætning af
musikstykker på 15 % af prisen. En af de største distributører af musik omsat elektronisk brokkede sig over,
at der var forskel på afgifterne mellem de forskellige måder at omsætte musik og mente, at der forelå en
klar overtrædelse af art. 110 i EUF-traktaten, idet deres produkter blev diskrimineret.

I Bromland blev der pålagt en afgift på 3 % på salg af kopimaskiner, som var produceret i Bromland, eller
som var importeret til Bromland. Det beløb der indkom via denne afgift gik til Den Nationale Bromland
Bogfond, som anvender midlerne til at støtte publikationer af kvalitetsbøger i Bromland, indkøb af
Bromlandske og udenlandske bøger af biblioteker, samt til oversættelse af udenlandske bøger til det lokale
sprog i Bromland. Baggrunden for at provenuet på salg af kopimaskiner gik til støtte til udgivelse af bøger
var, at det var anerkendt, at kopiering af bøger var med til at påvirke salget af bøger i negativ retning.
Hermed kunne afgifterne på kopimaskinerne være med til at kompensere for det faldende salg af bøger på
grund af kopiering. Det kunne konstateres, at den bromlandske produktion af kopimaskiner var markant
mindre end antallet af kopimaskiner importeret til Bromland (der havde i visse år slet ikke været nogen
indenlandsk produktion). En udenlandsk producent, der havde en stor omsætning i Bromland, mente, at
der var tale om en told, og at den pågældende afgift dermed var i strid med EU-retten.
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Vurdér i hvilket omfang art. 110 eller art. 30 i EUF-traktaten skal anvendes i de nævnte tilfælde, og om
der foreligger overtrædelser af reglerne.

Opgave 2 – 35 %
En statsborger i (bl.a.) Finland, Jakku Huskanen, har længere haft et ønske om at tage til en mere sydlig
beliggende EU-stat med henblik på at opholde sig i en længere periode. Trods de mange attraktive forhold
ved Finland er klimaet bedre i Grækenland. Jakku har dobbelt statsborgerskab (græsk og finsk) og kender
på den baggrund Grækenland særdeles godt og er glad for landet.

Jakku tager til Grækenland for at søge arbejde. Dette skete efter en kort ferie på ca. en måned, som blev
tilbragt i det græske øhav. Efter endt ferie påbegyndte Jakku en mere intens søgning efter et job og havde
hurtigt heldet med sig. Han fik job på en havn, hvor han fandt ansættelse hos de græske
havnemyndigheder under det græske transportministerium. Hans opgave var forefaldende arbejde i
forbindelse med, at skibe lagde til på havnen.

Jakku besluttede sig i forbindelse med flytningen til Grækenland for at opsige sit finske statsborgerskab.
Efter dette var sket, fandt de græske myndigheder ud af, at Jakku for tre år siden i Finland havde været
involveret i kriminelle aktiviteter og ønskede på den baggrund at inddrage hans græske statsborgerskab (og
dermed unionsborgerskab) og samtidig udvise ham fra Grækenland.
Kan Grækenland inddrage Jakkus græske statsborgerskab?

I resten af opgaven lægges til grund, at Jakku kun er finsk statsborger.

Jakku fandt efter et halvt år ud af, at under græsk lovgivning er ansatte i staten med mere end tre års
ansættelse i staten berettiget til et 750 Euros tillæg. Jakku søgte om dette tillæg, idet han havde været
ansat 3½ år ved det finske undervisningsministerium, inden han tog til Grækenland. Hans ansøgning blev
afslået, idet de tre års ansættelse skulle være gennemført ved græske myndigheder, og derfor kunne hans
ansættelse i Finland ikke anvendes.
Har Jakku ret til tillægget for ansættelse i den offentlige sektor?

Jakku ønskede at samle sin familie hos sig i Grækenland og sendte efter noget tid bud efter sine canadiske
børn, Celine (14 år - canadisk statsborger) samt Jean (19 år - canadisk statsborger). De har ikke boet
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sammen i nogle år, men Jakku betaler løbende bidrag til børnene, der har boet hos deres mor, Claudine, i
Montreal. Da Jakku havde fået job, besluttede familien sig for at slutte sig til Jakku og bosætte sig i
Grækenland. De græske myndigheder var imidlertid ikke på dette punkt samarbejdsvillige og mente, at
Jakku ikke kunne få sin canadiske familie bosat hos sig i Grækenland.
Kan Jakku samle familien hos sig i Grækenland?
Jakku har fået forskellige meldinger på de udfordringer, han har mødt i Grækenland. For at være sikker på,
at svarene er i overensstemmelse med EU-retten, ønsker Jakku at få EUs ord for, hvilke rettigheder han har
i forhold til Grækenland. Han har derfor overvejet flere initiativer med henblik på at aftvinge svar fra EU’s
institutioner. Han har taget kontakt til EU-Kommissionen med henblik på at få denne til at anlægge en sag
ved EU-Domstolen, ligesom han overvejer at indbringe sagen for den lokale græske myndighed, der
arbejder med sådanne personspørgsmål.
Jakkus onkel, Pakku, har engang taget enkelte jurafag på aftenskole i Helsinki, og han har informeret Jakku
om, at der inden for EU-retten er noget, der hedder annullationssøgsmål. Pakku har forklaret, at dette
handler om, at EU-Domstolen kan annullere lovgivning og lignende, som strider imod EU-retten. Jakku vil
derfor anlægge et annullationssøgsmål med henblik på at få de omstridte græske regler annulleret.

Endelig har Jakku overvejet at tage fat i sit (andet) hjemland (Finland) for at få dem til at hjælpe ham med
at få EU-Domstolen i tale.
Hvilke muligheder har Jakku for at få EU-Kommissionen og EU-Domstolen til at tage stilling til
ovenstående spørgsmål?

Opgave 3 – 30 %
Spørgsmålet om horisontal virkning har været genstand for et antal sager for EU-Domstolen. Vurdér på
baggrund af C-36/74, Walrave, hvordan resultatet i sagen C-281/98, Angonese, passer med
argumentationen for at tillægge horisontal virkning, som det fremgår af Walrave.
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