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Eksamen i EU-ret, HA(jur.), juni 2016 

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

 

Opgave 1: (vægter ca. 2/3) 

Det skal lægges til grund, at der ikke er nogen harmonisering, der regulerer de aktiviteter, der behandles i 

opgaven. 

Virksomheden M beliggende i medlemsstat A har udviklet et koncept, hvor den sælger film både som 

DVD’er forsendt med posten og som downloads. Forretningen går strygende, og de to produktsegmenter 

udvikler sig begge til at have et betydeligt omfang. Virksomheden ønsker at ekspandere ind i de omkring-

liggende medlemsstater og konstaterer i denne forbindelse, at national lovgivning på forskellige måder 

gør det vanskeligt. 

I medlemsstat B bliver M pålagt en afgift på 5 EUR for hver solgt DVD og 7 EUR for hvert download, de 

sælger i medlemsstat B. For at støtte produktionen af lokale film har man dog reduceret afgiften på så-

danne film med 3 EUR, således at den kun er hhv. 2 og 4 EUR. 

I medlemsstat C bliver de mødt med et krav om, at de for at sælge film skal etablere et salgskontor på 

medlemsstatens område. Medlemsstaten begrunder dette krav med, at det er nødvendigt for at sikre, at 

virksomheden ikke sælger film, som enten er forbudt eller sælger film til mindreårige børn, som af censu-

ren er forbeholdt børn over en vis alder.  

I medlemsstat D bliver de mødt med den udfordring, at de afskæres fra at markedsføre deres helt nye film 

gennem reklamer. Efter meget lobbyarbejde fra biografernes side er der blevet indført et forbud mod at 

reklamere for film, der stadig spilles i biograferne i medlemsstat D.  

Det lykkes på et tidspunkt M at købe 1.000 DVD-eksemplarer af den nyeste Mad Max-film. Disse købes 

meget billigt i medlemsstat E, og M vil gerne sælge dem i medlemsstat A. Medlemsstat E har en meget 

lemfældig håndhævelse af ophavsrettigheder til film, og der er derfor et stort marked for piratkopier. Som 

konsekvens heraf har det filmselskab, der har rettighederne til Mad Max-filmen, set sig nødsaget til at 

sælge filmen meget billigt i medlemsstat E. Da M nu forsøger at videresælge disse billige eksemplarer af 

Mad Max-filmen, påberåber filmselskabet sig, at dette krænker deres ophavsrettigheder i medlemsstat 

A, og de anmoder om, at der bliver nedlagt et fogedforbud for at stoppe salget. 

 Du bedes vurdere de EU-retlige aspekter af ovennævnte. 

Opgave 2 (vægter ca. 1/3): 

 Redegør for, hvad der følger af sag C-160/14, João Filipe Ferreira da Silva e Brito m.fl. omkring na-

tionale domstoles forelæggelsespligt og erstatningsansvar. 


