
8. UDGAVE

KARSTEN ENGSIG SØRENSEN 
JENS HARTIG DANIELSEN

E
RETTEN
U 

DJØF FORLAG



 

EU-Retten 
 

  



 

Karsten Engsig Sørensen 
Jens Hartig Danielsen 

EU-Retten 
8. udgave 

 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
2022 



 

Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen 
EU-Retten 

 
8. udgave, 1. oplag 

 
© 2022 by Djøf Forlag 

 
Alle rettigheder forbeholdes. 

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af 
eller kopiering fra denne bog eller dele heraf 

er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt 
uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. 

 
Omslag: Marianne Tingkov 

Tryk: Ecograf, Brabrand 
 

Printed in Denmark 2022 
 

ISBN 978-87-574-5133-7 
ebog ISBN 978-87-7198-568-9 

 

Djøf Forlag 
Gothersgade 137 

1123 København K 
 

Telefon: 39 13 55 00 
e-mail: forlag@djoef.dk 

www.djoef-forlag.dk 



5 

Indholdsoversigt 

Forord  .......................................................................................................  25 

DEL I. Institutionerne og retskilderne 

Kapitel 1. Baggrund og karakteristika  .................................................  29 

Kapitel 2. Retsgrundlaget for Danmarks medlemskab af Den 
Europæiske Union  ...................................................................................  51 

Kapitel 3. Institutionerne  ........................................................................  63 

Kapitel 4. EU-retskilderne  ......................................................................  101 

Kapitel 5. Hjemmel og lovgivningsprocedure  ......................................  127 

Kapitel 6. EU-rettens virkning i national ret  ........................................  161 

Kapitel 7. Domstolskontrol  .....................................................................  217 

DEL II. Den frie bevægelighed 

Kapitel 8. Diskriminations- og restriktionsforbuddet  .........................  267 

Kapitel 9. Varernes frie bevægelighed  ..................................................  311 

Kapitel 10. Retten til indrejse og ophold  ...............................................  461 

Kapitel 11. Unionsborgernes øvrige rettigheder  ..................................  499 

Kapitel 12. Arbejdskraftens frie bevægelighed  ....................................  527 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 6 

Kapitel 13. Etableringsretten  .................................................................  559 

Kapitel 14. Den fri udveksling af tjenesteydelser  .................................  607 

Kapitel 15. Kapitalens frie bevægelighed  .............................................  653 

DEL III. Harmoniseringen – udvalgte emner 

Kapitel 16. Introduktion til harmonisering  ..........................................  681 

Kapitel 17. Tekniske forskrifter og standarder  ...................................  699 

Kapitel 18. Adgang til og anerkendelse af uddannelse  ........................  741 

Kapitel 19. Servicedirektivet  ..................................................................  765 

Kapitel 20. EU-selskabsret  ......................................................................  801 

Kapitel 21. EU-skatteret ..........................................................................  859 

Kapitel 22. Harmonisering baseret på hjemlandskontrol  ..................  931 

Nummerering af TEUF før og efter Amsterdam- og Lissabon-
traktaterne  ................................................................................................  951 

Litteraturfortegnelse  ...............................................................................  955 

Domsregister  .............................................................................................  961 

Stikordsregister  ........................................................................................  987 
 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

 7 

Indholdsfortegnelse 

Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelse 

Forord  .......................................................................................................  25 

DEL I. Institutionerne og retskilderne 

Kapitel 1. Baggrund og karakteristika  .................................................  29 
1. Historisk udvikling  .............................................................................  29 

1.1. De oprindelige traktater  .......................................................  29 
1.2. De første udvidelser af samarbejdet  .....................................  32 
1.3. Fællesakten og brug af kvalificeret flertal i Rådet  ...............  33 
1.4. Maastrichttraktaten  ..............................................................  33 
1.5. Udvidelserne i midten af 1990’erne  .....................................  35 
1.6. Amsterdamtraktaten  .............................................................  35 
1.7. Nicetraktaten og udvidelsen mod øst  ...................................  36 
1.8 Fra forfatningstraktaten til Lissabontraktaten  ......................  37 

2. EU-rettens karakteristika  ...................................................................  38 
3. Unionens værdier, mål og politikker  .................................................  40 
4. Udtræden af Unionen – Brexit  ..........................................................  46 
5. Lidt om den anvendte terminologi og nummereringen 

af traktatbestemmelserne  ...................................................................  49 
6. Vigtige kilder for EU-materiale  .........................................................  50 

Kapitel 2. Retsgrundlaget for Danmarks medlemskab af Den 
Europæiske Union  ...................................................................................  51 
1. Suverænitetsafgivelse og grundlovens § 20  ......................................  51 
2. De danske ansøgninger om medlemskab af De Europæiske 

Fællesskaber  .......................................................................................  52 
3. Opbygningen af traktatgrundlaget for Danmarks medlemskab – 

Færøernes og Grønlands stilling  ........................................................  53 
4. Tiltrædelsesloven  ...............................................................................  55 

4.1. Lovens vedtagelse  ................................................................  55 
4.2. Tiltrædelseslovens opbygning og dens angivelse af de 

overladte beføjelser  ..............................................................  56 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 8 

4.3. Ændring af tiltrædelsesloven i forbindelse med 
traktatændringer  ...................................................................  59 

4.4. Tiltrædelsesloven på prøve – Højesterets domme i sagerne 
Maastricht, Lissabon og Ajos  ..............................................  59 

Kapitel 3. Institutionerne  ........................................................................  63 
1. Unionens institutionelle system  .........................................................  63 
2. Kommissionen  ...................................................................................  65 

2.1. Sammensætning  ...................................................................  65 
2.2. Udnævnelsesproceduren  ......................................................  66 
2.3. Uafhængighed  ......................................................................  67 
2.4. Funktionsperiode og afskedigelse  ........................................  68 
2.5. Kommissionens opgaver  ......................................................  69 
2.6. Nærmere om Kommissionens organisation  .........................  71 
2.7. Nærmere om kollegialitetsprincippet  ...................................  72 
2.8. Nærmere om personellet  ......................................................  73 

3. Europa-Parlamentet  ...........................................................................  74 
3.1. Europa-Parlamentets organisation  .......................................  76 

3.1.1. Det politiske plan  ......................................................  76 
3.1.2. Det administrative plan  .............................................  79 

3.2. Europa-Parlamentets funktioner  ..........................................  80 
4. Rådet  ...................................................................................................  84 

4.1. Sammensætning  ...................................................................  84 
4.2. Formandskabet  .....................................................................  85 
4.3. Stemmeregler i Rådet  ...........................................................  86 

4.3.1. Hovedreglen og undtagelserne  .................................  86 
4.3.2. Nærmere om det kvalificerede flertal  ......................  87 

4.4. Nærmere om mødeoffentlighed og dokumentoffentlighed i 
Rådet  ....................................................................................  87 

5. Det Europæiske Råd  ..........................................................................  90 
6. Domstolen og Retten  .........................................................................  91 

6.1. Dommerne  ...........................................................................  92 
6.2. Generaladvokaterne  .............................................................  93 
6.3. Organisation af Domstolen og Retten  ..................................  93 

6.3.1. Domstolen  .................................................................  93 
6.3.2. Domstolens administration  .......................................  95 
6.3.3. Retten  ........................................................................  96 

7. Den Europæiske Ombudsmand  .........................................................  96 
7.1. Udnævnelse og uafhængighed  .............................................  96 
7.2. Ombudsmandens kompetence  .............................................  97 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 9 

7.3. Betingelser for realitetsbehandling  ......................................  98 
7.4. Sagsbehandlingen ved ombudsmanden  ...............................  98 

Kapitel 4. EU-retskilderne  ......................................................................  101 
1. EU-retten – en særlig retsorden  .........................................................  101 
2. Retskilderne  .......................................................................................  102 

2.1. Traktaterne  ...........................................................................  102 
2.2. Unionsretlig lovgivning – de afledte eller sekundære 

retsregler  ..............................................................................  103 
2.2.1. Forordninger  .............................................................  104 
2.2.2. Direktiver  ..................................................................  105 
2.2.3. Afgørelser  .................................................................  111 
2.2.4. Henstillinger og udtalelser og andre ikke-bindende 

retsakter  .....................................................................  111 
2.3. Traktater indgået af Unionen med tredjestater eller andre 

internationale organisationer  ................................................  113 
2.4. Retspraksis  ...........................................................................  115 

2.4.1. Domstolens fortolkningsstil  .....................................  116 
2.4.2. Brug af forarbejder og præambler i forbindelse 

med fortolkning af EU-retlige regler  ........................  117 
2.4.3. Betydningen af medlemsstaters erklæringer  ............  120 

2.5. Retsprincipper og grundrettigheder  .....................................  121 
2.6. Retskildernes indbyrdes forhold  ..........................................  123 
2.7. Officielle adgange til retskilderne  ........................................  124 

Kapitel 5. Hjemmel og lovgivningsprocedure  ......................................  127 
1. Princippet om tildelte kompetencer, herunder kravet om hjemmel  ..  127 
2. Grænser for institutionernes skøn ved valg og anvendelse 

af hjemmel  ..........................................................................................  129 
2.1. Retsprincippers og grundrettigheders betydning ved valg 

af hjemmel  ...........................................................................  130 
2.1.1. Magtfordrejningsprincippet  ......................................  131 
2.1.2. Lighedsprincippet  .....................................................  131 
2.1.3. Nærhedsprincippet  ....................................................  132 
2.1.4. Proportionalitetsprincippet  .......................................  133 
2.1.5. Protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet 

og proportionalitetsprincippet  ..................................  133 
2.1.6. Beskyttelse af en berettiget forventning  ...................  134 

2.2. Grundrettigheder  ..................................................................  136 
2.2.1. Særlige EU-retlige grundrettigheder  ........................  136 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 10 

2.2.2. Klassiske grundrettigheder  .......................................  137 
3. De vigtigste hjemmelsbestemmelser  .................................................  140 
4. Lovgivningsprocedurerne  ..................................................................  144 

4.1. Kommissionens initiativmonopol og retten til at opfordre 
Kommissionen til at fremsætte forslag  ................................  145 
4.1.1. Overordnet om Kommissionens ret til at fremsætte 

lovforslag og om retten til at opfordre 
Kommissionen til at foreslå  ......................................  145 

4.1.2. Kommissionens udarbejdelse af lovforslag  .............  146 
4.2. Den almindelige lovgivningsprocedure efter at 

Kommissionen har fremsat sit forslag  .................................  148 
4.3. Særlige lovgivningsprocedurer  ............................................  152 

5. Delegation af lovgivningskompetence og tildeling af 
gennemførelsesbeføjelser – Komitologi  ............................................  154 

6. Den danske beslutningsprocedure  .....................................................  158 

Kapitel 6. EU-rettens virkning i national ret  ........................................  161 
1. Indledning  ..........................................................................................  161 
2. Fortolkningspligten  ............................................................................  163 

2.1. Pligtens oprindelse  ...............................................................  163 
2.2. Hvilke nationale regler skal fortolkes konformt med hvilke 

EU-retlige regler?  ................................................................  164 
2.3. Pligtens rækkevidde  .............................................................  165 

3. Umiddelbart anvendelig EU-ret  ........................................................  170 
3.1. Traktaten  ..............................................................................  171 
3.2. Forordninger  ........................................................................  176 
3.3. Direktiver  .............................................................................  176 

3.3.1. Direktivers umiddelbare anvendelighed  ..................  177 
3.3.2. Horisontal effekt  .......................................................  178 
3.3.3. Afgrænsningen af en »medlemsstat«  .......................  181 
3.3.4. Betingelserne for umiddelbar anvendelighed  ..........  183 

3.4. Afgørelser  ............................................................................  184 
3.5. Charteret om grundlæggende rettigheder  .............................  185 
3.6. Generelle principper  ............................................................  185 
3.7. Internationale aftaler  ............................................................  186 
3.8. Det tidsmæssige aspekt  ........................................................  186 

4. EU-rettens forrang  .............................................................................  189 
4.1. Forrangsprincippets indførelse .............................................  189 
4.2. Konflikter med nationale grundlove  ....................................  191 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 11 

4.3. Processuelle aspekter af gennemførelsen af 
forrangsprincippet  ................................................................  193 

5. Tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten  ..............  194 
6. Medlemsstaternes erstatningsansvar  .................................................  199 

6.1. Ansvarsbetingelserne  ...........................................................  199 
6.2. Ansvarssituationerne  ............................................................  206 
6.3. Gennemførelse af erstatningskravet  .....................................  214 

Kapitel 7. Domstolskontrol  .....................................................................  217 
1. Indledning  ..........................................................................................  217 
2. Traktatbrudssøgsmålet  .......................................................................  219 

2.1. Traktatbrudssøgsmålet med Kommissionen som sagsøger  ..  220 
2.1.1. Den indledende procedure  ........................................  221 
2.1.2. Søgsmålet ved Domstolen  ........................................  223 
2.1.3. Dommen ....................................................................  224 
2.1.4. Manglende opfyldelse af en dom for traktatbrud  .....  224 

2.2. Traktatbrudssøgsmålet med en medlemsstat som sagsøger  .  226 
2.3. Andre traktatbrudslignende søgsmål  ....................................  227 

3. Annullationssøgsmålet  .......................................................................  228 
3.1. Retsakter, der kan annulleres af EU-Domstolen  ..................  229 
3.2. Hvem er berettiget til at anlægge et annullationssøgsmål?  ..  230 

3.2.1. De privilegerede sagsøgere  ......................................  231 
3.2.2. De semi-privilegerede sagsøgere  .............................  231 
3.2.3. Ikke-privilegerede sagsøgere  ....................................  231 
3.2.3.1. Prøvelse af »retsakter, der er rettet til 

vedkommende«  .........................................................  232 
3.2.3.2. Prøvelse af en retsakt, der uden at være rettet til 

vedkommende berører denne umiddelbart og 
individuelt  .................................................................  232 

3.2.3.3. Prøvelse af »regelfastsættende retsakter, der 
berører vedkommende umiddelbart, og som ikke 
omfatter gennemførelsesforanstaltninger«  ...............  235 

3.3. Annullationsgrundene  ..........................................................  237 
3.3.1. Inkompetence  ............................................................  238 
3.3.2. Væsentlige formelle mangler  ...................................  238 
3.3.3. Overtrædelse af traktaterne eller af retsregler 

vedrørende deres gennemførelse  ..............................  240 
3.3.4. Magtfordrejning  ........................................................  240 

3.4. Søgsmålsfrist  ........................................................................  241 
3.5. Dommen  ..............................................................................  241 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 12 

4. Passivitetssøgsmålet  ...........................................................................  242 
5. Præjudicielle afgørelser  .....................................................................  243 

5.1. Formål  ..................................................................................  243 
5.2. Domstolens kompetence i forhold til national lovgivning  ...  246 
5.3. Domstolens kompetence i forhold til unionsretlige regler  ...  247 
5.4. Hvilke nationale »retter« kan forelægge en sag for 

Domstolen?  ..........................................................................  249 
5.5. Forelæggelsesret og -pligt − »kan-retter« og »skal-retter«  ..  252 

5.5.1. Hvornår kan en ret forelægge et præjudicielt 
spørgsmål?  ................................................................  252 

5.5.2. Hvornår skal en ret forelægge et præjudicielt 
spørgsmål?  ................................................................  255 

6. Erstatningssøgsmålet  .........................................................................  259 
6.1. Ansvar i og uden for kontrakt  ..............................................  259 
6.2. Ansvarsgrundlaget − en retsstridig adfærd  ..........................  261 
6.3. Et økonomisk tab  .................................................................  262 
6.4. Årsagsforbindelse mellem retsstridig adfærd og tab  ............  263 

DEL II. Den frie bevægelighed 

Kapitel 8. Diskriminations- og restriktionsforbuddet  .........................  267 
1. Indledning  ..........................................................................................  267 

1.1. Diskriminations- og/eller restriktionsforbud  ........................  267 
1.2. Forholdet til harmoniseringen  ..............................................  269 

2. Diskriminationsforbuddet  ..................................................................  270 
2.1. Direkte og skjult diskrimination  ..........................................  270 
2.2. Art. 18 – generelt forbud mod forskelsbehandling grundet 

nationalitet  ...........................................................................  277 
2.3. Mestbegunstigelsesprincippet (Most favoured nation 

principle)  ..............................................................................  280 
3. Restriktionsforbuddet  .........................................................................  282 
4. Traktatmæssige undtagelser  ..............................................................  284 
5. Kravet om grænseoverskridende aktivitet  .........................................  287 

5.1. Hindringer opstillet af oprindelseslandet ved udrejse og 
eksport  ..................................................................................  290 

5.2. Tidligere udøvelse af traktatsikrede rettigheder  ...................  292 
5.3. Bolig i udlandet  ....................................................................  292 
5.4. Afgifter på varer der transporteres inden for landets 

grænser  .................................................................................  293 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 13 

5.5. Unionsborgerskabet  .............................................................  294 
6. Omvendt diskrimination  ....................................................................  294 
7. De berettigede  ....................................................................................  297 
8. De forpligtede  ....................................................................................  300 

8.1. Afgrænsning af en »medlemsstat«  .......................................  300 
8.2. Private  ..................................................................................  304 

9. Den territoriale anvendelse  ................................................................  308 

Kapitel 9. Varernes frie bevægelighed  ..................................................  311 
1. Indledning  ..........................................................................................  311 

1.1. Afgiftsmæssige og ikke-afgiftsmæssige hindringer  .............  311 
1.2. Definition af varer  ................................................................  312 
1.3. Varer hidhørende fra tredjelande  .........................................  315 

2. Toldunionen samt forbuddet mod told og afgifter med tilsvarende 
virkning: art. 30  ..................................................................................  316 
2.1. Toldunionen. Begreb  ...........................................................  316 
2.2. Forbuddet mod told og toldlignende afgifter  .......................  317 
2.3. Afgifter der ikke er omfattet af art. 30  .................................  319 

2.3.1. Interne afgifter  ..........................................................  320 
2.3.2. Afgifter eller gebyrer som vederlag for erlagt 

ydelse  ........................................................................  323 
2.3.3. Afgifter eller gebyrer påført som følge af EU-

retlige krav  ................................................................  325 
3. Forbuddet mod diskriminerende interne afgifter: art. 110  ................  326 

3.1. Generelle bemærkninger  ......................................................  326 
3.2. Art. 110, stk. 1 – diskriminerende afgifter  ...........................  327 

3.2.1. Afgift på varer  ...........................................................  327 
3.2.2. Diskriminationstesten  ...............................................  328 
3.2.3. Diskriminationens form  ............................................  332 
3.2.4. Ingen indenlandsk produktion  ..................................  333 

3.3. Art. 110, stk. 2 – protektionistiske afgifter  ..........................  335 
3.4. Varer med oprindelse fra tredjelande  ...................................  336 
3.5. Eksport  .................................................................................  337 
3.6. Sammenfatning om told og afgifter  .....................................  338 

4. Forbud mod indførelsesrestriktioner: art. 34  .....................................  340 
4.1. Handelshindringsbegrebet ....................................................  341 

4.1.1. Kvantitative indførelsesrestriktioner  ........................  341 
4.1.2. Foranstaltninger med tilsvarende virkning: 

Dassonville og Cassis de Dijon  ................................  341 
4.1.3. Udvidelse af handelshindringsbegrebet  ...................  344 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 14 

4.1.4. Indskrænkning af handelshindringsbegrebet: Keck  .  347 
4.1.4.1. Produktkrav samt krav til salgsformer  .....................  351 
4.1.4.2. Keck-doktrinens to led  .............................................  352 
4.1.4.3. Foranstaltninger der hverken er produktkrav eller 

krav til salgsformer  ...................................................  357 
4.1.5. Sammenfatning  .........................................................  361 

4.2. Domstolens praksis: emneopdelt  .........................................  363 
4.2.1. Reguleringen af betingelserne for import  ................  364 
4.2.2. Krav til produktets indre og ydre kendetegn  ............  368 
4.2.2.1. Krav til produktets sammensætning  .........................  368 
4.2.2.2. Forbehold af særlige betegnelser  ..............................  369 
4.2.2.3. Krav til emballage og krav om mærkning  ...............  370 
4.2.2.4. Immaterialrettigheder  ...............................................  372 
4.2.3. Markedsføringsforbud  ..............................................  372 
4.2.4. Regulering af produktionen  ......................................  374 
4.2.5. Prisregulering  ............................................................  376 
4.2.6. Reklame- og markedsføringsregler  ..........................  381 
4.2.7. Anvendelsesforskrifter  .............................................  388 
4.2.8. Regulering af distributionen i øvrigt  ........................  389 
4.2.9. Favorisering af indenlandsk produktion  ..................  392 

5. Forbud mod udførelsesrestriktioner: art. 35  ......................................  393 
6. Lovlige ind- og udførelsesrestriktioner: art. 36 og Cassis de Dijon-

doktrinen  ............................................................................................  398 
6.1. Forholdet mellem art. 36 og Cassis de Dijon-doktrinen  ......  399 
6.2. Proportionalitetsprincippet  ...................................................  403 
6.3. Betydningen af harmonisering  .............................................  406 
6.4. Hensynene efter Cassis de Dijon-doktrinen  .........................  408 

6.4.1. Hensynet til forbrugerbeskyttelsen ...........................  408 
6.4.2. God handelsskik  .......................................................  412 
6.4.3. Miljøhensyn  ..............................................................  413 

6.5. Hensynene efter art. 36  ........................................................  415 
6.5.1. Menneskers og dyrs liv og sundhed  .........................  417 
6.5.2. Den offentlige sædelighed  ........................................  422 
6.5.3. Den offentlige orden  .................................................  423 
6.5.4. Den offentlige sikkerhed  ..........................................  425 
6.5.5. Beskyttelse af industriel og kommerciel 

ejendomsret  ...............................................................  425 
6.5.5.1. Indledning  .................................................................  425 
6.5.5.2. Diskriminerende lovgivning  .....................................  428 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 15 

6.5.5.3. Konsumptionsprincippet og adgangen til 
parallelimport  ............................................................  430 

6.5.5.4. Særligt om varemærkerettigheder  ............................  440 
6.5.5.5. Særligt om ophavsrettigheder  ...................................  451 
6.5.5.6. Særligt om oprindelsesbetegnelser  ...........................  454 

7. Statslige handelsmonopoler: art. 37  ..................................................  457 

Kapitel 10. Retten til indrejse og ophold  ...............................................  461 
1. Fri bevægelighed for forskellige personkredse  .................................  461 

1.1. Reglernes udvikling  .............................................................  461 
1.2. Fri bevægelighed i forhold til lande uden for EU  ................  463 
1.3. Planen for det følgende  ........................................................  464 

2. Opholdsdirektivets anvendelsesområde  ............................................  464 
2.1. Krav om et grænseoverskridende element  ...........................  464 
2.2. De berettigede  ......................................................................  465 

2.2.1. Unionsborgere  ...........................................................  466 
2.2.2. Familiemedlemmer  ...................................................  467 
2.2.2.1. Ægtefæller og registrerede partnere  .........................  467 
2.2.2.2. Efterkommere  ...........................................................  471 
2.2.2.3. Forældre  ....................................................................  473 
2.2.2.4. Andre familiemedlemmer  ........................................  473 

3. Retten til udrejse og indrejse  .............................................................  474 
3.1. Udrejse  .................................................................................  474 
3.2. Indrejse  ................................................................................  475 
3.3. Grænsekontrol og Schengen-reglerne  ..................................  476 

4. Retten til ophold  .................................................................................  479 
4.1. Ophold under tre måneders varighed  ...................................  479 
4.2. Ophold over tre måneders varighed  .....................................  480 
4.3. Retten til fortsat ophold i gæstelandet  .................................  483 
4.4. Retten til ubegrænset ophold i gæstelandet  ..........................  485 

5. Alternativt opholdsgrundlag  ..............................................................  487 
5.1. Udvidet opholdsret for børn og deres forældre  ....................  487 
5.2. Opholdsret for familie til unionsborgere, der aldrig er 

flyttet  ....................................................................................  488 
5.3. Opholdsret ved tilbagevenden til egen medlemsstat  ............  490 
5.4. Opholdsret ved nationalitetsskift  .........................................  493 

6. Undtagelser til indrejse- og opholdsretten  .........................................  493 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 16 

Kapitel 11. Unionsborgernes øvrige rettigheder  ..................................  499 
1. Indledning  ..........................................................................................  499 
2. Politiske og konsulære rettigheder  ....................................................  500 
3. Beskyttelse af kerneindholdet af unionsborgerskabet  .......................  501 
4. Retten til fri bevægelighed: Diskriminations- 

og restriktionsforbuddet  .....................................................................  503 
4.1. Generelt om unionsborgernes rettigheder under ophold  ......  503 

4.1.1. Grundlaget for rettigheder – traktaten og 
opholdsdirektivet  ......................................................  503 

4.1.2. Opholdsret som betingelse for andre rettigheder  .....  506 
4.1.3. En praksis under udvikling  .......................................  509 

4.2. Domstolens praksis: emneopdelt  .........................................  509 
4.2.1. Ret til sociale ydelser  ................................................  510 
4.2.1.1. Erhvervsdrivende (og deres familie)  ........................  511 
4.2.1.2. Ikke-erhvervsdrivende (og deres familie)  ................  513 
4.2.1.3. Arbejdssøgende  ........................................................  516 
4.2.2. Særligt om studiestøtte  .............................................  519 
4.2.2.1. Erhvervsaktives (og deres families) adgang til 

studiestøtte  ................................................................  519 
4.2.2.2. Ikke-erhvervsaktives adgang til studiestøtte  ............  522 
4.2.3. Navneregler  ...............................................................  523 

Kapitel 12. Arbejdskraftens frie bevægelighed  ....................................  527 
1. Afgrænsning af emnet  ........................................................................  527 
2. Den beskyttede personkreds  ..............................................................  528 

2.1. Arbejdstageren  .....................................................................  528 
2.2. Arbejdstagerens familie  .......................................................  534 
2.3. Arbejdssøgende  ....................................................................  534 
2.4. Andre med en retlig interesse  ..............................................  535 
2.5. Kravet om en grænseoverskridende aktivitet  .......................  536 

3. De forpligtede  ....................................................................................  537 
4. Arbejdstagerens rettigheder  ...............................................................  540 

4.1. Forbuddet mod direkte og skjult diskrimination  ..................  540 
4.2. Forbud mod restriktioner på adgangen til arbejdsmarkedet  .  541 
4.3. Domstolens praksis: emneopdelt  .........................................  546 

4.3.1. Adgang til beskæftigelse  ..........................................  546 
4.3.2. Ansættelsesvilkår  ......................................................  552 
4.3.3. Andre forhold  ............................................................  555 

5. Traktatmæssige undtagelser  ..............................................................  556 
5.1. Hensynet til den offentlige orden mv.  ..................................  556 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 17 

5.2. Beskæftigelse i den offentlige administration  ......................  557 

Kapitel 13. Etableringsretten  .................................................................  559 
1. Indledning  ..........................................................................................  559 
2. De berettigede personer og selskaber  ................................................  560 

2.1. Personer  ...............................................................................  560 
2.2. Selskaber  ..............................................................................  563 

3. Etablering omfattet af art. 49  .............................................................  567 
3.1. Primær etablering  .................................................................  567 
3.2. Sekundær etablering  ............................................................  571 

3.2.1. Minimumskrav til etablering  ....................................  571 
3.2.2. Datterselskaber  .........................................................  575 
3.2.3. Valg af etableringsform  ............................................  577 

3.3. Særligt om etableringer i tredjelande  ...................................  578 
4. Diskriminations- og restriktionsforbuddet  ........................................  580 

4.1. Diskriminationsforbuddet  ....................................................  580 
4.2. Restriktionsforbuddet  ...........................................................  580 
4.3. Særligt om personers etableringsret  .....................................  586 
4.4. Domstolens praksis: emneopdelt  .........................................  588 

4.4.1. Krav til selskabers hjemsted og hovedaktivitet  .......  588 
4.4.2. Krav til selskabsdeltagerne/virksomhedsejere  .........  589 
4.4.3. Krav til ledelse mv.  ...................................................  592 
4.4.4. Hindringer for sekundær etablering  .........................  594 
4.4.5. Hindringer stillet af oprindelseslandet  .....................  597 
4.4.6. Autorisationskrav, anerkendelse af 

eksamensbeviser og tildeling af koncessioner  .........  598 
4.4.7. Særligt om grænseoverskridende 

omstruktureringer af selskaber  .................................  601 
5. Traktatmæssige begrænsninger i etableringsretten  ...........................  604 

5.1. Offentlig myndighed  ............................................................  604 
5.2. Hensyn til den offentlige orden mv.  ....................................  605 

Kapitel 14. Den fri udveksling af tjenesteydelser  .................................  607 
1. Indledning  ..........................................................................................  607 
2. Nærmere om begrebet »tjenesteydelser« og afgrænsningen 

af art. 56 i forhold til de øvrige friheder  ............................................  608 
2.1. Tjenesteydelsesbegrebet  ......................................................  608 
2.2. Afgrænsning i forhold til art. 45 og 49  ................................  611 

3. De berettigede  ....................................................................................  614 
3.1. Tjenesteydelsen  ....................................................................  614 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 18 

3.2. Tjenesteyderen og dennes familie  ........................................  615 
3.3. Modtageren af tjenesteydelser  .............................................  616 
3.4. Kravet om grænseoverskridende aktivitet  ............................  617 

4. Diskriminations- og restriktionsforbuddet  ........................................  620 
4.1. Diskriminationsforbuddet  ....................................................  620 
4.2. Restriktionsforbuddet  ...........................................................  621 

4.2.1. Testen anvendt for restriktioner  ...............................  621 
4.2.2. Kravet om påvirkning af markedsadgangen  ............  624 

4.3. Domstolens praksis: emneopdelt  .........................................  629 
4.3.1. Bopæls- og etableringskrav  ......................................  629 
4.3.2. Autorisationskrav  ......................................................  632 
4.3.3. Udstationering af medarbejdere  ...............................  634 
4.3.4. Tjenesteydelser på sundhedsområdet  .......................  641 
4.3.5. Særligt om afgifter på tjenesteydelser  ......................  644 
4.3.6. Hasardspil  .................................................................  650 

Kapitel 15. Kapitalens frie bevægelighed  .............................................  653 
1. Hvorfor fri bevægelighed for kapital i det indre marked?  ................  653 
2. Hvad er »kapitalbevægelser« og hvad er »betalinger« i TEUF 

art. 63’s forstand?  ...............................................................................  655 
3. Forbuddet mod restriktioner  ..............................................................  657 

3.1. Restriktionsforbuddets rækkevidde  .....................................  657 
3.2. Restriktionsforbuddet i praksis  ............................................  659 

4. Undtagelserne til reglerne om kapitalens frie bevægelighed  ............  663 
4.1. Den »almindelige« undtagelsesregel i TEUF art. 65  ...........  664 

4.1.1. National skattelovgivning, der sondrer mellem 
skatteydere mht. bopælssted eller 
kapitalanbringelse, TEUF art. 65, stk. 1, litra a  .......  664 

4.1.2. Nationale foranstaltninger der hindrer overtrædelse 
af bl.a. nationale skatte- og afgiftsregler, TEUF 
art. 65, stk. 1, litra b  ..................................................  665 

4.1.3. En almindelig grænse for brug af undtagelserne − 
TEUF art. 65, stk. 3  ..................................................  667 

4.2. Undtagelser begrundet i tvingende almene hensyn  ..............  668 
4.3. Kapitalbevægelser og betalinger mellem medlemsstater og 

tredjestater  ............................................................................  668 
4.4. Særlige undtagelser for bestemte medlemsstater  .................  670 
4.5. Betalingsbalanceproblemer  ..................................................  671 

5. Direkte virkning − hvem kan støtte ret på og hvem forpligtes af 
reglen om kapitalens fri bevægelighed  ..............................................  671 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 19 

6. Forholdet til de øvrige »friheder« i TEUF  ........................................  673 
6.1. Forholdet til den frie etableringsret  ......................................  674 
6.2. Forholdet til tjenesteydelsernes frie bevægelighed  ..............  674 

7. Internationalt samarbejde og Den Økonomiske og Monetære 
Union  ..................................................................................................  675 
7.1. Den Økonomiske og Monetære Union  ................................  675 
7.2. Samarbejdet i IMF og OECD  ..............................................  677 

DEL III. Harmoniseringen – udvalgte emner 

Kapitel 16. Introduktion til harmonisering  ..........................................  681 
1. Hvad er »harmonisering«, og hvad er harmoniseringens historie?  ..  681 
2. Harmoniseringsmetoder  .....................................................................  684 
3. Nationale regler, der fraviger harmoniseringsforanstaltninger  .........  687 
4. Nærhedsprincippet  .............................................................................  691 
5. Nogle overordnede virkninger af harmonisering  ..............................  692 
6. Harmoniseringsforanstaltningernes kvalitet  ......................................  694 
7. Konkurrence mellem de nationale retssystemer  ...............................  695 

Kapitel 17. Tekniske forskrifter og standarder  ...................................  699 
1. Indledning  ..........................................................................................  699 
2. Informationsproceduredirektivet  .......................................................  702 

2.1. Notifikationspligtige forskrifter  ...........................................  703 
2.1.1. Hvad udgør en teknisk forskrift?  ..............................  703 
2.1.2. Hvornår skal medlemsstaterne notificere?  ...............  711 

2.2. Proceduren efter notifikationen  ............................................  712 
2.3. Virkningen af manglende notifikation  .................................  714 
2.4. Proceduren for nationale standarder  ....................................  717 
2.5. Andre informationsprocedurer  .............................................  718 

3. Harmoniseringen efter den nye metode  ............................................  720 
3.1. Udviklingen af den »nye metode«  .......................................  720 
3.2. Opbygningen af et direktiv  ..................................................  722 
3.3. Harmonisering gennem standarder  ......................................  727 
3.4. Overensstemmelsesvurdering  ..............................................  728 

4. De harmoniserede områder  ................................................................  731 
4.1. Bygge- og anlægsmateriel ....................................................  732 
4.2. Levnedsmidler  .....................................................................  733 
4.3. Maskiner  ..............................................................................  737 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 20 

5. Håndhævelse af tekniske forskrifter på ikke-harmoniserede 
områder  ..............................................................................................  738 

Kapitel 18. Adgang til og anerkendelse af uddannelse  ........................  741 
1. Indledning  ..........................................................................................  741 
2. Den traktatfæstede adgang til uddannelse  .........................................  742 

2.1. Unionens kompetence  ..........................................................  742 
2.2. Domstolens praksis  ..............................................................  742 
2.3. Hvilke uddannelser er omfattet af retten til lige adgang  ......  745 

3. Adgang til uddannelse i henhold til forordning 492/2011 
om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen  ................  746 
3.1. Arbejdstagerens adgang til uddannelse ifølge art. 7, stk. 3  ..  747 
3.2. Arbejdstagerens børns adgang til uddannelse ifølge art. 10   748 

4. Gensidig anerkendelse af uddannelser og andre kvalifikationer  ......  750 
4.1. Sammenhængen mellem adgang til uddannelse, gensidig 

anerkendelse af uddannelse og personers frie 
bevægelighed  .......................................................................  750 

4.2. Traktatbestemmelser om gensidig anerkendelse af 
uddannelse  ...........................................................................  751 
4.2.1. Uddannelsen ønskes brugt i forbindelse med fast 

ophold i medlemsstaten  ............................................  751 
4.2.2. Uddannelsen ønskes brugt i forbindelse med 

midlertidigt ophold i medlemsstaten  ........................  754 
5. Direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer  ....................................................................................  755 
5.2. Direktivets anvendelsesområde  ...........................................  757 
5.3. Hvad indebærer anerkendelsen af uddannelsen?  .................  759 

5.3.1. Erhverv udøvet i forbindelse med midlertidigt 
ophold i medlemsstaten – tjenesteydelser  ................  760 

5.3.2. Erhverv udøvet i forbindelse med i forbindelse 
med fast ophold i medlemsstaten – etablering  .........  760 

5.4. Særligt om vandelsattester mv.  ............................................  762 

Kapitel 19. Servicedirektivet  ..................................................................  765 
1. Indledning  ..........................................................................................  765 
2. Servicedirektivets anvendelsesområde  ..............................................  768 

2.1. Omfattede tjenesteydelser  ....................................................  768 
2.2. Hvilken type hindringer omfattes?  .......................................  771 
2.3. Kravet om grænseoverskridende aktivitet  ............................  773 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 21 

3. Tjenesteydernes etableringsret  ..........................................................  774 
3.1. Centrale begreber  .................................................................  775 
3.2. Tilladelsesordninger  .............................................................  776 
3.3. Forbudte krav  .......................................................................  781 
3.4. Krav der skal evalueres  ........................................................  783 

4. Fri udveksling af tjenesteydelser  .......................................................  787 
4.1. Retten til fri udveksling af tjenesteydelser  ...........................  787 
4.2. Modtagerens rettigheder  ......................................................  792 

5. Tjenesteydelsens kvaliteter  ................................................................  794 
6. Krav til medlemsstaternes administration  .........................................  797 

Kapitel 20. EU-selskabsret  ......................................................................  801 
1. Indledning  ..........................................................................................  801 
2. Generelt om harmoniseringen  ...........................................................  802 

2.1. Baggrund og målsætninger  ..................................................  802 
2.1.1. Realiseringen af etableringsretten  ............................  802 
2.1.2. Den mulige Delaware-effekt  ....................................  802 
2.1.3. Erhvervspolitiske målsætninger  ...............................  809 

2.2. Status ....................................................................................  810 
2.3. De omfattede selskabsformer  ...............................................  811 
2.4. En europæisk modellov  .......................................................  813 

3. Stiftelse og registrering af selskaber  ..................................................  813 
4. Aktieselskabers kapitalforhold  ..........................................................  815 
5. Aktieselskabers struktur  .....................................................................  821 

5.1. Baggrund for harmoniseringen  ............................................  821 
5.2. Selskabers ledelse  ................................................................  823 

5.2.1. Ledelsesstrukturen  ....................................................  823 
5.2.2. Ledelsens pligter og erstatningsansvar  .....................  826 
5.2.3. Tegningsret  ...............................................................  827 

5.3. Generalforsamlingen  ............................................................  829 
6. Regnskab og revision  .........................................................................  830 
7. Koncernret  ..........................................................................................  833 
8. Omstrukturering af selskaber  .............................................................  835 

8.1. Fusion og spaltning  ..............................................................  835 
8.2. Overtagelsestilbud  ...............................................................  840 
8.3. Selskabers grænseoverskridende omdannelser  ....................  845 

9. Nye selskabsformer  ............................................................................  847 
9.1. Europæiske Økonomiske Firmagrupper  ..............................  848 
9.2. SE-statutten  ..........................................................................  851 
9.3. Andre selskabsformer  ..........................................................  854 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 22 

10. Små og mellemstore virksomheder  ...................................................  855 

Kapitel 21. EU-skatteret ..........................................................................  859 
1. Indledning  ..........................................................................................  859 
2. Den frie bevægelighed og nationale skatter  ......................................  860 

2.1. Begrænset skattepligtige personer  .......................................  862 
2.2. Beskatning ved til- og fraflytning  ........................................  868 

2.2.1. Justering af den skattepligtige indkomst ved til- og 
fraflytning  .................................................................  869 

2.2.2. Exitbeskatning  ..........................................................  871 
2.3. Beskatningen af faste driftssteder  ........................................  875 
2.4. Særligt om beskatning af selskaber og udbytte  ....................  879 

2.4.1. Beskatning af selskaber med udenlandske ejere 
eller aktiviteter  ..........................................................  879 

2.4.2. Beskatning af udbytte  ...............................................  881 
2.5. Mestbegunstigelsesprincip  ...................................................  883 
2.6. Varernes, tjenesteydelsernes og kapitalens frie 

bevægelighed  .......................................................................  886 
2.7. Saglige grunde og tvingende almene hensyn  .......................  888 

2.7.1. Sammenhæng i beskatningsordningen  .....................  888 
2.7.2. Effektiv skattekontrol og værnsregler  ......................  895 
2.7.3. Territorialprincippet og hensynet til fordeling af 

beskatnings-kompetencen  ........................................  903 
2.8. Traktatmæssige undtagelser  .................................................  907 
2.9. Sociale bidrag  ......................................................................  908 

3. Statsstøttereglerne og nationale skatter  .............................................  909 
4. Harmoniseringen af national skatteret  ...............................................  912 

4.1. Generelt  ................................................................................  912 
4.2. Beskatningen af grænseoverskridende aktiviteter  ................  913 

4.2.1. Fusionsskattedirektivet  .............................................  914 
4.2.2. Beskatningen af grænseoverskridende koncerner  ...  920 
4.2.3. Personers grænseoverskridende aktiviteter  ..............  924 

4.3. Skatteunddragelse og skattekonkurrence  .............................  925 
4.4. Generel tilnærmelse af skattesystemerne  .............................  927 

Kapitel 22. Harmonisering baseret på hjemlandskontrol  ..................  931 
1. Indledning  ..........................................................................................  931 
2. Udvikling af harmoniseringen baseret på hjemlandskontrol  ............  932 
3. Udstedelse af tilladelse mv.  ...............................................................  934 

3.1. Betingelserne for at udstede tilladelsen  ...............................  934 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Indholdsfortegnelse 

 23 

3.2. Tilknytningskrav  ..................................................................  936 
4. Gensidig anerkendelse af tilladelser mv.  ...........................................  941 

4.1. Konsekvensen af gensidig anerkendelse  ..............................  941 
4.2. Fravigelser fra udgangspunktet om gensidig anerkendelse  .  942 

5. Håndhævelse af andre regler i værtslandet  .......................................  947 
6. Suspension og tilbagekaldelse af tilladelser  ......................................  949 

Nummerering af TEUF før og efter Amsterdam- og Lissabon-
traktaterne  ................................................................................................  951 

Litteraturfortegnelse  ...............................................................................  955 

Domsregister  .............................................................................................  961 

Stikordsregister  ........................................................................................  987 
 

  

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

 
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

 25 

Forord 

Forord 
Forord 
I denne opdaterede udgave af bogen har vi taget højde for den seneste udvik-
ling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den se-
kundære EU-ret. 
 Jens Hartig Danielsen har udarbejdet kapitlerne 1-5, 7, 15-16 og 18. Kar-
sten Engsig Sørensen har udarbejdet kapitlerne 6, 8-14, 17 og 19-22.  
 Vi takker stud.jur. Christina Wæhrens for hjælp med udarbejdelsen af 
stikordsregister. 
 Der er kun i begrænset omfang medtaget materiale fremkommet efter  
1. august 2021. 
 
Aarhus, oktober 2021 
Forfatterne 
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KAPITEL 1 

Baggrund og karakteristika 

Kapitel 1. Baggrund og karakteristika 
Baggrund og karakteristika 
Litteratur: Catherine Barnard og Steve Peers (red.), European Union Law, 3. udg., 2020; 
Paul Craig og Gráinne de Búrca, EU Law, 7. udg., 2020; Jens Hartig Danielsen, Suveræ-
nitetsafgivelse, 1999; Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, EU-ret, 8. udg., 2020; Birgitte 
Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen (red.), EU-retten i Danmark, 2018; Robert 
Schütze, European Union Law, 3. udg., 2021. 

1. Historisk udvikling 
1. Historisk udvikling 
1.1. De oprindelige traktater 
Efter Anden Verdenskrigs enorme tab af menneskeliv og ødelæggelser blev 
der i Vesteuropa inden for knapt 10 år taget en række politiske initiativer for 
at forhindre en gentagelse af krigen. Nogle af initiativerne styrkede samarbej-
det mellem staterne både regionalt og på verdensplan gennem oprettelse af 
internationale organisationer. Det var i denne periode, at bl.a. FN, NATO, 
Vestunionen (WEU) og Europarådet blev oprettet. Organisationerne har alle 
deres grundlag i de folkeretlige regler om traktater og internationale organisa-
tioner, og de er derfor baseret på en anerkendelse af den enkelte stats suveræ-
nitet. Organisationerne har alle det til fælles, at staterne er repræsenteret i or-
ganisationernes besluttende organer, og at det kun er staterne som folkerets-
subjekter, der bindes af organisationernes retsakter, og kun hvis den enkelte 
stat giver samtykke til at være bundet. 
 Men allerede længe før Anden Verdenskrig havde der i Europa været 
overvejelser om nye former for internationalt samarbejde. Walther Rathenau 
havde i 1913 foreslået et europæisk toldfællesskab, der skulle føre til et endnu 
tættere europæisk økonomisk samarbejde, og Knud K. Berlin havde efter 
Første Verdenskrig i 1928 luftet tanken om Europas sammenslutning til en 
stor forbundsstat efter de Forenede Staters eksempel, dvs. et europæisk sam-
arbejde i form af et Europas Forende Stater, som den eneste vej til varig fred i 
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Europa.1 Det var imidlertid først i 1950, at der mellem nogle få europæiske 
stater var opbakning til et tættere samarbejde, idet Kul- og Stålfællesskabs-
traktaten blev indgået. Med traktaten blev grunden lagt til det, der har udvik-
let sig til Den Europæiske Union. I 1950 foreslog den franske udenrigsmini-
ster Robert Schuman med den såkaldte Schuman-plan, at man etablerede et 
europæisk fællesskab med institutioner, der havde selvstændige af medlems-
staterne uafhængige beføjelser, og hvor institutionernes beføjelser drejede sig 
om regulering af områderne inden for kul- og stålproduktion. Tanken var, at 
hvis forudsætningerne for omfattende krigsførelse (på daværende tidspunkt) i 
form af råderet over kul- og stålproduktion ikke længere var omfattet af de 
deltagende staters suverænitet, men lå hos en overnational organisation, var 
krig staterne imellem udelukket. Schuman-planen forudså dog, at etab-
leringen af et samarbejde omkring kul og stål kun var det første skridt i ret-
ning af et mere omfattende samarbejde, der kunne lede til etableringen af en 
europæisk føderation. 
 Schuman-planen førte til, at Frankrig, Tyskland, Italien, Belgien, Holland 
og Luxembourg allerede i 1951 ratificerede Kul- og Stålfællesskabstrakta-
ten (EKSF-traktaten), som trådte i kraft den 23. juli 1952.2 Traktaten var 
indgået for 50 år, og den udløb den 23. juli 2002.3 
 Anden Verdenskrig og de deraf følgende omfattende skader på den euro-
pæiske industri og infrastruktur havde medført en meget alvorlig økonomisk 
lavkonjunktur i Europa. De erfaringer, man havde gjort sig med en overnati-
onal organisation i forbindelse med Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, 
valgte man i 1957 at anvende ved udformningen af Traktat om oprettelse af 
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten) og Traktat om 
oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom-traktaten). 
Begge traktater trådte i kraft 1. januar 1958. I forbindelse med senere ændrin-
ger af EØF-traktaten ændrede denne først navn til Traktat om oprettelse af 

 
1. Se Walther Rathenau, Gesammelte Schriften in Fünf Bänden, Erster Band, 1918, 

Deutsche Gefahren und Neue Ziele, s. 276-77, og Knud K. Berlin, Kellog-Pagtens 
Fordømmelse af Krig, 1928, s. 528. 

2. EKSF-traktaten, der blev undertegnet i Paris, benævnes i ældre litteratur som Paris-
traktaten. 

3. Forud for EKSF-traktatens udløb var der truffet bestemmelse om, at Det Europæiske 
Fællesskab skulle overtage Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs (EKSF) opgaver, 
og i en protokol til Nicetraktaten findes regler om de finansielle konsekvenser af ud-
løbet af EKSF-traktaten. Det er fastsat i protokollen, at EKSF’s formue, såvel aktiver 
som passiver, overgår til Det Europæiske Fællesskab. Nettoværdien af formuen an-
vendes til finansiering af forskning inden for sektorer med tilknytning til kul- og stål-
industrien. Se i øvrigt om Nicetraktaten nedenfor i afsnit 1.7. 
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Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) og senere til Traktaten om Den 
Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).4  
 EØF-traktaten adskilte sig fra EKSF-traktaten og Euratom-traktaten ved at 
opstille generelle målsætninger, som berører størstedelen af den europæiske 
økonomi. Med EØF-traktaten blev der oprettet et fællesmarked (der i dag be-
nævnes det indre marked), hvor hindringer for samhandlen mellem med-
lemsstaterne fjernes, og hvor der sker en gradvis tilnærmelse af medlems-
staternes økonomiske politik.5 I modsætning til EKSF-traktaten og Euratom-
traktaten, der har snævre anvendelsesområder, blev der med EØF-traktaten 
lavet en rammetraktat med et bredt anvendelsesområde og vidtrækkende 
målsætninger. EØF-traktaten fastslog en række rettigheder og pligter for pri-
vate og medlemsstaterne, men forudsatte samtidig, at traktatens målsætninger 
i vidt omfang skulle realiseres ved udstedelse af afledte retsakter i form af 
forordninger og direktiver.6 Reglerne for de tre fællesskaber blev samlet be-
tegnet som EF-ret eller fællesskabsret. 
 De tre fællesskaber repræsenterede en ny form for internationalt samar-
bejde, der betegnes som supranationalt eller overnationalt. Det er karakte-
riseret ved, at organisationernes institutioner, der principielt er uafhængige af 
medlemsstaterne, har selvstændige beføjelser og kan vedtage regler, der er 
bindende for staterne, selv om den enkelte stat har stemt imod reglen. Endvi-
dere kan regler vedtaget af institutionerne gælde direkte i national ret uden at 
skulle implementeres af staterne, og reglerne har forrang frem for nationale 
regler. 
 I forbindelse med EØF-traktaten og Euratom-traktaten, der hver etablerede 
deres selvstændige organisation, som blev betegnet »fællesskaber«, blev to 
af fællesskabernes institutioner, i form af en parlamentarisk forsamling, der i 
dag er Europa-Parlamentet, og en domstol, der i dag er EU-Domstolen, gjort 
fælles for alle tre fællesskaber, dvs. EKSF, EØF og Euratom. I 1967 blev 
endnu to institutioner i fællesskaberne fusioneret ved Fusionstraktaten, idet 
fællesskabernes råd, der i dag er Rådet, og kommissionerne, der i dag er 

 
4. EF-traktaten forkortes ofte TEF, og Traktaten om Den Europæiske Unions Funkti-

onsmåde forkortes TEUF eller EUF-traktaten. Traktaten benævnes visse steder 
Romtraktaten, idet den – ligesom Euratom – er undertegnet i Rom i 1957. Navneæn-
dringen til EF-traktaten skete i 1993 ved Maastricht-traktaten og til TEUF i 2009 ved 
Lissabontraktaten. 

5. Se nærmere om Unionens centrale målsætninger og politikker nedenfor i afsnit 3. 
6. Se nedenfor i kapitel 4, afsnit 2.2, om de typer af retsakter, der indgår i den unionsret-

lige lovgivning, herunder forordninger og direktiver. 
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Kommissionen, blev samlet i institutioner, der var fælles for alle fællesska-
berne. 

1.2. De første udvidelser af samarbejdet 
Med virkning fra 1973 blev Storbritannien, Irland og Danmark optaget i sam-
arbejdet.7 Der havde tidligere i 60’erne været forhandlinger om bl.a. britisk 
og dansk medlemskab af fællesskaberne, men disse var strandet pga. fransk 
modstand.8 
 Ved tiltrædelsen forpligtede Danmark sig til sammen med Storbritannien 
og Irland at indrette den nationale lovgivning i overensstemmelse med de 
dengang eksisterende regler i traktaterne og den fællesskabsretlige lovgiv-
ning. Herved blev de nye medlemsstater undergivet de samme forpligtelser 
og rettigheder som de oprindelige medlemsstater.  
 For Danmarks vedkommende blev lovgrundlaget for tiltrædelsen af de tre 
fællesskaber etableret ved Folketingets vedtagelse af Lov om Danmarks til-
trædelse af De europæiske Fællesskaber (tiltrædelsesloven).9  
 Det næste led i udvidelsen af samarbejdet kom først i 1980’erne, hvor 
først Grækenland (1981) og senere Spanien og Portugal (1986) blev optaget 
som medlemsstater. Disse udvidelser omfattede nye demokratier med svagere 
økonomier end i de eksisterende medlemsstater. 
 I 1995 blev antallet af medlemsstater udvidet til 15, idet Østrig, Sverige og 
Finland blev optaget. Der havde også været gennemført optagelsesforhand-
linger med Norge og Schweiz, men optagelserne måtte opgives, efter at fler-
tal i begge lande ved folkeafstemninger havde stemt nej til medlemskab. 
 Som et alternativ til medlemskab af fællesskaberne var traktaten EFTA-
aftalen indgået i 1960, hvorved European Free Trade Association blev opret-
tet. Europæiske stater, der ikke ønskede medlemskab af fællesskaberne, etab-
lerede et mellemstatsligt samarbejde om et frihandelsområde. Blandt andet 
var Danmark, Storbritannien og Irland oprindeligt medlem af EFTA. I 1992 

 
7. I det EU-retlige samarbejde betegnes Storbritannien formelt Det Forenede Kongerige. 
8. Se kapitel 2, afsnit 2, om de danske overvejelser i 1961 om dansk medlemskab af De 

Europæiske Fællesskaber. 
9. Se lov nr. 447 af 11. oktober 1972. Danmarks tiltrædelse omfattede oprindeligt Grøn-

land, men ikke Færøerne. Grønland trådte ud af De Europæiske Fællesskaber i 1985. 
Se nedenfor i kapitel 2 om retsgrundlaget for Danmarks medlemskab af Den Europæ-
iske Union, herunder i afsnit 3 om Færøernes og Grønlands stilling. 
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blev der med EØS-aftalen indgået en samarbejdsaftale mellem EFTA-
staterne Norge, Island og Liechtenstein og EU.10  

1.3. Fællesakten og brug af kvalificeret flertal i Rådet 
Ved Fællesakten, der er en traktat mellem fællesskabernes medlemsstater, 
som trådte i kraft i 1987, skete der nogle grundlæggende ændringer i fælles-
skabernes målsætninger og beslutningsprocedurer. Som noget nyt blev etab-
leringen af det indre marked optaget som en målsætning i EF-traktaten. Be-
slutningsprocedurerne blev endvidere ændret sådan, at Rådet i videre omfang 
kunne vedtage retsakter ved kvalificeret flertal, mod tidligere ved enstem-
mighed, og Europa-Parlamentet fik større indflydelse i forbindelse med ud-
stedelsen af retsakter. 
 Navnlig forøgelsen af antallet af områder, hvor Rådet skulle træffe afgø-
relse ved kvalificeret flertal, fik stor betydning. I EØF-traktaten var det for-
udset, at udstedelsen af retsakter efter en overgangsperiode kunne ske ved 
kvalificeret flertal i modsætning til enstemmighed. På en række vigtige poli-
tikområder havde medlemsstaterne imidlertid i praksis fastholdt et krav om 
enstemmighed. Denne praksis var en hovedårsag til, at bestræbelserne i 
1970’erne og i begyndelsen af 1980’erne på at etablere et fællesmarked gen-
nem harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger gik meget langsomt. 
Overgangen fra enstemmighed til flertalsvedtagelser havde forud for Fælles-
akten mødt kraftig politisk modstand. I 1965 valgte Frankrig, dengang under 
ledelse af præsident de Gaulle, i en periode at udeblive fra rådsmøderne for at 
blokere for en overgang til flertalsafgørelser. Den politiske hårdknude blev 
løst med Luxembourgforliget. Forliget, der bedst karakteriseres som en poli-
tisk aftale mellem medlemsstaterne, indebar, at medlemsstaterne accepterede, 
at en enkelt medlemsstat havde mulighed for at nedlægge veto mod beslut-
ninger, som berørte den enkelte medlemsstats »meget vigtige interesser«. 

1.4. Maastrichttraktaten 
Maastrichttraktaten, der trådte i kraft den 1. november 1993, er ligesom 
Fællesakten en ændringstraktat, og den indebar gennemgribende ændringer af 
de eksisterende traktater for fællesskaberne. Med denne traktat etableredes en 
tradition for, at ændringstraktater tager navn efter den by i Europa, hvor med-
 
10. EØS-aftalen indebærer, at der oprettes en række EØS-institutioner. Ved aftalen for-

pligtede EØS-landene sig til at gennemføre en stor del af de afledte retsakter, som al-
lerede var vedtaget i EU. Senere retsakter inden for EØS-aftalens område skal gen-
nemføres efter nærmere beslutning truffet af den såkaldte EØS-komité eller eventuelt 
i EØS-rådet. En særlig domstol, EFTA-Domstolen, fortolker EØS-aftalen.  
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lemsstaterne undertegner den pågældende traktat. Maastrichttraktaten inde-
bar, at der blev skabt en fælles ramme omkring en struktur af tre søjler. De tre 
fællesskaber blev betegnet som søjle ét, og ved siden af fællesskaberne blev 
der i to andre søjler etableret nye samarbejdsområder. Den fælles ramme om 
de tre søjler blev betegnet Den Europæiske Union, og EØF-traktaten ændrede 
betegnelse til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-
traktaten). Reglerne inden for søjle ét fandtes i EKSF-traktaten, EF-traktaten 
og i Euratom-traktaten, mens de dele af Maastrichttraktaten, der etablerede 
søjle to og tre med de dertilhørende regler og nogle tværgående bestemmel-
ser, blev betegnet Traktaten om Den Europæiske Union (TEU). 
 Samarbejdet i søjle to og tre vedrørte i vidt omfang nye områder, der ikke 
tidligere var udtrykkelig traktatreguleret. Inddragelsen af de nye samarbejds-
områder markerede overgangen fra det oprindelige rent økonomiske sam-
arbejde til et bredere politisk samarbejde. Søjle to omfattede politikområdet 
for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, forkortet FUSP, og søjle tre 
omfattede området for retlige og indre anliggender, forkortet RIA.11 
 Med den nye søjlestruktur blev det nødvendigt at skelne mellem overnati-
onalt eller supranationalt samarbejde og mellemstatsligt samarbejde. Regler-
ne i søjle to og tre var et traditionelt mellemstatsligt samarbejde med grund-
lag i de folkeretlige regler. Det indebar bl.a., at der i Rådet kun kunne træffes 
afgørelse ved enstemmighed, og at reglerne, som måtte blive vedtaget, kun 
forpligtede staterne som sådanne og ikke havde nogen virkning direkte i nati-
onal ret. 
 Maastrichttraktaten indebar, at medlemsstaterne, heriblandt Danmark, af-
gav suverænitet til fællesskaberne, idet traktaten bl.a. betød, at institutionerne 
inden for nye politikområder kunne udstede bindende retsakter, der havde 
umiddelbar virkning i national ret. I Danmark betød suverænitetsafgivelsen, 
at Danmarks ratifikation af Maastrichttraktaten i henhold til grundlovens 
§ 20 skulle til folkeafstemning. Ved folkeafstemningen i juni 1992 stemte et 
flertal nej til traktaten. Danmark kunne herefter ikke ratificere traktaten med 
den konsekvens, at traktaten ikke kunne træde i kraft, da den forudsatte samt-
lige medlemsstaters ratifikation. På den baggrund vedtog medlemsstaterne 
Edinburgh-afgørelsen, der opregner Danmarks forbehold over for nogle af 
de nye samarbejdsområder, som indførtes ved Maastrichttraktaten. Forbehol-
dene vedrører regler om unionsborgerskab, sidste fase i etableringen af Den 

 
11. Fællesakten indeholdt en enkelt bestemmelse om det udenrigspolitiske samarbejde, jf. 

Fællesaktens art. 30. 
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Økonomiske og Monetære Union (ØMU),12 det forsvarspolitiske samarbejde 
i søjle to samt samarbejdet i søjle tre om retlige og indre anliggender.13 

1.5. Udvidelserne i midten af 1990’erne 
I 1994 blev et omfattende traktatkompleks forhandlet og undertegnet af fæl-
lesskaberne og Østrig, Finland, Sverige og Norge. Traktaten dannede grund-
laget for staternes indtræden i fællesskaberne, og efter positive udfald af fol-
keafstemninger i de tre førstnævnte stater ratificerede de traktatkomplekset i 
1995. Norge kunne efter et negativt udfald af en folkeafstemning om med-
lemskab ikke ratificere traktatkomplekset. 

1.6. Amsterdamtraktaten 
Amsterdamtraktaten blev i 1997 undertegnet af medlemsstaterne, og trakta-
ten trådte i kraft den 1. maj 1999. Traktaten er som Maastrichttraktaten en 
ændringstraktat i den forstand, at den ændrer bestemmelser i de allerede gæl-
dende grundlæggende traktater.  
 Med Amsterdamtraktaten blev der indsat nye regler og afsnit i EF-trak-
taten, og vigtige justeringer skete i EU-traktaten. Før Amsterdamtraktaten var 
f.eks. politikområderne for grænsekontrol, visum, asyl, indvandring og civil-
ret placeret i det mellemstatslige samarbejde i søjle tre, men blev nu ved Am-
sterdamtraktaten overført til reglerne i EF-traktaten i søjle ét. I den forbindel-
se forblev politisamarbejdet og det kriminalretlige samarbejde i søjle tre, men 
mulighederne for flertalsafgørelser blev udvidet. 
 De danske forbehold indeholdt i Edinburgh-afgørelsen blev for unions-
borgerskabets vedkommende indarbejdet i EF-traktatens art. 17, stk. 1, og 
forbeholdene om forsvarspolitik og retlige og indre anliggender blev indsat i 
en selvstændig protokol og blev dermed en del af det samlede traktatgrund-
lag.14 Edinburgh-afgørelsen har derfor kun fortsat betydning for så vidt angår 
sidste fase i etableringen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). 
 De forbehold, som nogle medlemsstater, heriblandt Danmark, Storbritan-
nien og Irland, havde fundet det nødvendigt at tage over for det samlede trak-

 
12. Om ØMU’en og dens tre faser se nedenfor kapitel 15, afsnit 7.1. 
13. For en gennemgang af de danske forbehold og deres konsekvenser se Ole Due i Ret-

tsteori og rettsliv, Festskrift til Carsten Smith, 2002, s. 183, samt bidragene af Peter 
Arnt Nielsen, Thomas Elholm, Jens Vedsted-Hansen, Ulla Neergaard og Christian 
Thorning i Birgitte Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen (red.), EU-retten i 
Danmark, kapitel 3-7. 

14. TEF art. 17, stk. 1, findes i dag i TEUF art. 20, stk. 1, og Protokol nr. 5 om Danmarks 
stilling findes nu som Protokol nr. 22. 
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tatgrundlag, gav anledning til at overveje, om der skulle indføres formelle 
regler for, at nogle medlemsstater kunne samarbejde i et andet tempo end an-
dre. Der indførtes på den baggrund med Amsterdamtraktaten regler for »for-
stærket samarbejde«, der muliggør, at et flertal af medlemsstaterne kan 
etablere et videregående samarbejde imellem sig, mens andre medlemsstater 
kan vælge at stå udenfor.15  
 Et af de væsentligste formål med forhandlingerne, der ledte frem til Am-
sterdamtraktaten, havde været at forberede optagelsen af nye medlemsstater. 
Det stod klart, at en udvidelse fra 15 op til 25 medlemsstater ville kræve en 
tilpasning af institutionernes organisation. Det lykkedes imidlertid ikke ved 
Amsterdamtraktaten at opnå enighed om at gennemføre en institutionel re-
form, og spørgsmålet blev udskudt til det tidspunkt, hvor man måtte nå op på 
over 20 medlemsstater.  

1.7. Nicetraktaten og udvidelsen mod øst 
Umiddelbart i forlængelsen af, at Amsterdamtraktaten trådte i kraft, indledtes 
forhandlinger med 12 stater om medlemskab af EU. I tilknytning hertil for-
handledes i 2000 spørgsmålet om de nødvendige ændringer af institutionerne, 
og forhandlingerne resulterede i Nicetraktaten, som trådte i kraft 1. februar 
2003. Traktaten medførte bl.a. en ændret fordeling af de enkelte medlemssta-
ters stemmevægt i Rådet og inden for omkring 30 områder en overgang fra 
brug af enstemmighed til kvalificeret flertal i Rådet. Med optagelsen af nye 
medlemsstater skete der også en anden fordeling af, hvor mange parlaments-
medlemmer, der vælges i den enkelte medlemsstat. Herudover indeholdt 
Nicetraktaten kun mindre ændringer af traktatgrundlaget og samarbejdet. 
 Ved afslutningen af optagelsesforhandlingerne besluttede Det Europæiske 
Råd på et møde i København i december 2002 at udvide EU med yderligere ti 
medlemmer: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slo-
venien, Tjekkiet og Ungarn. Efter folkeafstemninger i ansøgerstaterne blev 
udvidelsen gennemført med virkning fra 1. maj 2004.16  
 Rumænien og Bulgarien blev i forlængelse af særskilte forhandlinger op-
taget i Unionen den 1. januar 2007.  

 
15. Reglerne om forstærket samarbejde findes i dag i TEU art. 20 og TEUF art. 326-334. 

Inden for søjle 2 (udenrigs- og sikkerhedspolitik) er der ikke mulighed for forstærket 
samarbejde, men til gengæld har man indført mulighed for, hvad der betegnes som 
»konstruktiv afståelse«, hvorved en medlemsstat kan holde sig uden for samarbejdet i 
en konkret sag, jf. TEU art. 31. 

16. Se om udvidelsen i 2004 Karsten Engsig Sørensen, EU’s udvidelse og den fri bevæ-
gelighed, UfR 2004 B 283. 
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1.8 Fra forfatningstraktaten til Lissabontraktaten  
Allerede under forhandlingerne om Nicetraktaten aftalte medlemsstaterne, at 
den næste regeringskonference skulle afholdes i 2004. I den såkaldte Lae-
ken-erklæring noterede stats- og regeringscheferne en række problemer, 
som skulle løses i forbindelse med den næste regeringskonference. I samme 
erklæring indkaldte man til et konvent, som skulle forestå udarbejdelsen af et 
udkast til en forfatningstekst for EU. Konventet havde 105 medlemmer, som 
var udpeget af medlemsstaternes parlamenter og regeringer, samt medlemmer 
fra Kommissionen og Europa-Parlamentet. Til Konventets formand valgtes 
den tidligere franske præsident Giscard d’Estaing. 
 Konventet afsluttede formelt sit arbejde den 18. juli 2003, hvor formanden 
overrakte EU-formandskabet et forslag til en forfatningstraktat.17 Forfat-
ningstraktaten ville betyde en ophævelse af fællesskabernes traktater og 
EU-traktaten og oprettelse af Den Europæiske Union som juridisk person. 
Herudover formulerede traktatforslaget en række fælles værdier og målsæt-
ninger samt klare regler om kompetencefordelingen mellem EU og medlems-
staterne. Endelig indeholdt udkastet et omfattende katalog af grundlæggende 
rettigheder i et såkaldt Charter.18 Forfatningstraktaten blev undertegnet af 
medlemsstaterne den 29. oktober 2004, hvorefter den skulle ratificeres i over-
ensstemmelse med de enkelte staters forfatningsretlige regler.19 Da traktaten 
var af stor politisk betydning, bl.a. fordi den indebar suverænitetsafgivelse, 
blev der afholdt folkeafstemninger i en del af medlemsstaterne. Nogle med-
lemsstater nåede at ratificere traktaten, inden det ved folkeafstemninger i Hol-
land og Frankrig blev fastslået, at der i disse stater var flertal mod traktaten 
og at de derfor ikke kunne ratificere den. Da traktaten forudsatte, at alle med-
lemsstater ratificerede den, blev den på den baggrund opgivet. Det Europæi-
ske Råd besluttede herefter at indføre, hvad man betegnede som en »tænke-
pause«. Året efter påbegyndtes forhandlinger om en ny traktat, og på rege-
ringskonferencen i Lissabon i oktober 2007 blev Lissabontraktaten under-
tegnet.  
 Lissabontraktaten trådte i kraft 1. december 2009 og viderefører mange af 
de nyskabelser, som var med i forfatningstraktaten. Bestemmelser i forfat-

 
17. Forslaget er offentliggjort i EFT 2003 C 169/1. For en gennemgang af forslaget se 

bl.a. Juliane Kokott og Alexandra Rüth i CMLRev 2003, s. 1315, Marise Cremona i 
CMLRev 2003, s. 1347, og bidragene i temanummeret om emnet i ELR december 
2003. 

18. Se om forfatningstraktaten Lykke Friis og Peter Biering, Forfatningstraktaten − Euro-
pas Philadelphia?, 2005. 

19. Forfatningstraktaten er offentliggjort i EU-Tidende 2004 C 310. 
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ningstraktaten, som betød suverænitetsafgivelse, indgik dog ikke i Lissabon-
traktaten med den konsekvens, at det i almindelighed ikke var nødvendigt at 
gennemføre folkeafstemninger om traktaten i medlemsstaterne. Ligesom 
Maastrichttraktaten, Nicetraktaten og Amsterdamtraktaten er Lissabontrakta-
ten en ændringstraktat, idet de grundlæggende traktater er bibeholdt og fortsat 
er gældende. Med Lissabontraktaten blev fællesskaberne samlet i Unionen, 
og der tales derfor ikke længere om EF-ret og fællesskabsret, men nu alene 
om EU-ret eller unionsret. I konsekvens heraf ændrede EF-traktaten igen 
betegnelse og nu til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmå-
de (TEUF). De fleste ændringer i TEU og TEUF vedrører reformer af institu-
tionerne og beslutningsprocesserne for at tilpasse dem til det nye EU med 28 
medlemsstater. Disse ændringer behandles nedenfor i kapitel 3 om institutio-
nerne og i kapitel 5 om hjemmel og lovgivningsprocedurerne. Lissabontrak-
taten medfører ikke, at Charteret om grundlæggende rettigheder er skrevet 
ind i traktaterne, men Charteret er gjort juridisk bindende gennem en henvis-
ning i TEU art. 6, stk. 1. Søjleopdelingen med tre søjler, hvor den første om-
fattede det overnationale samarbejde og de to andre søjler det mellemstatslige 
samarbejde, blev ophævet. I den forbindelse blev områderne for strafferet og 
politisamarbejde flyttet fra TEU over i TEUF. 
 Kroatien blev optaget som det 28. medlem i Unionen den 1. juli 2013. 
Storbritannien udtrådte af Unionen den 1. februar 2020.  

2. EU-rettens karakteristika 
2. EU-rettens karakteristika 
Gennemgangen i de forrige afsnit har allerede peget på flere forhold, der gør, 
at EU-retten er en særlig disciplin. Den kan hverken indplaceres som en del 
af national ret eller som en del af folkeretten.20 
 Selv om EU-retten har sit grundlag i traktater indgået af medlemsstaterne, 
adskiller den sig fra de klassiske folkeretlige regler om internationale organi-
sationer. Det overlades ikke fuldstændigt til medlemsstaterne selv at bestem-
me, hvordan traktaterne og de afledte retsakter udstedt med hjemmel i trakta-
terne skal gennemføres i national ret. EU-retten stiller konkrete krav til gen-
nemførelsen, og nogle retsakter må som udgangspunkt overhovedet ikke 
gennemføres i national ret, idet de gælder umiddelbart i de nationale retssy-
stemer.21 Herudover adskiller EU sig fra mange af de traditionelle internatio-

 
20. Jf. nedenfor i kapitel 4, afsnit 1. 
21. Se om forordninger nedenfor i kapitel 4, afsnit 2.2.1.  
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nale organisationer ved, at EU’s institutioner principielt er uafhængige af 
medlemsstaterne, og en af EU’s institutioner, i form af Europa-Parlamentet, 
er valgt ved direkte valg. I Rådet, som er den institution, hvor medlemsstater-
ne ved deres regeringer er repræsenteret, kan der træffes beslutninger ved 
flertalsafgørelser. EU-Domstolen har i sin retspraksis betonet, at EU-retten er 
en særlig retsorden, og at der ikke umiddelbart kan drages paralleller mellem 
folkeretten og EU-retten.22 
 De fleste internationale organisationer er karakteriseret ved, at der er etab-
leret et samarbejde omkring en eller flere traktater, og disse traktater indehol-
der de væsentligste regler for samarbejdet. TEUF er som nævnt ovenfor en 
»rammetraktat«, som i vidt omfang skal udfyldes ved vedtagelsen af afledte 
retsakter. Det indebærer, at TEUF i modsætning til en klassisk folkeretlig 
traktat kun rummer en brøkdel af de samlede EU-retlige regler. Omfanget og 
betydningen af de afledte retsakter er i dag meget stor og indebærer, at der er 
sket en omfattende harmonisering af medlemsstaternes lovgivning.  
 EU-retten kan heller ikke opfattes som en del af national ret i de 27 med-
lemsstater. En del af EU-retten, f.eks. bestemmelser i traktaterne og forord-
ninger, skal ikke gennemføres i national ret, men har i kraft af EU-retten di-
rekte virkning i national ret. Selv om en stor del af de afledte retsakter skal 
gennemføres i national ret, f.eks. direktiver, stiller EU-retten særlige krav til, 
hvorledes reglerne gennemføres. 
 Kompetencefordelingen mellem medlemsstaterne og EU har løbende givet 
anledning til politisk debat. Hidtil har samarbejdet været karakteriseret ved, at 
kompetencen overgik til EU på flere og flere områder. Ved vedtagelsen af 
Maastrichttraktaten blev der dog gjort et forsøg på at »dæmme op« for denne 
udvikling, idet man enedes om at indsætte et subsidiaritetsprincip, der nu i 
TEU art. 5, stk. 1, betegnes nærhedsprincippet. Nærhedsprincippet indebæ-
rer, at inden for områder, hvor EU ikke er tillagt enekompetence, kan Unio-
nen kun handle, i det omfang den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne. Ved udstedelse af nye regler skal det først 
vurderes, om regelfastsættelsen helt eller delvist kan overlades til med-
lemsstaterne, således at harmoniseringen enten helt kan undgås eller dog kan 
indskrænkes til færre regler, herunder eventuelt nogle minimumsregler.23 
 EU-rettens særegne natur indebærer, at der anvendes særlige fortolknings-
principper, og at retskilder vægtes anderledes end i folkeretten og national ret. 
Fortolkningsprincipperne er udviklet i EU-Domstolens praksis.24 Ved for-
 
22. Se nærmere om EU-retten som en særlig retsorden nedenfor i kapitel 4, afsnit 1. 
23. Se om nærhedsprincippet nedenfor i kapitel 5, afsnit 2.1.3. 
24. Se om EU-Domstolens retspraksis som retskilde nedenfor i kapitel 4, afsnit 2.4. 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Kapitel 1. Baggrund og karakteristika 

 40 

tolkning af EU-retlige regler kan man ikke falde tilbage på nationale fortolk-
ningsregler. Selv om der i EU-retten findes begreber, som tilsyneladende sva-
rer til begreber, der kendes i national ret, er det ikke givet, at begreberne har 
det samme indhold. EU-retten skal fortolkes og bruges ens i alle 27 medlems-
stater, og det forudsætter, at EU-retten undergives en selvstændig fortolkning, 
der ikke er bundet af forskellige fortolkninger i de enkelte nationale retssy-
stemer. 

3. Unionens værdier, mål og politikker 
3. Unionens værdier, mål og politikker 
Art. 2 i TEU angiver hvilke værdier, Unionen bygger på. Bestemmelsen blev 
indsat i TEU ved Lissabontraktaten, men Unionen var ikke »værdiløs«, før 
det tidspunkt. EU-Domstolen havde i sin praksis fastslået, at en række af de 
værdier, der nu fremgår af TEU art. 2, var en del af unionsretten.25 Det hed-
der i TEU art. 2: 

»Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokra-
ti, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for 
personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et sam-
fund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og 
ligestilling mellem kvinder og mænd.« 

Der er med den forholdsvis korte bestemmelse ikke tale om en »skåltale« i 
den forstand, at den blot er en politisk programerklæring uden nogen retlig 
betydning. Det fremgår af TEU art. 49, at en europæisk stat, der ønsker med-
lemskab af Unionen, skal respektere værdierne i TEU art. 2 og forpligte sig 
til at fremme dem. Manglende opfyldelse af pligten til at fremme værdierne 
efter opnået medlemskab, sanktioneres ved TEU art. 7. Hvis en medlemsstat 
»groft og vedvarende overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2«, kan 
Rådet suspendere visse af medlemsstatens rettigheder, uden at dette berører 
statens forpligtelser. En art. 7-situation vil være meget alvorlig og ikke bare 
alvorlig for den stat, der er genstand for sanktionen(-erne), men også for Uni-
onen. Daværende formand for Kommissionen Barroso betegnede TEU art. 7 
som den »nukleare mulighed«.26  
 
25. Se f.eks. om retsstatsprincippet, der nu fremgår af TEU art. 2, forenede sager C-

402/05 P og C-415/05 P, Kadi, præmis 281, med henvisning til sag 294/83, Les 
Verts, præmis 23. 

26. Se Formand for Europa-Kommissionen José Manuel Durão Barrosos tale den 12. 
september 2012 om situationen i Unionen 2012 til Europa-Parlamentet.  
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 Umiddelbart skulle man tro, at overvejelser om anvendelse af TEU art. 7 i 
en union af europæiske demokratier ikke vil forekomme i praksis. Det har 
imidlertid vist sig, at TEU art. 7 – og dermed også i denne sammenhæng 
TEU art. 2 – har betydning. I 2000 overvejede medlemsstaterne anvendelse 
af den dagældende art. 7-procedure over for Østrig, og i 2011 henviste Euro-
pa-Parlamentet til art. 7 i en beslutning om medieloven i Ungarn.27 Kommis-
sionen indledte den 20. december 2017 for første gang en TEU art. 7-
procedure, idet den fremsatte et begrundet forslag til rådsafgørelse, hvor det 
fastslås, at der er en klar fare for, at Polen ved en lov om nedsættelse af høje-
steretsdommeres pensionsalder groft tilsidesætter retsstatsprincippet.28 Den 
12. september 2018 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om at opfordre 
Rådet til i henhold til TEU art. 7, stk. 1, at fastslå, at der er en klar fare for, at 
Ungarn overtræder de værdier, som Unionen bygger på. I sag C-650/18, Un-
garn mod Europa-Parlamentet, blev parlamentet frifundet for Ungarns på-
stand om, at dets beslutning skulle annulleres.29 Rådet har endnu ikke truffet 
endelig afgørelse i henhold til TEU art. 7.  
 Udfaldet af en art. 7-procedure afgøres af politiske institutioner (Rådet, 
Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd), og måske blandt andet derfor 
indledte Kommissionen i 2018 og 2019 i henhold til TEUF art. 258 ved EU-
Domstolen flere traktatbrudssøgsmål mod Polen. Kommissionen gjorde gæl-
dende, at polsk lovgivning om den polske højesteret og det polske domstols-
system er uforenelig med EU-retten, da lovgivningen undergraver princippet 
om retsvæsenets uafhængighed, herunder princippet om dommeres uafsætte-
lighed.30 EU-Domstolen fremhævede i sagerne C-619/18, Kommissionen mod 
Polen, præmis 47, C-192/18, Kommissionen mod Polen, præmis 98, og 
C‑791/19, Kommissionen mod Polen, præmis 51, at TEU art. 19 udmønter 
det i TEU art. 2 fastsatte retsstatsprincip, og fastslog, at Polen med sin lov-
givning ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til TEU art. 19, stk. 1, 
2. afsnit. Det polske domstolssystem har ligeledes givet anledning til præju-
dicielle afgørelser, hvor Domstolen har gentaget, at TEU art. 19 udmønter 
 
27. Se Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn, EU-

Tidende 2012 C 199E 154. 
28. Se Begrundet forslag i henhold til art. 7, stk. 1, i Traktaten om Den Europæiske Uni-

on vedrørende retsstatsprincippet i Polen, KOM(2017) 835 endl.  
29. Se om annullationssøgsmål i henhold til TEUF art. 263 nedenfor i kapitel 7, afsnit 3. 
30. Se bl.a. Kommissionens pressemeddelelse om den polske lov om nedsættelse af høje-

steretsdommeres pensionsalder og Kommissionens traktatbrudssøgsmål, http:// 
europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_da.htm. Ved kendelse i sag C-619/18 R, 
Kommissionen mod Polen, pålagde Domstolen Polen foreløbigt at suspendere anven-
delse af reglerne i den polske lovgivning om højesteretsdommeres pensionsalder. 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Kapitel 1. Baggrund og karakteristika 

 42 

retsstatsprincippet i TEU art. 2, se forenede sager C-585/18, C-624/18 og C-
625/18, A.K. m.fl., præmis 167, og sag C-824/18, A.B. m.fl., præmis 108. Se 
om traktatbrudssøgsmål og præjudicielle afgørelser nedenfor i kapitel 7, af-
snit 2 og 5. 
 Det er ikke kun traktatbestemmelser, der henviser til Unionens værdier, 
som angivet i TEU art. 2, idet henvisninger også findes i den unionsretlige 
lovgivning.31 
 I modsætning til bestemmelsen om Unionens værdier har de grundlæg-
gende traktater altid haft en indledende bestemmelse om Unionens mål. For-
målsbestemmelserne har ændret sig gennem tiden, i takt med at samarbejdet 
har udviklet sig – særligt ved at inddrage nye politikområder. Oprindelig var 
oprettelsen af et fællesmarked helt central i samarbejdet. Fællesmarkedet in-
debar, at de nationale markeder i medlemsstaterne skulle integreres, således 
at der blev etableret ét stort hjemmemarked for erhvervslivet og forbrugerne. 
Denne målsætning er i dag udviklet med reglerne om det indre marked, og i 
tillæg hertil er der tilføjet nye politikområder med deraf følgende bredere 
formålsangivelser. Det hedder i den nugældende formålsbestemmelse for 
Unionen i TEU art. 3: 

»1. Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd. 

2. Unionen giver borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre 
grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer, kombineret med passende foranstalt-
ninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser, asyl, indvandring og forebyggelse og be-
kæmpelse af kriminalitet. 

3. Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa 
baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi 
med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og 
et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabeli-
ge og teknologiske fremskridt. 
 Den bekæmper social udstødelse og forskelsbehandling og fremmer social retfærdig-
hed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, solidaritet mellem generationer-
ne og beskyttelse af børns rettigheder. 
 Den fremmer økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem med-
lemsstaterne. 

 
31. Se f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1141/2014 om statut for og fi-

nansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, art. 3, stk. 1, 
litra c. Se nedenfor i kapitel 3, afsnit 3.1.1, om europæiske politiske partier. Om ud-
trykket »unionsretlig lovgivning«, se nedenfor i kapitel 4, afsnit 2.2.  
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 Den respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sik-
rer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles. 

4. Unionen opretter en økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta. 

5. Unionen forsvarer og fremmer i forbindelserne med den øvrige verden sine værdier og 
interesser og bidrager til beskyttelsen af sine borgere. Den bidrager til fred, sikkerhed, bæ-
redygtig udvikling af jorden, solidaritet og gensidig respekt folkene imellem, fri og fair 
handel, udryddelse af fattigdom og beskyttelse af menneskerettighederne, især børns ret-
tigheder, samt nøje overholdelse og udvikling af folkeretten, herunder overholdelse af 
principperne i De Forenede Nationers pagt. 

6. Unionen forfølger sine mål med passende midler inden for de beføjelser, der er tildelt 
den i traktaterne.« 

En sammenligning af formålsangivelserne i f.eks. TEØF, TEF og den nugæl-
dende TEU art. 3 kan umiddelbart efterlade det indtryk, at Unionens formål 
gennem årene er udvidet betydeligt. Men i hvert fald efter Maastrichttraktaten 
er der ikke sket afgørende ændringer i formålene. De ændringer, der kan på-
vises, har overvejende karakter af præciseringer.  
 I TEUF art. 3, 4 og 6 opregnes de politikområder, hvor Unionen har ene-
kompetence, områder, hvor Unionen deler kompetencen med medlemsstater-
ne, og områder, hvor Unionen har kompetence til at gennemføre »tiltag« for 
at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag. De tre be-
stemmelser konkretiserer samtidig de bredt formulerede målsætninger i TEU 
art. 3. TEUF art. 3 opregner som enekompetenceområder for Unionen: 

– toldunionen 
– fastlæggelse af de konkurrenceregler, der er nødvendige for det indre mar-

keds funktion 
– den monetære politik for de medlemsstater, der har euroen som valuta 
– bevarelse af havets biologiske ressourcer inden for rammerne af den fælles 

fiskeripolitik 
– den fælles handelspolitik. 

Unionen deler ifølge TEUF art. 4 kompetence med medlemsstaterne inden 
for områderne: 

– det indre marked 
– social- og arbejdsmarkedspolitik for så vidt angår de aspekter, der er fast-

lagt i denne traktat 
– økonomisk, social og territorial samhørighed 
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– landbrug og fiskeri, undtagen bevarelse af havets biologiske ressourcer 
– miljø 
– forbrugerbeskyttelse 
– transport 
– transeuropæiske net 
– energi 
– området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
– fælles sikkerhedsudfordringer på folkesundhedsområdet for så vidt angår 

de aspekter, der er fastlagt i denne traktat. 

Det fremgår af TEUF art. 6, at Unionen har kompetence til at gennemføre til-
tag for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag inden 
for områderne: 

– beskyttelse og forbedring af menneskers sundhed 
– industri 
– kultur 
– turisme 
– uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport 
– civilbeskyttelse 
– administrativt samarbejde. 

Blandt de ovenfor nævnte målsætninger var etableringen af en toldunion et 
af de første væsentlige mål, som blev nået allerede med reglerne i TEØF. 
Toldunionen indebærer, at varer fra tredjestater (dvs. ikke-medlemsstater) på-
lægges samme told, uanset til hvilken medlemsstat varen indføres. Når varen 
er indført til én medlemsstat, kan den frit handles inden for Unionen på de 
samme betingelser som varer produceret i medlemsstaterne. Etableringen af 
toldunionen er en grundlæggende forudsætning for at etablere et indre mar-
ked.32 Hvis medlemsstaterne ikke havde fælles toldregler udadtil, ville forud-
sætningerne for, at varerne frit kunne cirkulere mellem medlemsstaterne – 
uden at der pålægges told ved den interne handel mellem medlemsstaterne – 
ikke være til stede. Forskellige toldsatser og procedurer ville betyde, at im-
portørerne med fordel kunne spekulere i at importere til den medlemsstat, 
hvor der var de laveste toldsatser (eller den lempeligste procedure). Tolduni-
 
32. I økonomisk teori er etableringen af en toldunion det skridt, der følger efter frihan-

delsaftaler, se f.eks. frihandelsaftalerne EFTA, NAFTA (North American Free Trade 
Agreement) og AFTA (Asian Free Trade Area), jf. nærmere Jørgen Drud Hansen og 
Jørgen Ulff-Møller Nielsen, An Economic Analysis of the EU, 2.udg., 1997, s. 4 ff. 
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onen indebærer, at den told, der opkræves efter de unionsretlige regler, tilfal-
der EU, og at den indgår i Unionens finansiering. 
 Målsætningen om oprettelse af et fællesmarked og senere med Fællesak-
ten i 1986 det indre marked er en anden meget vigtig målsætning for Unio-
nen. Det indre marked defineres i TEUF art. 26, stk. 2: 

»Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for va-
rer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i trakta-
terne.« 

Formålet med det indre marked er at sammensmelte de nationale markeder til 
ét stort marked. Oprettelsen af det indre marked sker i første række gennem 
traktatregler, der sikrer den frie bevægelighed for varer (TEUF art. 30, 34-37 
og art. 110), personer (TEUF art. 45 og 49), tjenesteydelser (TEUF art. 56) og 
kapital (TEUF art. 63). De nævnte regler betegnes ofte i EU-retten som »fri-
heder« eller endog »grundrettigheder«.33 Nedenfor i bogens Del II redegø-
res der for traktatbestemmelserne, som sikrer den frie bevægelighed for varer, 
personer, tjenesteydelser og kapital.34 Bestemmelserne udgør grundlaget for 
det indre marked, og kendskab til reglerne er derfor nødvendigt for at forstå 
den harmonisering, der udgør en væsentlig del af det indre marked. Harmoni-
seringen inden for udvalgte områder behandles nærmere i bogens Del III.  
 Det indre marked med fri konkurrence forudsætter, at ikke blot medlems-
staterne, men også virksomhederne selv, ikke opdeler EU i delmarkeder eller 
i øvrigt forvrider konkurrencen. Fastlæggelse af de konkurrenceregler, der er 
nødvendige for det indre markeds funktion, betegnes Konkurrencepolitik-
ken og er en vigtig målsætning for Unionen. De centrale konkurrencebe-
stemmelser findes i TEUF art. 101-102 og 107. TEUF art. 101 indeholder et 
forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder, mens 
TEUF art. 102 forbyder virksomheders misbrug af en dominerende stilling. 
For at forhindre at en medlemsstat giver egne virksomheder urimelige kon-
kurrencefordele, findes der i TEUF art. 107 et forbud mod visse former for 
statsstøtte til bestemte virksomheder eller erhvervsgrene. I tilslutning hertil er 

 
33. Det kan i EU-retten i nogle sammenhænge være nyttigt at skelne mellem særlige EU-

retlige grundrettigheder og klassiske grundrettigheder, se Jens Hartig Danielsen, EU 
Agricultural Law, s. 35-38.  

34. Se nedenfor i kapitel 9 om varernes fri bevægelighed, kapitel 10-13 om personers fri 
bevægelighed, kapitel 14 om tjenesteydelsernes fri bevægelighed samt kapitel 15 om 
kapitalens fri bevægelighed. 
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der udstedt en række forordninger, der regulerer særlige konkurrenceretlige 
spørgsmål. 
 Konkurrencepolitikken blev ligesom toldunionen etableret allerede ved 
EØF-traktaten. Området administreres af Kommissionen og har givet anled-
ning til et meget stort antal afgørelser fra Kommissionen og EU-Domstolen. 
Dette kombineret med et forholdsvist stort antal afledte retsakter har betydet, 
at konkurrencepolitikken i EU er et af de mest udviklede områder inden for 
EU-retten. 
 Som en af de væsentlige målsætninger for Unionen kan endelig nævnes 
den ved Maastrichttraktaten etablerede Økonomiske og Monetære Union, 
ØMU’en. ØMU’en indebærer, at der er sket en generel tilnærmelse af med-
lemsstaternes valuta- og pengepolitik, etablering af Den Europæiske Central-
bank og en fælles valuta, »euroen«. 

4. Udtræden af Unionen – Brexit 
4. Udtræden af Unionen – Brexit 
Der findes ikke i Unionens traktatgrundlag en regel om ekskludering af en 
medlemsstat fra Unionen, men der findes i TEU art. 50 en udtrykkelig regel 
om en medlemsstats beslutning om at udtræde af Unionen. Reglen blev indsat 
i Unionens traktatgrundlag ved Lissabontraktaten, og der fandtes før indsæt-
telsen af reglen en akademisk diskussion om, hvorvidt det i mangel af en be-
stemmelse herom overhovedet var muligt for en medlemsstat at udtræde af 
Unionen. Hvis en medlemsstat ønsker at forblive medlem af Unionen, men 
ikke vil følge (samtlige af) Unionens regler, kan proceduren i henhold til 
TEU art. 7 sættes i gang.35  
 TEU art. 50, stk. 2, bestemmer, at efter at staten har meddelt sin beslut-
ning om at udtræde, indgår Unionen en aftale med den pågældende stat om 
de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for 
statens fremtidige forbindelser med Unionen. Der skelnes således mellem sta-
tens beslutning om at udtræde af Unionen og aftalen mellem Unionen og sta-
ten om udtrædelsen.  

Sag C-327/18 PPU RO drejede sig om, hvorvidt en europæisk arrestordre udstedt af retter i 
Storbritannien kunne fuldbyrdes i Irland, når Storbritannien i henhold til TEU art. 50 havde 
meddelt sin beslutning om at udtræde af Unionen. To retter i Storbritannien havde hver 
udstedt en europæisk arrestordre på den samme person, der i sagen var anonymiseret som 

 
35. Se ovenfor i afsnit 3 om TEU art. 7 i sammenhæng med TEU art. 2 om Unionens 

værdier. 
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RO. Den ene arrestordre vedrørte en sag om mord og brandstiftelse og den anden arrestor-
dre vedrørte en sag om voldtægt. Da RO på grundlag af de europæiske arrestordrer blev 
varetægtsfængslet i Irland, gjorde han blandt andet gældende, at han som følge af Storbri-
tanniens meddelelse af sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til TEU art. 50 
risikerede, at flere rettigheder, som han var tillagt i medfør af blandt andet Chartret, ikke 
længere ville blive iagttaget af Storbritannien efter udtrædelsen.  
 Domstolen fastslog i præmis 62, at TEU art. 50 skal fortolkes således, at den blotte om-
stændighed, at en medlemsstat meddeler sin beslutning om at udtræde af Unionen, ikke har 
til følge, at den fuldbyrdende medlemsstat, det vil konkret sige Irland, i tilfælde af, at den 
førstnævnte medlemsstat, det vil konkret sige Storbritannien, har udstedt en europæisk ar-
restordre mod en person, skal afslå at fuldbyrde denne europæiske arrestordre eller udsætte 
sin fuldbyrdelse heraf, mens den afventer større klarhed om den retlige ordning, der vil 
finde anvendelse i den udstedende medlemsstat efter dennes udtræden af Unionen. 

I sag C-621/18, Andy Wightman, fastslog Domstolen i præmis 75, at en medlemsstat ensi-
digt kan tilbagekalde sin art. 50, stk. 2-meddelelse om at udtræde af unionen, navnlig indtil 
en udtrædelsesaftale måtte træde i kraft, og at en sådan tilbagekaldelse medfører, at med-
lemsstaten forbliver medlem af Unionen på uændrede vilkår. 

Det fremgår af TEU art. 50, stk. 3, 1. led, at traktaterne ophører med at finde 
anvendelse på den pågældende stat på datoen for udtrædelsesaftalens ikraft-
træden.  
 En udtrædelse rejser mange komplicerede spørgsmål, herunder i hvilket 
omfang om overhovedet den udtrædende stats borgere og virksomheder skal 
have adgang til Unionens indre marked og på hvilke betingelser borgere og 
virksomheder i Unionen skal have adgang til den udtrædende stat. Unionen er 
i forhandlingen af udtrædelsesaftalen bundet af traktaternes regler, herunder 
TEU art. 2 om Unionens værdier, men står ellers frit i forhandlingerne. En 
ting er forholdet udadtil, dvs. Unionens forhold til den udtrådte stat, noget 
andet er det retlige tomrum, som den udtrådte stat efterlader. For eksempel er 
afstemningsregler i institutionerne, særligt reglerne om kvalificeret flertal i 
Rådet, herunder mindretalsbeskyttelse, nøje afstemte.36 Ændring af traktatbe-
stemmelser, der vedrører den udtrædende stat, herunder regler om medlem-
mer i institutionerne og stemmevægte, kan ikke ændres i forbindelse med ud-
trædelsesaftalen, men må ændres ved særskilte traktatændringer, dog således 
at traktatregler, der giver den udtrædende stat rettigheder i institutionerne, må 
anses for bortfaldet desvetudo.37 For at sikre at forholdet mellem Unionen og 

 
36. Se f.eks. nedenfor i kapitel 3, afsnit 4.3.3, om kvalificeret flertal i Rådet.  
37. Se Bruno De Witte i Andrea Biondi, Piet Eeckhout og Stefanie Riply (red.), EU Law 

after Lisbon, 2012, s. 125. Sammenlign med grundlovens særlige regler for Grønland 
og Færøerne, herunder repræsentation i Folketinget, i tilfælde af disse landes udtræ-
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den udtrædende stat ikke skal forblive uafklaret, bestemmer TEU art. 50, stk. 
3, 2. led, at hvis en udtrædelsesaftale ikke foreligger 2 år efter statens medde-
lelse om, at den har besluttet at udtræde af Unionen, ophører traktaterne med 
at finde anvendelse på den udtrædende stat, medmindre Unionens institution 
Det Europæiske Råd med enstemmighed efter aftale med den pågældende 
stat beslutter at forlænge fristen. 
 Det hedder i TEU art. 50, stk. 5, at hvis en stat, der er udtrådt af Unionen, 
på ny anmoder om medlemskab, behandles statens anmodning efter procedu-
ren i TEU art. 49. 
 Den 23. juni 2016 afholdtes der i Storbritannien en folkeafstemning om 
fortsat medlemskab eller udtræden af Unionen. Resultatet af afstemningen 
blev, at et flertal på 51,9 % stemte for at forlade Unionen. Selv om afstem-
ningens resultat efter de britiske regler ikke var retligt bindende, havde den 
britiske regering før afstemningen erklæret, at den ville følge resultatet. Den 
29. marts 2017 meddelte Storbritannien derfor i henhold til TEU art. 50, stk. 
1, sin beslutning om at udtræde af Unionen til Det Europæiske Råd. Storbri-
tanniens udtræden af Unionen betegnes almindeligt »Brexit«.  
 Datoen for Storbritanniens udtræden af Unionen var oprindeligt i 2017 
fastsat til den 30. marts 2019. Udtrædelsesdatoen blev imidlertid i henhold til 
TEU art. 50, stk. 3, efter aftale mellem Storbritannien og Det Europæiske Råd 
ændret til (som udgangspunkt) den 1. februar 2020. Forhandlingerne om ud-
trædelsesaftalen resulterede senere i november 2018 i en aftale mellem Unio-
nen (de resterende 27 medlemsstater) og Storbritanniens regering, men afta-
len kunne imidlertid ikke godkendes af det britiske parlament. Efter fornyede 
forhandlinger mellem Unionen og den britiske regering – og en ny premier-
minister og et parlamentsvalg i Storbritannien – godkendte det britiske par-
lament den oprindelige udtrædelsesaftale med nogle ændringer.  
 Udtrædelsesaftalen, der i henhold til TEU art. 50, stk. 2, er indgået af Rå-
det på Unionens vegne og godkendt af Europa-Parlamentet, indebærer, at 
Storbritannien den 1. februar 2020 udtrådte af Unionen. Fra denne dato havde 
Unionen derfor ikke 28 medlemsstater, men 27 medlemsstater. Som følge af 
sin udtrædelse er Storbritannien ikke længere repræsenteret i Unionens insti-
tutioner, ligesom personer, der er valgt i eller udpeget for Storbritannien, ikke 
længere er medlemmer af Unionens institutioner. Endvidere indebærer ud-
trædelsesaftalen, at der fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2020 
 

den af rigsfællesskabet, Jens Hartig Danielsen i Børge Dahl, Michael Hansen Jensen 
og Søren Højgaard Mørup (red.), Festskrift til Jens Peter Christensen, 2016, s. 250. 
For en principiel kritik af TEU art. 50, se François-Xavier Priollaud og David Si-
ritzky, Le traité de Lisbonne, 2008, s. 145-147.  
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gjaldt en overgangsperiode, der kunne forlænges med et eller to år. I over-
gangsperioden gjaldt unionsretten som hovedregel fortsat for og i Storbritan-
nien, jf. udtrædelsesaftalens artikel 127. Unionen og Storbritannien forhand-
lede i overgangsperioden om, hvorledes forholdet mellem parterne skal være 
efter overgangsperiodens udløb. Den 24. december 2020 opnåede man enig-
hed om en aftale om det fremtidige forhold mellem Unionen og Storbritanni-
en. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2021. I en protokol til aftalen er der for 
at sikre en »blød« grænse mellem Irland, der er medlem af Unionen, og 
Nordirland, der er en del af Storbritannien, fastsat særlige regler for Nordir-
land.38 

5. Lidt om den anvendte terminologi og nummereringen 
af traktatbestemmelserne 

5. Lidt om den anvendte terminologi og nummereringen ... 
Det er fremhævet ovenfor i afsnit 1 om Den Europæiske Unions historiske 
udvikling, at Unionen i dag har tre grundlæggende traktater i form af TEU, 
TEUF og Euratom. Euratom-traktaten har bortset fra et meget begrænset om-
råde ikke nogen praktisk betydning, hvorfor der i denne bog med udtrykket 
»traktaterne« i almindelighed kun henvises til TEU og TEUF. 
 Unionens institutioner opregnes med deres officielle betegnelser i TEU 
art. 13, og disse anvendes i de følgende kapitler, idet Europa-Kommissionen 
dog blot betegnes »Kommissionen«.39 
 Både Amsterdamtraktaten fra 1999 og Lissabontraktaten fra 2009 indebar 
en omnummerering af bestemmelserne i såvel TEU som TEUF. Det bety-
der, at den samme traktatbestemmelse kan være angivet med forskellige num-
re i domme og unionsretlig lovgivning alt afhængig af, hvornår dommen og 
retsakten er afsagt eller vedtaget. Indtil Amsterdamtraktatens ikrafttræden den 
1. maj 1999 anvendtes én nummerering i TEØF og senere TEF samt i TEU. 
Frem til Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 anvendtes en 
 
38. Se om Brexit, Robert Schütze, European Union Law, 3. udg., 2021, s. 907-947, 

Chahira Boutayeb, Droit institutionnel de l’Union Européenne – Institutions ordre ju-
ridique contentieux, 6. udg., 2020, s. 64-71, Andreas Haratsch, Christian Koenig og 
Matthias Pechstein, Europarecht, 12. udg., 2020, s. 16-18 og 58-60, Steve Peers og 
Darren Harvey i Catherine Barnard og Steve Peers, European Union Law, 3. udg., 
2020, s. 850-874, og Michael Dougan (red.), The UK after Brexit – Legal and Policy 
Challenges, 2017. Se nærmere om protokollen om grænsen mellem Irland og Nordir-
land, Stephen Weatherill, The Protocol on Ireland/Nothern Ireland: Protecting the 
EU’s Internal Market at the Expense of the UK’s, ELRev 2020, s. 222. 

39. Se om Unionens institutioner nedenfor i kapitel 4. 
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anden nummerering og ved Lissabontraktatens ikrafttræden den nugældende 
nummerering. Der findes officielle sammenligningstabeller for nummererin-
gen i de forskellige udformninger af henholdsvis TEU og TEUF, og bagerst i 
denne bog er der indsat en sammenligningstabel for nummereringen af de 
vigtigste traktatbestemmelser før og efter Lissabontraktaten.40 Den gældende 
nummerering af traktatbestemmelserne bruges overalt i bogen, idet det nu-
gældende nummer ved direkte citat af ældre tekster, der anvender en tidligere 
nummerering, er indsat i skarp parentes. 

6. Vigtige kilder for EU-materiale 
6. Vigtige kilder for EU-materiale 
Der findes en omfattende EU-retlig litteratur på alle medlemsstaters sprog. I 
indledningen til hvert kapitel er anført nogle af de værker, der generelt kan 
anbefales som supplerende litteratur til det enkelte kapitels emne. Der er i bo-
gens fodnoter henvisninger til relevant speciallitteratur. 
 Der er i dag let og gratis adgang til EU-rettens kilder i form af traktaterne, 
unionsretlige lovgivning og retspraksis på det officielle netsted EUR-Lex.41 

 
40. En officiel sammenligningstabel, der sammenligner nummereringen i TEU og TEUF 

før og efter Lissabontraktaten, findes i EU-Tidende 2012 C326/363. Tabellen er base-
ret på Lissabontraktatens art. 5. Henning Koch og Hjalte Rasmussen har i Europa 
Traktaterne. Fra Rom til Amsterdam – i parallel opsætning, 1998, opstillet traktattek-
sterne fra 1986 til 1997 i kolonneform. 

41. Se nærmere om de officielle adgange til EU-rettens kilder nedenfor i kapitel 4, afsnit 
2.7. 
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KAPITEL 2 

Retsgrundlaget for Danmarks 
medlemskab af Den Europæiske Union 

Kapitel 2. Retsgrundlaget for Danmarks medlemskab ... 
Retsgrundlaget for Danmarks medlemskab af Den Europæiske Union 
Litteratur: Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, 
Dansk Statsret, 3. udg., 2020; Jens Hartig Danielsen, Suverænitetsafgivelse, 1999; Henrik 
Hjort Elmquist, Statsret – Praktisk forfatningsret i en politisk verden, 2. udg., 2018, Hjalte 
Rasmussen, Folkestyre, Grundlov og Højesteret – Grundlovens § 20 på prøve, 1996; Hen-
rik Zahle, EU og den danske grundlov, 1998; Henrik Zahle, Dansk forfatningsret 2, 2001.  

1. Suverænitetsafgivelse og grundlovens § 20 
1. Suverænitetsafgivelse og grundlovens § 20 
Det hedder i grundlovens § 20, stk. 1, at beføjelser, som efter grundloven 
tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang over-
lades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overens-
komst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbej-
de. § 20 er baseret på den forudsætning, at hvis der i grundloven ikke var en 
bestemmelse om overladelse af beføjelser til internationale organisationer, 
ville en dansk tiltrædelse af traktater, der indebar en sådan overladelse, forud-
sætte en ændring af grundloven i henhold til grundlovens almindelige regel 
om grundlovsændringer.1 Reglen om suverænitetsafgivelse blev indsat i 
grundloven i 1953, og anledningen var til dels, at seks stater i 1950 havde 
forpligtet sig i en ny form for samarbejde i Det Europæiske Kul- og Stålfæl-
lesskab.2 Deltagelse i dette samarbejde forudsatte afgivelse af suverænitet, og 
§ 20 blev indsat i grundloven for at muliggøre dansk deltagelse, idet det ikke 
blev betragtet som en mulighed, at der i givet fald kunne samles det nødven-
dige flertal for en ændring af grundloven. 
 Det fremgår udtrykkeligt af grundlovens § 20, at reglen kun vedrører over-
ladelse af beføjelser, der tilkommer rigets myndigheder. Det indebærer, at 
 
1. Se Jens Hartig Danielsen (red.), Max Sørensen 100 år, 2013, s. 419. 
2. Se ovenfor i kapitel 1, afsnit 1.1, om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. 
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