Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden 7. oktober 2015 – 4. oktober 2016 (12 mundtlige indlæg, 23 skriftlige indlæg)
Sagsnr.
C-561/14

Genc

20.10.15

M
el.
S
M

T-521/14

Sverige mod
Kommissionen

17.11.15

M

T-115/15

Deza mod ECHA

17.12.15

S

T-92/11
RENV

Jørgen Andersen
mod
Kommissionen.

18.12.15

S

C-657/15 P

Viasat
Broadcasting UK
mod
TV2/Danmark
Viasat
Broadcasting UK
mod
Kommissionen
Masco Denmark
et Damixa

22.02.16

S

22.02.16

S

Statsstøttesag vedr. foranstaltninger til fordel for TV2. Ved denne appelsag har Viasat Broadcasting
appelleret Rettens dom i sag T-125/12, Viasat Broadcasting UK mod Kommissionen til EUDomstolen.

03.03.16

M

Sag forelagt af Vestre Landsret vedr. foreneligheden mellem de danske regler om værn mod tynd
kapitalisering, herunder dagældende selskabslovs § 11, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 21.

C-660/15 P

C-593/14

Navn/parter

Dato for
indlæg

Uddrag om faktum

Dato for
dom

Sag forelagt af Østre Landsret om fortolkning af stand still-bestemmelsen i artikel 3 i 12.04.16
Associeringsaftalen med Tyrkiet (af 12. september 1963) samt afgørelse 1/80 af 19. september 1980 i
lyset af Domstolens domme i sag C-325/05 Derin, sag C-451/11 Dülger, C-371/08 Ziebell, sag C221/11 Demirkan samt i lyset af formålet med og indholdet af aftalen som fortolket i navnlig Ziebell
og Demirkan-dommene.
Direkte søgsmål anlagt af Sverige mod Kommissionen med påstand om, at Kommissionen har 16.12.15
tilsidesat artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj
2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, idet
Kommissionen har undladt at vedtage delegerede retsakter vedr. specifikke videnskabelige kriterier til
bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber inden for den udtrykkelige frist, som er fastsat i
direktivet. Den danske regering intervenerede til støtte for Sverige.
En tjekkisk producent af ftalaten ’DEHP’ har ved Retten anlagt sag mod Det Europæiske
Kemikalieagentur (ECHA) med påstand om annullation af ECHA’s afgørelse af 12. december 2014
om at optage stoffet DEHP på den såkaldte ’kandidatliste’ over særligt problematiske stoffer som
hormonforstyrrende i miljøet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH).
Statsstøttesag vedr. DSB’s betjening af København-Ystad-ruten og DSB’s tilbagebetaling af påstået
overkompensation til den danske sag. Anlagt af Jørgen Andersen mod Kommissionen med påstand
om, at Rettens dom af 20. marts 2013 i sag T-92/11, Jørgen Andersen mod Kommissionen,
tilsidesættes.
Statsstøttesag vedr. foranstaltninger til fordel for TV2. Ved denne appelsag har Viasat Broadcasting
UK appelleret Rettens dom i sag T-674/11, TV2/Danmark mod Kommissionen til EU-Domstolen.
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Sagsnr.

Navn/parter

Dato for
indlæg

M
el.
S

T-167/14

Søndagsavisen
mod
Kommissionen

15.03.16

M

C-668/15

Jyske Finans

01.04.16

S

Forenede
sager C203/15 og
C-698/15

Tele2 Sverige m.fl.

12.04.16

M

Forenede
sager C203/15 og
C-698/15
C-238/15

Davis e.a.

25.02.16

S

12.04.16

M

Bragança Linares
Verruga m.fl.

14.04.16

M

C-6/16

Holcim France et
Enka

14.04.16

S

C-133/15

Chavez-Vilchez
e.a.

10.05.16

M

Uddrag om faktum

Dato for
dom

november 2005, og den grundlæggende ret til fri etablering efter TEUF artikel 49, jf. artikel 54.
Statsstøttesag vedr. den danske mediestøtteordning, som Kommissionen godkendte i 2013. 11.10.16
Søndagsavisen har nedlagt påstand om, at Kommissionens beslutning af 20. november 2013 om ikke
at gøre indsigelse mod Danmarks produktions- og innovationsstøtte til skrevne medier (SA.36366)
annulleres.
Sag forelagt af Vestre Landsret om fortolkning af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om
gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle, uanset race eller etnisk oprindelse
(ligebehandlingsdirektivet).
Sag om fortolkning af artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af
personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (edata-beskyttelsesdirektivet) samt chartrets artikel 7, 8 og 52, stk. 1, herunder spørgsmål om
foreneligheden af en generel forpligtelse til at lagre trafikdata, som omfatter alle personer, alle
elektroniske kommunikationsmidler og alle trafikdata uden forskel.
Sag om fortolkning af EU-Domstolens dom i de forenede sager C-293/12 og C-594/12, Digital
Rights Ireland og Seitlinger, herunder om dommen fastsætter ufravigelige EU-retlige krav, der finder
anvendelse på en medlemsstats nationale ordning for adgang til data, der er lagret i overensstemmelse
med national lovgivning, med henblik på at overholde artikel 7 og 8 i chartret.
Sag på området for studiestøtte, herunder spørgsmål om hvorvidt et krav i luxemburgsk ret er
foreneligt med EU-retten. Iht. luxemburgsk ret skal en forælder til et barn, der søger om studiestøtte
og hvor barnet ikke har bopæl i Luxemburg, have haft lønnet beskæftigelse eller har udøvet
selvstændig erhvervsvirksomhed i Luxembourg i en uafbrudt periode på mindst fem år på det
tidspunkt, hvor den studerende (barnet) ansøger om økonomisk støtte til videregående studier.
Sag vedr. fortolkning af artikel 1, stk. 2, i direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles
beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (moder/datterselskabsdirektivet) samt fortolkning af TEUF artikel 49 og artikel 63.
Sag om fortolkning af artikel 20 TEUF i relation til spørgsmål om afledt opholdsret for
tredjelandsstatsborgere der faktisk og dagligt drager omsorg for sit mindreårige unionsborgerbarn.
Tillige spørgsmål om betydningen af, at den retlige, økonomiske og/eller følelsesmæssige forsørgelse
ikke i det hele påhviler tredjelandsstatsborgeren, og at det ikke er udelukket, at den anden forælder,
der er statsborger i en medlemsstat, faktisk er i stand til at drage omsorg for barnet.
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Sagsnr.
C-327/15
C-5/16

C-691/15 P

C-249/15

Navn/parter
TDC
Republikken Polen
mod EuropaParlamentet og
Rådet for Den
Europæiske Union
Bilbaína de
Alquitranes m.fl.
mod
Kommissionen
(appel)
Wind 1014 og
Daell

Dato for
indlæg
22.10.15

M
el.
S
S

01.06.16
08.07.16

M
S

11.07.16

S

14.07.16

M

C-225/16

Ouhrami

16.08.16

S

C-255/16

Falbert

17.08.16

S

C-656/15 P

Kommissionen
mod
TV2/Danmark

22.02.16

S

29.08.16

S

Uddrag om faktum

Dato for
dom

Sag forelagt af Østre Landsret om fortolkning af artikel 32 i direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002
om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og –
tjenester.
Direkte sag anlagt af Polen mod Europa-Parlamentet og Rådet med påstand om, at disse to
institutioners afgørelse (EU) 2015/1814 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i
forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring
af direktiv 2003/ 87/EF, annulleres. Den danske regering har interveneret til støtte for Rådet og EP.
Direkte sag anlagt af en række virksomheder i flere medlemsstater mod Kommissionen.
Virksomhederne fik ved Retten medhold i en påstand om delvis annullation af en Kommissionens
forordning (EU) nr. 944/2013 af 2. oktober 2013 for så vidt som forordningen klassificerer stoffet
beg, kultjære- højtemperaturs- (CTPHT) som giftigt for vandmiljøet. Kommissionen har appelleret
sagen til EU-Domstolen og støttes blandt andet af den danske regering.
Sag forelagt af Østre Landsret vedrørende fortolkning af TEUF artikel 56 i relation til den danske
registreringsafgiftslovs § 3 b (lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, som senest ændret ved lov
nr. 1532 af 27. december 2014) om betaling af forholdsmæssig afgift af leasingkøretøjer, der
anvendes midlertidigt i Danmark samt SKATs praksis og administration af regelsættet.
Sag vedr. fortolkning af artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2008/115/EF
af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelses-/tilbagesendelsesdirektivet), herunder
spørgsmål om, fra hvisket tidspunkt perioden på fem år for et indrejseforbud skal beregnes.
Sag forelagt af Københavns Byret vedr. fortolkning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og
forskrifter, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48 af 20. juli 1998 om
ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og
forskrifter (nu: ophævet og erstattet af direktiv 2015/1535/EU af 9. september 2015)
(informationsproceduredirektivet), herunder pligten til at notificere Kommissionen vedr. tekniske
forskrifter.
Statsstøttesag vedr. foranstaltninger til fordel for TV2. Ved denne appelsag har Kommissionen
appelleret Rettens dom i sag T-674/11, TV2/Danmark mod Kommissionen til EU-Domstolen.
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Sagsnr.

C-471/15

C-649/15 P
A-2/15

T-630/15

T-631/15

C-115/16,
C-118/16
og C119/16
C-116/16
og C117/16
C-299/16

Navn/parter

Dato for
indlæg

M
el.
S

Uddrag om faktum

18.12.15

S

08.09.16

M

18.02.16

S

Sag forelagt af Vestre Landsret med spørgsmål om, hvorvidt dele fra udrangerede køretøjer, der af en
momsregistreret autogenbrugsvirksomhed udtages af et køretøj med henblik på videresalg som
reservedele, under de i sagen foreliggende omstændigheder kan anses som brugte genstande som
omhandlet i artikel 311, stk. 1, nr. 1, i Rådets Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det
fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet).
Statsstøttesag vedr. foranstaltninger til fordel for TV2. Ved denne appelsag har TV2/Danmark
appelleret Rettens dom i sag T-674/11, TV2/Danmark mod Kommissionen til EU-Domstolen.

12.09.16
07.01.16

S
S

12.09.16
13.09.16
21.09.16

M
S

Statsstøttesag, hvor Scandlines Danmark ApS og Scandlines Deutschland GmbH har anlagt sag mod
Kommissionen med påstand om, at Kommissionens statsstøtteafgørelse af 23. juli 2015 om
finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt annulleres. Regeringen har interveneret i sagen
til støtte for Kommissionen.

21.09.16

S

N Luxembourg 1
m.fl.

23.09.16

S

T Danmark m.fl.

23.09.16

S

Statsstøttesag, hvor Scandlines Danmark ApS og Scandlines Deutschland GmbH har anlagt sag mod
Kommissionen med påstand om, at Kommissionens statsstøtteafgørelse af 23. juli 2015 om vedr.
finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt annulleres. Regeringen har interveneret i sagen
til støtte for Kommissionen.
Sagerne forelagt af Østre Landsret vedrørende fortolkning af artikel 1, stk. 1, i direktiv 2003/49/EF,
jf. samme direktivs artikel 1, stk. 4, (rente-/royaltydirektivet), herunder spørgsmålet om, under hvilke
omstændigheder et i en medlemsstat hjemmehørende selskab, der modtager renter fra et
datterselskab i en anden medlemsstat, er "retmæssig ejer" af disse renter i direktivets forstand.
Sagerne forelagt af Østre Landsret vedrører fortolkningen af bl.a. moder-/datterselskabsdirektivet
(90/435/EØF), TEUF artikel 49, jf. TEUF artikel 54 samt TEUF artikel 63.

Z Denmark

23.09.16

S

Sjelle
Autogenbrug

TV2/Danmark
mod
Kommissionen
Udtalelsessag

Scandlines
Danmark og
Scandlines
Deutschland mod
Kommissionen
Stena Line
Scandinavia mod
Kommissionen

Dato for
dom

Udtalelsessag med spørgsmål om, hvorvidt Den Europæiske Union har den fornødne kompetence til
på egen hånd at undertegne og indgå frihandelsaftalen med Singapore. Tillige spørgsmål om hvilke
bestemmelser i aftalen der hører under EU's enekompetence hhv. EU's delte kompetence.

Sagen forelagt af Vestre Landsret vedrører fortolkningen af bl.a. artikel 1, stk. 1, i direktiv
2003/49/EF, jf. samme direktivs artikel 1, stk. 4, (rente-/royaltydirektivet), herunder spørgsmålet
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Sagsnr.

Navn/parter

Dato for
indlæg

M
el.
S

Uddrag om faktum

Dato for
dom

om, under hvilke omstændigheder et i en medlemsstat hjemmehørende selskab, der modtager renter
fra et datterselskab i en anden medlemsstat, er "retmæssig ejer" af disse renter i direktivets forstand.
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