
Veiledning til sensorene, EURO2101 vår 2017  

1 Faget, kunnskapskravene og kandidatene 

Emnesiden til EURO2101 er: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/EURO2101/ Her 

er emnet presentert. Pensum og læringskrav er angitt med en henvisning til Sejersted 

m.fl., ”EØS-rett”, slik: 

 

Sejersted, Arnesen, Rognstad og Kolstad: EØS-rett, 3.utgave, Universitetsforlaget 2011, 

bortsett fra kapitlene 24 til 27. 

Hamre, Inger og Fredrik Sejersted:(red).: EU- og EØS-relevante tekster, 6. utg. 

Universitetsforlaget 2012. 

Broberg, Morten og Nina:Eu-domme, med bemærkninger og spørgsmål. Jurist og 

økonomiforbundet 2009. 5. udg. 

Hjelpemiddel ved eksamen: Hamre, Inger og Fredrik Sejersted (red.): EU- og EØS-

relevante tekster, 6. utg., Universitetsforlaget 2012. 

 

Hjelpemiddel til eksamen er – som det fremgår – Hamre og Sejersted, EU- og EØS-

relevante tekster. Andre hjelpemidler er ikke tillatt. Kandidatene har således verken 

tilgang til domssamlinger eller avledet lovgivning (direktiver og forordninger). 

De fleste kandidatene tar emnet som et ledd i bachelorstudier ved SV-fakultetet. Dette 

innebærer at de færreste av dem har juridisk skolering, og selv om de nok har fått inn litt 

juridisk metode og tenkesett gjennom faget, kan det ikke stilles de samme kravene til 

disse studentene som til jusstudenter mht evner og ferdigheter i rettslig analyse. De 

kandidatene som behersker juridisk tenkesett og analyse, skal selvfølgelig ha uttelling, 

men det skal være mulig å oppnå toppkarakter også uten at denne biten er på plass. 

Det er grunn til å understreke at det ikke skal normalfordeles ved sensuren. Dette betyr 

at karaktergivningen skal baseres på beskrivelsene av hva som kjennetegner en prestasjon 

som kvalifiserer til en bestemt karakter, ikke hvordan kandidaten har prestert i forhold til 

de øvrige. Samtidig er det viktig å ha in mente at når karakteren A forbeholdes ”en 

fremragende prestasjon”, er det samtidig slik at om lag 10 % av kandidatene – over tid – 

vil oppnå denne karakteren. En ”fremragende prestasjon” er med andre ord ikke 

nødvendigvis unik. 

 

  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/EURO2101/
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2 Oppgaven 

”Hvilke krav stiller EØS-avtalens bestemmelser om frie varebevegelser til utformingen 

av et nasjonalt forbud mot personbiler som benytter fossilt brennstoff? 

 

De problemstillinger kravet til konsistens og sammenheng med andre tiltak som skal 

begrense utslipp av klimagasser reiser, skal ikke behandles.” 

 

 

3 Momenter til vurderingen av besvarelsene 

Reglene om de fire friheter, og særlig reglene om frie varebevegelser står sentralt i 

Sejersted m.fl., og har også stått sentralt i undervisningen. Det må derfor kunne forventes 

at alle kandidatene klarer å skrive noe. 

Oppgaven er ikke svært skarpt tilskåret, slik det kandidatene er overlatt noe frihet med 

hensyn til hvordan de legger den opp. Dette gjør også oppgaven krevende. En mulig 

angrepsvinkel er først å diskutere om et forbud kan utformes slik at det går klar av 

forbudet mot tiltak med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriksjoner, EØS-

avtalen art. 11, og deretter drøfte de krav som må være tilfredsstilt for at det kan 

nedlegges et forbud til tross for forbudet kvalifiserer som et tiltak med tilsvarende 

virkning som en kvantitativ importrestriksjon. 

Mange kandidater vil nok ta utgangspunkt i dassonvilleformelen, og så drøfte om det 

går an å utforme et forbud slik at det omfattes av et av forbeholdene i denne, dvs 

forbeholdet for regulering av bestemte former for salg (Keck-doktrinen), 

adekvansforbeholdet  - her vil kanskje noen nevne C-93/02, CMC Motorraddcenter, eller 

det forbeholdet som kan leses inn i avgjørelsen i C-142/05, Mickelsson og Roos, nemlig 

at bruksbegrensninger, selv om de i og for seg treffes av karakteristikken i Dassonville, 

må være av et visst omfang for å kvalifisere som tiltak med tilsvarende virkning som 

kvantitative importrestriksjoner. 

Av disse forbeholdene er det kanskje forbeholdet for ikke-vesentlige 

bruksbegrensninger som først og fremst peker seg ut som et mulig drøftingspunkt – og 

problemstillingen blir da hvor omfattende et forbud mot bruk av biler som går på fossilt 

brennstoff kan være, uten at forbudet kvalifiserer som et tiltak med tilsvarende virkning 

som en kvantitativ importrestriksjon. Hva konklusjonen på en slik drøftelse bør bli, er 

ikke så  godt å si. Det er klart at et forbud mot all bruk av slike biler være et tiltak med 

tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon, mens et forbud mot bruk 

mellom kl 01 og 03 en dag i uken neppe vil være det. Ett eller annet sted mellom disse 

ytterpunktene går det en grense, men hvor den ligger, er det som sagt ikke så lett å ha 

noen formening om. 
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Et forbud mot omsetning av fossilbiler kan vurderes mot Keck-forbeholdet. 

Synspunktet vil da være at dette er en regulering av bestemte former for salg. Etter mitt 

syn passer ikke denne karakteristikken så godt på et omsetningsforbud, men de 

kandidater som gir seg i kast med Keck-doktrinen og viser at de har kontroll på den, skal 

ha uttelling for det. 

Et generelt forbud mot personbiler som bruker fossilt brennstoff innebærer at 

personbiler som er lovlig produsert og markedsført i andre EØS-land ikke kan omsettes 

eller brukes i Norge. Et slikt forbud er klart nok et tiltak med tilsvarende virkning som en 

kvantitativ importrestriksjon, og dermed i utgangspunktet forbudt. Her kan det vises til 

både Dassonville og Cassisdommen – prinsippet om gjensidig anerkjennelse. 

Spørsmålet blir så hvilke krav som være tilfredsstilt for at et slikt forbud likevel kan 

nedlegges. 

Noen vil kanskje her (implisitt) peke på betydningen av hvordan forbudet er utformet. 

Oppgaveteksten indikerer at forbudet er generelt, og opprinnelsesnøytralt – eller om man 

heller vil: ikke direkte diskriminerende. Dette betyr at alle ikke-økonomiske hensyn 

prinsipielt sett kan legitimere forbudet. De fleste vil nok ta for gitt at forbudet er 

begrunnet i klimahensyn, og oppgaveteksten hinter også i denne retningen. Hvorvidt 

klimahensyn omfattes av EØS art. 13, har vært noe omdiskutert, men etter avgjørelsen i 

C-573/12, Ålands Vindkraft er det klart at klimahensyn omfattes. Ålands Vindkraft er 

avsagt etter at strek ble satt Sejersted m.fl., og det kan ikke forventes at kandidatene 

nevner dommen. Rettstilstanden den er uttrykk for, er imidlertid omtalt i undervisningen. 

Slik oppgaveteksten er utformet, kan både art. 13 og den domstolskapte læren – gjerne 

kalt cassisdoktrinen – tenkes legitimere forbudet. 

En forutsetning for at unntak etter art. 13 eller cassisdoktrinen er mulig, er at det ikke 

foreligger relevant sekundærlovgivning på området, eventuelt at denne åpner for at 

statene kan etablere et høyere beskyttelsesnivå enn sekundærlovgivningen krever. De 

kandidatene som påpeker dette, bør honoreres. 

Et neste spørsmål er om et forbud mot fossilpersonbiler er egnet til å redusere utslippet 

av klimagasser. Svaret på dette beror i noen grad på hvordan de som rammes av forbudet 

kan dekke transportbehovet sitt. Her risikerer vi at kandidatene utviser atskillig 

kreativitet. Slik kreativitet bør ikke bare tolereres, men også honoreres der den utnyttes til 

å illustrere EØS-rettslige poenger. 

Det neste leddet i proporsjonalitets- eller nødvendighetsvurderingen kan formuleres i 

spørsmålet om det ønskete beskyttelsesnivået kan nås med tiltak som virker mindre 

hindrende for samhandelen. Her gi ikke oppgaveteksten mye å spille på, men kandidatene 

bør se vurderingstemaet. 

Det siste leddet i vurderingen er en vurdering av proporsjonalitet i snever forstand – 

strictu sensu er det også kalt. Vurderingstemaet her er om vekten av de hensyn som 

forfølges er så stor at hensynet til fri bevegelighet må vike. Med de hensyn det er tale om 

i oppgaven, kan det godt tenkes at kandidatene ikke problematiserer spørsmålet. 
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Kandidatene er uttrykkelig bedt om ikke drøfte de problemstillinger kravet til 

konsistens og sammenheng med andre tiltak reiser. De kandidatene som likevel går inn 

på dette, bør likevel ikke få trekk for det, men heller ingen uttelling. 

Denne veiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen besvarelser, og jeg ber 

sensorene underrette meg dersom det er forhold veiledningen ikke omtaler, men som bør 

være det. 

 

 

Åsgårdstrand 2. mai 2017 

 

 

Finn Arnesen 

 


