Forord
Hermed foreligger EU-ret kompendium i 2. udgave. Kompendiet har til formål at skabe
et systematisk overblik over den grundlæggende EU-ret, primært for studerende på den
juridiske grunduddannelse.
Stoffet er i forhold til lærebøgerne selvstændigt fremstillet i et forsøg på tydeligt at illustrere reglernes logik og struktur. De bagvedliggende hensyn m.v. er – som følge af fremstillingens natur af kompendium – kun behandlet sporadisk, og det bemærkes herved at
fremstillingen hverken er eller tilsigter at være udtømmende.
Kompendiet falder i fire dele. I del I behandles EU-rettens virkninger i medlemsstaterne,
i del II reglerne om fri bevægelighed og domstolskontrollen i del III. Del IV indeholder
domsreferater af 50 af de domme, der i skrivende stund er pensum ved EU-ret på Københavns Universitet. Disse domme er i del I-III markeret med stjerne (*), og er så vidt søgt
aktivt indarbejdet i den generelle fremstilling med henblik på at placere dem i en kontekst. EU-forfatningsretten behandles kun indirekte, se i stedet den glimrende fremstilling
i Peter Hedegaard Madsens “Grundlæggende EU-forfatningsret”, udgivet på Christian
Ejlers’ Forlag i 2007.
Udvælgelsen og prioriteringen af stoffet er foretaget på baggrund af ca. 100 eksamensspørgsmål fra Københavns Universitet i perioden 2000‑2006. Dette er også forklaringen
på, at konkurrencereglerne (herunder statsstøtte) er udgået i denne udgave, idet området
kun tegner sig for 2 pct. af eksamensspørgsmålene i den nævnte periode.
Der er løbende indarbejdet dispositioner til løsning af skriftlige opgaver inden for de
centrale områder. Disse dispositioner skal dog alene ses som et forslag til, hvordan problemstillingerne kan gribes an; og da de er generelle, er der ingen garanti for, at de kan
dække en konkret opgave fuldstændigt, eller at den angivne rækkefølge altid er den mest
hensigtsmæssige.
Siden 1. udgave fra 2004 er kompendiet søgt forbedret på flere væsentlige punkter. Først
og fremmest er strukturen strammet op med henblik på at øge læserens overblik over
stoffet. Der er forsøgt at skabe en naturlig struktur i nær tilknytning til den rækkefølge,
stoffet behandles i en skriftlig opgavebesvarelse. De fleste tekstpassager er omskrevet.
Hertil kommer naturligvis en generel materiel opdatering med henblik på en afspejling af
de seneste udviklinger i EU-retten.
I forbindelse med udarbejdelsen af denne udgave skylder jeg en tak til stud.jur. John
Kure, der har gennemlæst det samlede manuskript og foreslået flere forbedringer. Ligeledes rettes en tak til de studerende, der har købt 1. udgave, og som har været så venlige at
foreslå forbedringer hertil. Jeg skylder fortsat en stor tak til stud.jur. Louise Spangsberg
Grønfeldt, stud.jur. Kåre J. Andersen og lovchef Christian Østrup, som alle bistod undertegnede i større eller mindre omfang ved 1. udgave.
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Ansvaret for det endelige resultat påhviler naturligvis alene undertegnede. Kommentarer,
herunder forslag til forbedringer af kommende udgaver, modtages meget gerne på
mail@henrikkure.dk.

Frederiksberg, januar 2007
Henrik Kure
www.henrikkure.dk
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