
Codex Prepkurs 2022
Smågruppsövningar

Inlämningsuppgift: EU 2

Rådet har den 1.1.2022 gett ett nytt direktiv som innebär ett förbud att sälja den
ökända drycken Papsi Mex inom Europeiska unionen. Som motivering för denna
reglering framförs skyddet för folkhälsa, i och med att WHO nyligen publicerat en
alarmerande forskning om ett skadligt, beroendeframkallande ämne som hittats i
denna dryck.

Unionsstaten Codexia har starkt motsatt sig implementeringen av detta direktiv,
eftersom landet fruktar att försäljningsförbudet skulle ha en drastiskt negativ inverkan
på landets ekonomi. Till följd av den flera år varande pandemin rona-20 har Codexia
drabbats av ett svagt näringsliv. Pandemin har drabbat i synnerhet affären Kiskan, som
har monopol på läskedryckers försäljning i landet. Det är således av yttersta vikt för
Codexia att lyckas köra i gång sin ekonomi åter igen. Codexias bruttonationalprodukt
utgörs dessutom till 90% av försäljningen av produkten Papsi Mex, så det är naturligt
att implementering av det nya direktivet inte är i landets intresse. Codexia låter således
bli att implementera direktivet, och den tillåtna tidsfristen för implementering hinner
löpa ut den 15.4.2022.

Medborgaren i Codexia, Vivi Vitár är en så kallad Co Cazero-aktivist, nämligen en
förespråkare av att sälja endast denna ädla dryck i affären Kiskan. Eftersom Co Cazeros
största konkurrent på marknaden är Papsi Mex anser hon naturligtvis att hon starkt
gynnas av detta nya direktiv. Hurra, äntligen kan Co Cazero konkurrera ut Papsi Mex,
som tagit upp alltför mycket av utrymmet på Kiskans hyllor. Nu vet Vivi att det ALLTID
kommer att finnas hennes favoritdryck tillgänglig då hon känner sig törstig och besöker
Kiskan.

Mårten Måsén är ägare av affären Kiskan, och han ser det självklart som viktigt att
Codexias ekonomi blomstrar då detta även innebär stora vinster för honom. Så gott
som all handel i Kiskan bygger på försäljning av Papsi Mex, så han tänker naturligtvis
inte sluta sälja produkten. Efter att implementeringstiden har löpt ut fortsätter han att
sälja Papsi Mex i samma takt som tidigare. När Vivi Vitár besöker affären i hopp om att
äntligen säkert få tag på Co Cazero, blir hon genast besviken då hon går in i butiken
den 3.5.2022, och inte hittar en endaste en flaska. Hyllorna är fortfarande fyllda med
den förbannade Papsi Mex! Ilsket går hon ut ur affären och funderar på vad hon kan
göra.

Vivi börjar fundera på vad hon skulle ha för möjligheter att ställa herr Måsén till rätta.
Det finns inte mycket hon kommer ihåg från sin kurs i EU-rätt som hon gick under



gulisåret, men något hon kommer ihåg är begreppet ”direkt tillämplighet”. Vivi tänker
att denna princip skulle föranleda att EU-direktivet egentligen är gällande rätt i
Codexia, trots att staten inte har implementerat det inom den föreskrivna tidsfristen. Då
kan väl Vivi med stöd av denna princip åberopa att herr Måsén har brutit mot
direktivet. Stämmer detta? Hjälp Vivi genom att ge henne juridisk rådgivning om de
möjligheter hon har gentemot herr Måsén och staten Codexia med stöd av de
relevanta rättsprinciperna som grundar sig på EU-domstolens rättspraxis.

Svaret baserar sig på sidorna 31-76 i boken Inledning till Europeiska unionens
rättsordning.

Maximal längd på svaret är 420 ord. Uppgiftstypen är rättsfall.


