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Fallet handlar om principerna om unionsrättens direkta effekt och direkta tillämplighet i
förhållande till ett direktiv och därmed tillämpas Europeiska unionens domstols
rättspraxis/rättsprinciper. (1p)

EU-rättens direkta tillämplighet innebär att nationella lagstiftningsåtgärder inte behöver
vidtas för att införliva EU-normen i den nationella rättsordningen. Principen om direkt
tillämplighet betyder att unionsrätten gäller som sådan i medlemsstaterna. (1p) Då en
rättsakt är direkt tillämplig behövs ingen implementerande lagstiftning på nationell nivå
för att rättsnormerna ska kunna tillämpas. De kan alltså åberopas genom att hänvisa
direkt till den unionsrättsliga akten. (0,5p) Direktiv är i huvudregel inte direkt
tillämpliga, eftersom de kräver implementering. (0,5p)

Fallet handlar om ett direktiv, så det krävs implementering för att Vivi Vitár (Vivi) ska
kunna göra direktivets rättsverkningar gällande i den nationella rättsordningen.
Direktivet är således inte direkt tillämpligt. (1p)

Även om direktiv inte är direkt tillämpliga, och om de inte har implementerats i
medlemsstaten eller har implementerats bristfälligt, kan de ha direkt effekt i vertikala
förhållanden, det vill säga i förhållanden mellan medlemsstater och enskilda. (0,5p)
Direkt effekt betyder att unionsrätten ger upphov till rättigheter och skyldigheter som
enskilda kan åberopa i domstol. (0,5p) Direktiv kan endast åberopas av enskilda fysiska
eller juridiska personer mot staten. Trots att direktivet i fallet inte är direkt tillämpligt,
kan det få vertikal direkt effekt i förhållandet mellan Vivi och medlemsstaten Codexia,
eftersom direktivet inte har implementerats inom den föreskrivna tidsfristen. (1p)

En EU-rättsakt med direkt effekt måste till innehållet vara så klar och tydlig att det är
möjligt att härleda rättigheter och skyldigheter för privatpersoner från den.
Skyldigheten som rättsakten leder till måste vara ovillkorlig och inte kräva klassificering.
EU-rättsakten ska vara sådan att medlemslandet inte har prövningsrätt beträffande dess
tillämpning. För direktiv förutsätts dessutom att tidsfristen för implementering gått ut.
(1p) Direktivet i fråga är klart och tydligt; dess innebörd är att all försäljning av Papsi
Mex förbjuds. Denna skyldighet är ovillkorlig och gäller alla. Direktivet lämnar inte
heller medlemsstaten någon prövningsrätt beträffande dess tillämpning;
försäljningsförbudet är absolut. Direktivet kan alltså ha direkt effekt, och Vivi kan
således i förhållande till Codexia åberopa de rättigheter och skyldigheter som
direktivet medför. (1p)



Direktiv kan inte ha horisontell direkt effekt, det vill säga direkt effekt i förhållande
mellan enskilda. Direktiv kan alltså inte åberopas av enskilda mot varandra. (1p)
Eftersom direktivet inte kan få horisontell direkt effekt i förhållandet mellan Vivi och
Mårten Måsén (Måsén), kan inte Vivi åberopa att Måsén skulle ha brutit mot
unionsrättsliga bestämmelser. (1p)

Sammanfattningsvis kan Vivi åberopa direktivets direkta effekt i förhållande till Codexia,
men inte i förhållande till Måsén.


