
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL 
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

EIROPAS KOPIENU TIESA 

 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA 

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 

CURTEA DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL 

 

 
Presse og Information 

PRESSEMEDDELELSE NR.  30/08 

8. maj 2008 

Domstolens dom i sag C-491/06 

Danske Svineproducenter mod Justitsministeriet 

DOMSTOLEN UDTALER SIG OM FORTOLKNINGEN AF 
FÆLLESSKABSBESTEMMELSERNE OM DYRETRANSPORT 

Ved gennemførelsen af disse regler råder medlemsstaterne over et skøn under forudsætning af, 
at de nationale bestemmelser ikke udgør en hindring for handelen med dyr. 

Direktivet om beskyttelse af dyr under transport 1 tilsigter at gennemføre harmonisering af 
køretid, fodrings- og vandingshyppighed, hvileperioder samt arealkrav for så vidt angår bestemte 
dyrearter samtidig med, at det bidrager til at fjerne de tekniske hindringer for handelen med 
levende dyr, og til at markedsordningerne kan fungere efter hensigten. 

Direktivet indeholder bl.a. generelle bestemmelser om det areal, der skal tildeles dyr af 
svinearter. Den nationale retsakt til gennemførelse af direktivet i Danmark indeholder 
taloplysninger, der er fastsat på grundlag af flere kriterier: dyrets vægt, den form for ventilation, 
der anvendes i rummet, og transportens varighed. Formålet med de nationale bestemmelser er 
bl.a. at opstille normer for transportvirksomhederne, der er mere præcise end dem, der er fastsat i 
direktivet.  

Danske Svineproducenter, som er en brancheorganisation, der varetager de danske 
svineproducenters interesser, har anlagt sag mod Justitsministeriet under anbringende af, at visse 
bestemmelser i de nationale regler, hvorved der er foretaget gennemførelse af direktivet, er 
ulovlige. 

De Europæiske Fællesskabers Domstol anmodes om at udtale sig om fortolkningen af direktivet 
med henblik på at gøre det muligt for Vestre Landsret, der behandler sagen, at kontrollere, om de 
danske bestemmelser om det ved transport tilgængelige areal for hvert dyr er forenelige med 
fællesskabsretten. 

                                                 
1  Rådets direktiv 91/628/EØF af 19.11.1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 

90/425/EØF og 91/496/EØF (EFT L 340, s. 17), som ændret ved Rådets direktiv 95/29/EF af 29.6.1995 
(EFT L 148, s. 52). 



Domstolen bemærker, at direktivet ikke indeholder præcise bestemmelser vedrørende rumhøjden 
og at det heri blot er anført, at svin som minimum skal kunne ligge ned og stå op i deres naturlige 
stilling. 

For så vidt som fællesskabslovgiver ikke selv har fastsat rummenes præcise højde, bør der 
tilkendes medlemsstaterne et vist skøn ved vedtagelsen af nationale bestemmelser, der sikrer 
dette direktivs bestemmelser fuld virkning i overensstemmelse med direktivets formål og under 
iagttagelse af fællesskabsretten. Det er i denne sag Domstolens opfattelse, at de danske 
bestemmelser i princippet falder inden for dette skøn. 

Domstolen konstaterer, at de nationale bestemmelser i overensstemmelse med kravene i 
fællesskabsretsakten har beskyttelse af dyr under transport til formål. 

Imidlertid bemærker Domstolen, at de nævnte bestemmelser ikke må kunne udgøre en 
hindring for opfyldelsen af formålet vedrørende afskaffelse af tekniske hindringer for 
handelen med levende dyr og skabelse af grundlag for, at markedsordningerne kan fungere 
efter hensigten. Det er Domstolens opfattelse, at det tilkommer den forelæggende ret i lyset af 
disse forskellige forhold at kontrollere, om Danmark har overskredet grænserne for det skøn, 
som denne medlemsstat har i henhold til direktivet.  

Domstolen anfører endvidere, at de nationale bestemmelser skal være objektivt nødvendige og 
forholdsmæssige i forhold til opfyldelsen af det hovedformål vedrørende beskyttelse af dyr under 
transport, som forfølges med direktivet. Det tilkommer den forelæggende ret at kontrollere, for 
det første, om de omhandlede bestemmelser ikke har en sådan karakter, at de stiller 
svineproducenter i den medlemsstat, der har vedtaget bestemmelserne, ringere. Den skal, for det 
andet, sikre sig, at disse bestemmelser ikke er egnede til at hindre ud- og indførsel af dyr for 
såvel danske producenter som for producenter fra de øvrige medlemsstater.  

 

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen. 

Dokumentet foreligger på følgende sprog: DA, DE, EN, EL, FR, HU, IT, PL, RO 

Dommen er tilgængelig på Domstolens websted 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DA&Submit=rechercher&numaff=C-491/06  

normalt fra ca. kl. 12.00 CET på afsigelsesdagen. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gitte Stadler 
på tlf.: (352) 4303 3127 eller fax: (352) 4303 3656. 
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