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I en ny dom har EU-Domsto-
len behandlet muligheden
for, at en tysk produceret
whisky ved navn ”Glen
Buchenbach” kan krænke
oprindelsesbeskyttelsen for
skotsk whisky.

EU-retten yder nemlig be-
skyttelse til registrerede pro-
duktnavne for landbrugs-
produkter, vin og spiritus
for at sikre, at forbrugerne
opnår den kvalitet, særlige
karakteristika eller fremstil-
lingsmåde, som det givne
produkt er kendt for. Som
eksempler på beskyttede op-
rindelsesbetegnelser kan så-
ledes nævnes Feta, Danablu
og Scotch Whisky.

Reglerne indeholder en
beskyttelse mod konkurren-
ters direkte eller indirekte
anvendelse af betegnelsen
samt antydninger eller an-
den praksis, som kan vildle-
de forbrugerne om varens
oprindelse.

Sagen udspringer af en
tvist fra Tyskland mellem
organisationen Scotch Whi-
sky Association og Michael
Klotz om, hvorvidt brugen
af ordet ”Glen” kunne ud-
gøre en krænkelse af Scotch
Whisky, selv om det af pro-
duktet fremgik, at denne
whisky var produceret i
Tyskland. 

Scotch Whisky Associa-
tion var af den opfattelse, at
markedsføringen af denne
whisky med betegnelsen
”Glen”, var i strid med EU-
rettens bestemmelser vedrø-
rende beskyttelsen af regi-
strerede geografi��ske beteg-
nelser. Scotch Whisky Asso-
ciations formål består bl.a. i
at beskytte handlen med
skotsk whisky.

Ifølge EU-lovgivningen er be-
tegnelsen ”Scotch Whisky”
beskyttet som en betegnelse,
som kun må bruges om whi-
sky produceret i Skotland.
Med den begrundelse lagde
Scotch Whisky Association
sag an ved Landgericht
Hamburg (den regionale ret
i første instans i Hamburg,
Tyskland) med påstand om
at standse markedsføringen
af whiskyen under betegnel-
sen ”Glen”, da en registreret
geografi��sk betegnelse be-

skyttes mod enhver ”angi-
velse”, der antyder den geo-
grafi��ske oprindelse af denne
betegnelse. 

”Glen” betyder ”dal” på
skotsk og har en bred an-
vendelse i Skotland, hvor
ordet bl.a. indgår som en
fast bestanddel i navne på
skotsk whisky.

Af denne grund var det
Scotch Whisky Associations
opfattelse, at forbrugerne
ville forbinde ordet ”Glen”
med skotsk whisky. Michael
Klotz mente dog ikke, at
”Glen” giver en association
til skotsk whisky, da der er
tale om et gængs ord, der
indgår i navnet på utallige
byer, fl��oder og dale uden for
Skotland. 

Med henblik på at afgøre
sagen, besluttede Land-
gericht Hamburg at indbrin-
ge en række spørgsmål for
EU-Domstolen om omfan-
get af beskyttelsen i hen-
hold til reglerne for registre-
rede geografi��ske betegnelser
for spiritus.

Indledningsvis bemærke-
de EU-Domstolen, at der
ved fortolkning af EU-retlige
regler, ud over ordlyden,
skal tages hensyn til den
sammenhæng, hvori be-
stemmelsen indgår, samt
formålet med bestemmel-
sen. Bestemmelserne om re-
gistrerede geografi��ske beteg-
nelser for spiritus har til for-
mål at opnå et højt forbru-
gerbeskyttelsesniveau samt
sikre de EU-retlige princip-
per om markedsgennemsig-
tighed og fair konkurrence.
Ræsonnementet er, at spiri-
tussens kvalitet, ry eller an-

dre egenskaber, kan tilskri-
ves dens geografi��ske oprin-
delse, hvorfor det er nød-
vendigt at beskytte denne
oprindelsesbetegnelse.

For det første blev EU-Dom-
stolen bedt om at tage stil-
ling til, hvad der forstås ved
en »indirekte kommerciel
brug af en registreret geogra-
fi��sk betegnelse«. EU-Dom-
stolen bemærkede indled-
ningsvis, at der kun kunne
være tale om ”brug” af en
registreret betegnelse,
”Scotch Whisky”, såfremt
der var tale om en anvendel-
se, som var identisk med be-
tegnelsen, eller som visuelt
eller fonetisk er meget lig-
nende den registrerede be-
tegnelse.

For at der er tale om en fo-
netisk lighed mellem de an-
vendte betegnelser, skal or-
denes lyd minde om hinan-
den. Herudover skal der
skelnes mellem en direkte
brug på selve produktet eller
dens emballage, og en indi-
rekte brug i supplerende
marketings- eller informati-
onsdokumenter. EU-Dom-
stolen fastslog dog, at uan-
set om der var tale om direk-
te eller indirekte brug, så
skulle betegnelsen anvendes
i en form, der var identisk
med denne, eller som i fone-
tisk eller visuel henseende
lignede denne. Det var ikke
tilstrækkeligt i forhold til
denne bestemmelse, at der
blev vækket en association
hos den relevante kunde-
kreds.

For det andet blev EU-Dom-

stolen bedt om at tage stil-
ling til fortolkningen af ud-
trykket ”antydning”, da EU-
retten også beskytter beteg-
nelsen ”Scotch Whisky”
imod enhver antydning,
som f.eks. brugen af ”Glen”.
Begrebet ”antydning” om-
fatter de situationer, hvor en
beskyttet geografi��sk beteg-
nelse anvendes, således at
forbrugeren føres til at tæn-
ke på den vare, som beteg-
nelsen gælder for.

EU-Domstolen bemærke-
de i denne forbindelse, at
det er op til den nationale
ret at vurdere, hvorledes for-
brugeren føres til at tænke
på det pågældende produkt.
EU-Domstolen præciserede i
denne forbindelse, at vurde-
ringen skulle tage hensyn til
»opfattelsen hos en almin-
deligt oplyst, rimelig op-
mærksom og velunderrettet
europæisk gennemsnits-
forbruger«.

Ydermere præciserede EU-
Domstolen, at det i forhold
til denne vurdering også var
relevant at undersøge, om
antydningen frembyder fo-
netisk eller visuel lighed,
om end dette ikke er en be-
tingelse for, at der kan fore-
ligge en antydning. Lige-
ledes var det relevant at un-
dersøge, om der forelå en
begrebsmæssig lighed mel-
lem udtrykkene på forskelli-
ge sprog, da dette ligeledes
kunne føre forbrugeren til at
tænke på produktet, som er
beskyttet af oprindelsesbe-
tegnelsen. 

EU-Domstolen fastslog
dog, at der derimod ikke

skulle tages hensyn til, om
den omtvistede betegnelse
var ledsaget af en nærmere
angivelse af produktets/va-
rens virkelige oprindelse el-
ler i hvilken sammenhæng,
hvori betegnelsen indgik.

For det tredje blev EU-Dom-
stolen bedt om at tage stil-
ling til, om der skulle tages
hensyn til den sammen-
hæng, hvori den potentielt
krænkende bestanddel an-
vendes, i forbindelse med
vurderingen af, om der fore-
lå en »falsk eller vildledende
angivelse« af produktets op-
rindelse, kendetegn m.m. I
henhold til bestemmelsen er
samtlige oplysninger i for-
bindelse med det pågælden-
de produkts betegnelse, præ-
sentation eller mærkning om-
fattet, der i form af en tekst,
et billede eller en anden
form, kan oplyse om pro-
duktets herkomst, oprindelse,
art og hovedegenskaber.

Vurderingen af, om der
foreligger en »falsk eller
vildledende angivelse« skal
foretages af den nationale
domstol, men EU-Domsto-
len præciserede, at der sta-
dig kunne foreligge en
krænkelse, selv om en an-
den oprindelse var angivet
på produktet.

Sammenfattende for alle
tre kategorier af beskyttelse
af geografi��ske oprindelsesbe-
tegnelser er dog, at angivelse
af varens egentlige oprindel-
se ikke er tilstrækkeligt til at
sikre sig, at man ikke kræn-
ker en beskyttet betegnelse.
Selv om EU-Domstolen ikke
tager stilling til, hvorvidt
”Glen” udgjorde en kræn-
kelse af betegnelsen ”Scotch
Whisky”, yder EU-Domsto-
len fl��ere væsentlige fortolk-
ningsbidrag til, hvordan EU-
retten skal fortolkes og an-
vendes af de nationale dom-
stole i forbindelse med tvi-
ster af denne art.

Netop af denne grund er
dommen relevant for alle,
som ønsker at markedsføre
et produkt, hvor der er lig-
nende produkter, der har
opnået en beskyttet beteg-
nelse, og som har brug for at
kende rækkevidden af deres
beskyttelse.
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Skotterne passer godt på deres
ravgule drik – og det samme gør
man i EU, der ikke tillader brugen
af ordet "Glen" i andre landes
betegnelser for lokalt produceret
whisky. Foto: AP

Denne artikel om aktuel EU-ret,
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udarbejdes af advokaterne
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Sønderby Legal, samt advokat
Patrick Goergen, Etude Goergen,
begge specialiserede inden for
området. 

EU-Domstolen: Tysk markedsføring
af ”Glen” kan krænke skotsk whisky

”Glen” betyder ”dal”
på skotsk og har en
bred anvendelse i
Skotland, hvor ordet
bl.a. indgår som en
fast bestanddel i
navne på skotsk
whisky.


