
14 Invest Mandag den 25. december 2017
.

I en nyere dom har EU-Dom-
stolen taget stilling til, hvor-
vidt det er i overensstem-
melse med EU’s konkurren-
ceregler, at en leverandør af
luksuskosmetikprodukter
kan forbyde autoriserede
forhandlere af produkterne
at videresælge disse på an-
dre internetplatforme end
forhandlerens egen hjem-
meside. 

I dommen fastslår EU-
Domstolen, at forbuddet
ikke er i strid med EU’s kon-
kurrenceregler, når formålet
er at bevare produkternes
image af luksus, og når for-
buddet desuden er fastsat
ens for alle forhandlere og
anvendes uden forskels-
behandling, og når det er
nødvendigt i forhold til det
forfulgte formål.

Sagen omhandler den tyske
virksomhed Coty Germany,
som sælger luksuskosmetik-
produkter i Tyskland. Virk-
somhedens produkter inklu-
derer bl.a. kendte brands
som Calvin Klein, Marc Ja-
cobs, Gucci og Hugo Boss.

Coty Germany sælger pro-
dukterne gennem et selek-
tivt distributionsnet af auto-
riserede forhandlere på
grundlag af en distributions-
aftale, som anvendes på en

ensartet måde i hele Europa.
Det vil sige, at forhandlerne
er specifikt udvalgt af Coty
Germany til at forhandle
produkterne. 

Det er almindeligt at an-
vende et sådant selektivt di-
stributionsnet til at mar-
kedsføre produkter, som har
et vist image og omdømme,
og hvor leverandøren øn-
sker at skabe et ensartet ud-
tryk hos forhandlerne og
derfor finder det nødvendigt
at stille visse krav til for-
handlernes indretning m.v. 

I henhold til den distribu-
tionsaftale, som Coty Ger-
many har indgået med for-
handlerne, er forhandlerne
forpligtede til at leve op til
en række kvalitetskrav ved-
rørende indretning, mar-
kedsføring og kundeservice,
med det formål at fremhæve
og understøtte de forhand-
lede produkters luksuriøse
karakter. 

Herunder er det i distribu-
tionsaftalen bl.a. bestemt, at
forhandlerne har ret til at
sælge produkterne på inter-
nettet, men kun via for-
handlernes egne hjemmesi-
der. Det er således forbudt at
sælge produkterne via andre
hjemmesider, som ikke har
relation til den enkelte for-
handler, f.eks. hjemmesider
som Amazon, Ebay og Price-
Minister. 

Baggrunden for forbuddet
er, at Coty Germany ønsker
at bevare produkternes luk-
susimages og mener, at salg
af produkterne via sådanne
tilfældige hjemmesider, som
ikke har relation til de auto-
riserede forhandlere, er eg-
net til at skade produkternes
image og omdømme. 

En af de forhandlere, som
i en lang årrække har været
autoriseret forhandler af Co-

ty Germanys produkter, er
den tyske forhandler Parfü-
merie Akzente. Parfümerie
Akzente har både forhandlet
produkterne i fysiske butik-
ker og via internettet på
hjemmesiden Amazon.de.

Coty Germany har imid-
lertid ønsket at stoppe for
videresalget på Amazon.de.
og har på den baggrund an-
lagt en sag mod Parfümerie
Akzente ved Landsgericht
Frankfurt am Main (den re-
gionale ret i første instans i
Frankfurt am Main, Tysk-
land). 

Retten har dog frifundet
Parfümerie Akzente, idet
den mener, at Coty Germa-
nys forbud er i strid med
såvel de tyske konkurrence-
regler som EU’s konkurren-
ceregler. Denne afgørelse
har Coty Germany appelle-
ret til Oberlandesgerich
Frankfurt am Main (den
regionale appeldomstol i
Frankfurt am Main, Tysk-
land), som imidlertid er i
tvivl om, hvorvidt forbud-
det er i strid med EU’s kon-
kurrenceregler og derfor har
besluttet at stille spørgsmål
om dette til EU-Domstolen.

Ved den nyligt afsagte dom
fastslår EU-Domstolen ind-
ledningsvis, at det ifølge
EU’s konkurrenceregler er
tilladt at indføre et selektivt
distributionsnet af autorise-
rede forhandlere af luksus-
produkter, som hovedsage-
ligt har til formål at bevare
disse produkters image af
luksus. 

Dette forudsætter dog, at
udvælgelsen af forhandler-
ne sker på grundlag af
objektive kriterier, der er
fastsat ens for alle potentiel-
le forhandlere og desuden
anvendes uden forskels-

behandling og ikke går vide-
re, end hvad der er nødven-
digt i forhold til formålet.

EU-Domstolen understre-
ger, at et luksusbrand ikke
udelukkende har luksus-
status i kraft af produktets
faktiske egenskaber, men at
det i lige så høj grad skyldes
den prestige og aura af luk-
sus, der er forbundet med
brandet. 

Denne prestige og aura er
afgørende for, at forbrugere
kan genkende og er villige
til at købe produktet frem
for andre tilsvarende pro-
dukter. Det er derfor nærlig-
gende, at en forringelse af
produkternes image og om-
dømme vil påvirke forbru-
gernes valg til skade for pro-
ducenten. 

I forhold til det omhand-
lede forbud, som fremgår af
distributionsaftalen mellem
Coty Germany og Parfüme-
rie Akzente, fastslår EU-
Domstolen, at dette forbud
ikke er i strid med EU’s kon-
kurrenceregler, når formålet
er at bevare produkternes
image af luksus, og når for-
buddet desuden er fastsat
ens for alle forhandlere og
anvendes uden forskels-
behandling, og når det er
nødvendigt i forhold til det
forfulgte formål.

I den forbindelse bemærker
EU-Domstolen, at der er
enighed mellem Coty Ger-
many og Parfümerie Akzen-
te om, at distributionsafta-
len mellem dem har til
hensigt at bevare de for-
handlede produkters image
af luksus. Herudover gælder
der det samme forbud for al-
le autoriserede forhandlere
af Coty Germanys produk-
ter, og der er således ikke
tale om, at forhandlerne

forskelsbehandles. 
Videre bemærker EU-

Domstolen, at forbuddet
ikke går videre, end hvad
der er nødvendigt for at
bevare produkternes luksus-
image, og at et forbud mod
at sælge produkterne via
andre hjemmesider end
forhandlernes egne hjem-
mesider er en egnet måde
for Coty Germany til at
beskytte produkternes luk-
susimage.

EU-Domstolen lægger
navnlig vægt på, at der ikke
foreligger en kontrakt-
mæssig relation mellem
Coty Germany og Amazon-
.de, der gør det muligt for
Coty Germany at kræve, at
Amazon.de overholder de
kvalitetskrav, som Coty Ger-
many har pålagt de autorise-
rede forhandlere. 

Den eneste måde, hvorpå
Coty Germany effektivt kan
håndhæve kvalitetskravene
til produkterne, er således
gennem et forbud mod at
anvende andre hjemmesider
end forhandlerens egen.

EU-Domstolens dom medfø-
rer, at luksusprodukter ny-
der en noget bredere beskyt-
telse i henhold til EU’s kon-
kurrenceregler i forhold til
generiske produkter. Dette
er særligt relevant for leve-
randører og forhandlere i
EU. Det gælder navnlig i dis-
se tider, hvor mere og mere
salg bevæger sig fra de fysi-
ske butikker og over på web-
shops. 

Med denne dom i bag-
hånden har leverandører af
luksusbrands EU-Domsto-
lens ord for, at de i et vist
omfang kan udøve indfly-
delse på den måde, hvorpå
deres produkter forhandles
videre. 

EU-DOM: En leverandør af luksuskosmetikprodukter i Tyskland har fået grønt lys af EU-Domstolen til
at forbyde autoriserede forhandlere af produkterne at videresælge produkterne på internetplatforme
som f.eks. Amazon. EU-Domstolen fastslår, at forbuddet ikke går videre, end hvad der må anses som
nødvendigt for at bevare produkternes image af luksus. 
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Gucci er et af de mærker, 
der forsøges beskyttet som 

luksusbrand. Her modeller iført
vinterkollektionen 2017/18 ved

et show i februar i år i Milano,
Italien. Arkivfoto: Luca Bruno/AP

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Søn-
derby Legal, samt advokat Patrick
Goergen, Etude Goergen, begge
specialiserede inden for området. 

EU-Domstolen: Nej til forhandling
af luksusbrands på Amazon.de

Med denne dom
i baghånden har 
leverandører af 
luksusbrands EU-
Domstolens ord for,
at de i et vist om-
fang kan udøve
indflydelse på den
måde, hvorpå deres
produkter forhandles
videre. 


