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Bruxelles, den 18. juni 2013 
sj.d(2013)2403470  

TIL PRÆSIDENTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL 
OG DENNES MEDLEMMER 

SKRIFTLIGT INDLÆG 

indgivet i henhold til artikel 23, stk. 2, i protokollen vedrørende statutten for Den 
Europæiske Unions Domstol af 

ved Friedrich Wenzel BULST og Merete CLAUSEN, Kommissionens Juridiske Tjeneste, 
som befuldmægtigede, med valgt adresse i Luxembourg hos Merete CLAUSEN, Bâtiment 
BECH, L-2721 Luxembourg, hvorved disse indvilliger i, at alle processkrifter i 
forbindelse med sagen forkyndes gennem e-Curia, 

i hvilken Højesteret i medfør af TEUF artikel 267, stk. 3, har anmodet om en præjudiciel 
afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og 
beslægtede rettigheder i informationssamfundet ("ophavsretsdirektivet"), artikel 5, stk. 1 
og stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker 
("varemærkedirektivet") og artikel 9, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 
26. februar 2009 om EF-varemærker ("EF-varemærkeforordningen"), samt artikel 2, stk. 
1, litra a og b, i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om 
toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse 
intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for 
varer, der krænker sådanne rettigheder ("toldforordningen"). 

EUROPA-KOMMISSIONEN 

i sag C-98/13 

Martin Blomqvist 

mod 

Rolex S.A. 

Ref. Ares(2013)2271948 - 18/06/2013
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Kommissionen skal hermed afgive følgende indlæg: 

1. FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER OG DE PRÆJUDICIELLE SPØRGSMÅL 

1. Tvisten mellem parterne i hovedsagen, Martin Blomqvist og Rolex S.A., drejer sig 

om, hvorvidt Martin Blomqvist skal anerkende, at de danske toldmyndigheder lovligt 

har suspenderet frigivelse af (dvs. tilbageholdt) en kopi af et Rolex ur, som Martin 

Blomqvist havde bestilt via en kinesisk internetside med henblik på levering til sin 

adresse i Danmark, samt at uret skal afstås til statskassen til destruktion uden 

erstatning i henhold til bestemmelserne i toldforordningen. Sagens nærmere faktiske 

omstændigheder fremgår af forelæggelseskendelsen. 

2. Højesteret er af den opfattelse, at det er en betingelse for at anvende bestemmelserne 

i toldforordningen, at der imder de i hovedsagen omhandlede omstændigheder er sket 

"spredning til almenheden", henholdsvis er tale om "erhvervsmæssig brug", i den 

forstand, hvori disse begreber er anvendt i ophavsretsdirektivet, henholdsvis 

varemærkedirektivet og EF-varemærkeforordningen. Højesteret ønsker med sine 

spørgsmål at få dette afklaret. 

3. Ved kendelse af 25. februar 2013 har Højesteret derfor besluttet at forelægge 

Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: 

Spørgsmål 1 

Skal artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2001/29 af 22. 
maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder 
i informationssamfundet fortolkes således, at det må anses at indebære "spredning 
til almenheden" i en medlemsstat af en ophavsretligt beskyttet vare, at en virksomhed 
via en hjemmeside i et tredjeland indgår aftale om salg og forsendelse afvaren til en 
privat køber med en sælger bekendt adresse i medlemsstaten, hvor varen er 
ophavsretligt beskyttet, modtager betaling for varen og effektuerer forsendelsen til 
køberen på den aftalte adresse, eller er det i den situation tillige en betingelse, at 
varen forud for salget er indgået i et salgsudbud eller en reklame rettet mod eller 
vist på en hjemmeside henvendt til forbrugerne i den medlemsstat, hvortil varen 
leveres? 

Spørgsmål 2 

Skal artikel 5, stk. I og stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2008/95 
af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
varemærker fortolkes således, at det må anses at udgøre "erhvervsmæssig brug" af 
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et varemærke i en medlemsstat, at en virksomhed via en hjemmeside i et tredjeland 
indgår aftale om salg og forsendelse af en vare, der er forsynet med varemærket, til 
en privat køber med en sælger bekendt adresse i medlemsstaten, hvor varemærket er 
registreret, modtager betaling for varen og effektuerer forsendelsen til køberen på 
den aftalte adresse, eller er det i den situation tillige en betingelse, at varen forud for 
salget er indgået i et salgsudbud eller en reklame rettet mod eller vist på en 
hjemmeside henvendt tilforbrugerne i den pågældende stat? 

Spørgsmål 3 

Skal artikel 9, stk. I og stk. 2, i Rådets forordning om EF-varemærker nr. 207/2009 
af 26. februar 2009 om EF-varemærker fortolkes således, at det må anses at udgøre 
"erhvervsmæssig brug" af et varemærke i en medlemsstat, at en virksomhed via en 
hjemmeside i et tredjeland indgår aftale om salg og forsendelse af en vare, der er 
forsynet med EF-varemærket, til en privat køber med en sælger bekendt adresse i en 
medlemsstat, modtager betaling for varen og effektuerer forsendelsen til køberen på 
den aftalte adresse, eller er det i den situation tillige en betingelse, at varen forud for 
salget er indgået i et salgsudbud eller en reklame rettet mod eller vist på en 
hjemmeside henvendt tilforbrugerne i den pågældende stat? 

Spørgsmål 4 

Skal artikel 2, stk. I, litra b, i Rådets forordning nr. 1383/2003 af 22. juni 2003 om 
toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse 
intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over 
for varer, der krænker sådanne rettigheder, forstås således, at det er en betingelse 
for anvendelsen i en medlemsstat af bestemmelserne om hindring af overgang til fri 
omsætning og destruktion af "piratkopierede varer", at der er sket "spredning til 
almenheden" i medlemsstaten efter samme kriterier som angivet i besvarelsen af 
spørgsmål l? 

Spørgsmål 5 

Skal artikel 2, stk. I, litra a, i Rådets forordning nr. 1383/2003 af 22. juni 2003 om 
toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse 
intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over 
for varer, der krænker sådanne rettigheder, forstås således, at det er en betingelse 
for anvendelsen i en medlemsstat af bestemmelserne om hindring af overgang til fri 
omsætning og destruktion af "varemærkeforfalskede varer", at der er sket 
"erhvervsmæssig brug" i medlemsstaten efter samme kriterier som angivet i 
besvarelsen af spørgsmål 2-3? 

2. EU-RETLIGE BESTEMMELSER 

4. Artikel 4, stk. 1, i ophavsretsdirektivet er sålydende: 

"1. Medlemsstaterne tillægger ophavsmænd eneret til at tillade eller forbyde enhver 
form for spredning til almenheden ved salg eller på anden måde af deres 
originalværker eller eksemplarer heraf. " 
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5. Artikel 5, stk. 1 og stk. 3, i varemærkedirektivet og artikel 9, stk. 1 og stk. 2, i EF-

varemærkeforordningen er i det væsentlige enslydende, som følger: 

"1. [...] Indehaveren [af varemærket] kan forbyde tredjemand, der ikke har hans 
samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af 

a)et tegn, der er identisk med [...]varemærket, [...] 

[...]. Såfremt betingelserne i stk. 1 [...] er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:[...] 

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål 
eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn 

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn [...]. " 

6. Anden befragtning til toldforordningen er affattet som følger: 

"Handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer og generelt handelen 
med alle varer, som krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder, skader i høj grad 
lovlydige fabrikanter og handlende samt rettighedsindehavere og vildleder 
forbrugerne ved af og til at få dem til at løbe risici for deres egen sundhed og 
sikkerhed. Det bør derfor i videst muligt omfang forhindres, at sådanne varer bliver 
bragt på markedet, og der bør med henblik herpå træffes foranstaltninger, der gør 
det muligt effektivt at imødegå denne ulovlige virksomhed, uden at den lovlige frie 
handel hæmmes. Dette mål falder endvidere i tråd med de bestræbelser, der udfoldes 
i samme retning på internationalt plan". 

7. Ottende betragtning til toldforordningen har følgende ordlyd: 

"Når der indledes en procedure, der har tilformål at fastslå, om der har været tale 
om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i henhold til de nationale 
retsbestemmelser, foregår det på grundlag af de kriterier, som anvendes for at 
fastslå, hvorvidt varer, der er fremstillet i den pågældende medlemsstat, krænker den 
intellektuelle ejendomsret. Forordningen berører ikke medlemsstaternes 
bestemmelser om deres retsinstansers kompetence og retspleje. " 

8. Artikel 1 i toldforordningen har følgende ordlyd: 

"i. I denne forordning fastsættes betingelserne for toldmyndighedernes indgriben, 
når varer i følgende situationer mistænkes for at krænke intellektuelle 
ejendomsrettigheder: 

a) når de angives til overgang til fri omsætning, udførsel eller genudførsel i henhold 
til artikel 61 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om 
indførelse af en EF-toldkodeks 

b)når de opdages ved en kontrol af varer, der indføres til eller afgår fra 
Fællesskabets toldområde i henhold til artikel 37 og 183 i forordning (EØF) nr. 
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2913/92, henføres under en suspensionsprocedure i henhold til artikel 84, stk. 1, 
litra a), i nævnte forordning, er ved at blive genudført efter meddelelse i henhold til 
artikel 182, stk. 2, i nævnte forordning eller anbringes i en frizone eller på et frilager 
i henhold til artikel 166 i samme forordning. 

2. I denne forordning fastsættes desuden de foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder skal træffe overfor de i stŁ 1 omhandlede varer, når det er fastslået, at 
de krænker intellektuelle ejendomsrettigheder." 

9. Artikel 2, stk. 1, litra a og b, i toldforordningen bestemmer, at: 

"1.1 denne forordning forstås ved "varer, der krænker en intellektuel ejendomsret": 

a) "varemærkeforfalskede varer", dvs.: 

i) varer, herunder deres emballage, hvorpå der uden tilladelse er anbragt et 
varemærke, som er identisk med - eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af samme type, og som derved krænker 
den pågældende varemærkeindehavers rettigheder i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker(5) eller 
ifølge lovgivningen i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet 
anmodet om at gribe ind [...] 

b) "piratkopierede varer", dvs. varer, som er eller indeholder kopier, der er 
fremstillet uden samtykke fra indehaveren af ophavsretten eller de beslægtede 
rettigheder eller indehaveren af en rettighed til et design, uanset om det er 
registreret under national ret, eller uden at en af denne gyldigt bemyndiget 
person i fremstillingslandet har samtykket heri, dersom fremstillingen af disse 
kopier krænker den pågældende rettighed i henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design ifølge lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet anmodet om at gribe ind. ". 

10. Endelig fremgår det af artikel 10, stk. 1, i toldforordningen, at: 

"De gældende bestemmelser i den medlemsstat, på hvis område varerne befinder sig 
i en af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede situationer, finder anvendelse med henblik 
på at fastslå, om der har været tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i 
henhold til nationale bestemmelser". 

3. NATIONALE BESTEMMELSER 

11. De danske bestemmelser til gennemførelse af de for sagen relevante EU-retlige 

bestemmelser er gengivet i forelæggelseskendelsen. 
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4. RETLIGE BEMÆRKNINGER 

4.1 Indledning 

12. Det bemærkes indledningsvis, at det fremgår af forelæggelseskendelsen, at det ved 

besvarelsen af de præjudicielle spørgsmål kan lægges til grund som ubestridt, at 

Rolex er indehaver af ophavsretten og varemærkerettighederne i Danmark til det af 

sagen omhandlede ur. 

13. Det må endvidere lægges til grund som ubestridt, at uret er en varemærkeforfalsket 

og piratkopieret vare i den forstand, hvori disse udtryk anvendes i toldforordningen, 

og at det ved toldmyndighedernes indgriben befandt sig i en af de i toldforordningens 

artikel 1, stk. 1, omhandlede situationer. 

14. De af Højesteret stillede spørgsmål drejer sig herefter i det væsentlige om at fastslå, 

hvorvidt der under de i hovedsagen omhandlede omstændigheder er sket en 

krænkelse af Rolex' intellektuelle ejendomsrettigheder i Danmark, som medfører, at 

toldmyndighederne skal træffe foranstaltninger som omhandlet i toldforordningen, jf. 

dennes artikel 1, stk. 2. 

4.2 Bedømmelsen efter toldforordningen af, om der er sket krænkelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder 

15. Det bemærkes, at toldforordningen i henhold til sin anden betragtning har til formål 

at sikre, at der træffes foranstaltninger med henblik på at imødegå handel med alle 

varer, som krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder og i videst muligt omfang 

forhindre, at sådanne varer bliver bragt på markedet i EU. 

16. Med dette formål for øje fastlægger toldforordningen således betingelserne for, at 

toldmyndighederne kan træffe foranstaltninger i henhold til forordningen i de i artikel 

1, stk. 1, omhandlede situationer (f.eks. når varer, der mistænkes for at krænke 

intellektuelle ejendomsrettigheder, angives til overgang til fri omsætning, eller 

opdages ved en kontrol af varer, der indføres til EU's toldområde), samt de 

foranstaltninger, som de kompetente myndigheder skal træffe over for sådanne varer, 

når det er fastslået, at de krænker intellektuelle ejendomsrettigheder. 
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17. Af ottende betragtning til toldforordningen og dennes artikel 10 fremgår endvidere, 

at når der indledes en procedure, der har til formål at fastslå, om der har været tale 

om krænkelse af en intellektuel ejendomsret, foregår dette på grundlag af de 

gældende bestemmelser i den medlemsstat, på hvis område varerne befinder sig (lex 

loci protectionist. 

18. Toldforordningen indeholder således ingen materielle regler eller selvstændige 

kriterier for, hvornår en vare må anses for at krænke intellektuelle 

ejendomsrettigheder, men henviser til de gældende regler i national ret, uden at 

ændre eller tilføje noget. Toldforordningen ændrer heller ikke det geografiske 

anvendelsesområde for de materielle immaterialretlige regler. 

19. At toldforordningen ikke indfører nogen selvstændige kriterier til bedømmelse af, 

om der foreligger en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, finder 

endvidere støtte i Domstolens afgørelse i sag C-281/05, Montex Holdings Ltd, 

præmis 40. Bedømmelsen af, om en krænkelse har fundet sted, skal herefter foretages 

i henhold til de EU-retlige og nationale regler vedrørende intellektuelle 

ej endomsrettigheder. 

4.3 Generelle bemærkninger vedrørende formuleringen af de 
præjudicielle spørgsmål 

20. Kommissionen skal først bemærke, at det, grundet de sparsomme oplysninger i 

forelæggelseskendelsen vedrørende den internetside, hvorigennem Martin Blomqvist 

foretog bestilling af det af sagen omhandlede ur, ikke er muligt at tage stilling til, 

hvorvidt alene den omstændighed, at uret var udbudt til salg på internetsiden, udgør 

en krænkelse af Rolex' intellektuelle ejendomsrettigheder i Danmark under 

anvendelse af principperne i Domstolens afgørelse i sag C-324/09, L'Oréal SA e.a., 

præmis 64f. 

21.1 L'Oréal-dommen fandt Domstolen således, at den omstændighed, at en hjemmeside 

er tilgængelig på det område, som er omfattet af varemærket, ikke er tilstrækkeligt 

til, at det kan konkluderes, at de salgsudbud, som fremsættes dér, henvender sig til 

forbrugerne på dette område (præmis 64). Domstolen fandt herefter, at det påhviler 

de nationale domstole at vurdere fra sag til sag, om der foreligger nogen konkrete 
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tegn på, at et udbud til salg, som vises på en online-markedsplads, der er tilgængelig 

på det område, der er omfattet af varemærket, henvender sig til forbrugerne på dette 

område. Når salgsudbuddet omfatter oplysninger om, hvilke geografisk område 

sælgeren kan sende varerne til, er sådanne oplysninger af særlig væsentlig betydning 

i forbindelse med nævnte bedømmelse (præmis 65). 

22. Det i forelæggelseskendelsen oplyste giver ikke grundlag for at vurdere, om den 

kinesiske internetside var af en sådan beskaffenhed, at den ville kunne anses for at 

henvende sig til forbrugerne i EU. Således som de af Højesteret forelagte spørgsmål 

er formuleret, er det imidlertid efter Kommissionens opfattelse heller ikke 

nødvendigt at tage stilling hertil. 

23. Dernæst bemærkes, at således som de af Højesteret stillede spørgsmål er formuleret, 

er det ligeledes unødvendigt at tage stilling til, om indgåelsen af en salgsaftale 

mellem Martin Blomqvist og Fashion Watch Online i sig selv udgør en krænkelse af 

Rolex' intellektuelle ejendomsrettigheder i Danmark. 

24. Det er således alene relevant at undersøge, om det faktiske forhold, at en virksomhed 

via en hjemmeside i et tredjeland indgår aftale om salg og forsendelse af varen til en 

privat køber med en sælger bekendt adresse i den medlemsstat, hvor varen er 

beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, modtager betaling for varen og 

effektuerer forsendelsen til køberen på den aftalte adresse, udgør et tilstrækkeligt 

grundlag for at fastslå, at der er tale om en krænkelse af disse intellektuelle 

ej endomsrettigheder. 

4.4 Svar på de af Højesteret stillede spørgsmål 

4.4.1 Spørgsmål 1 

25. Med det første spørgsmål ønsker Højesteret i de væsentlige oplyst, om der under de i 

hovedsagen omhandlede omstændigheder er sket krænkelse af Rolex' ophavsret i 

Danmark, dvs. om der ved forsøget på at levere det af sagen omhandlede ur til 

Martin Blomqvist er sket "spredning til almenheden" i den forstand, hvori dette 

begreb er anvendt i ophavsretsdirektivet. 
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26. Det bemærkes i den forbindelse, at det følger af Domstolens praksis, at indholdet af 

begrebet "spredning" som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i ophavsretsdirektivet skal 

undergives en selvstændig EU-retlig fortolkning (jf. Domstolens afgørelse i sag C-

5/11, Donner, præmis 25). 

27.1 samme afgørelse udtalte Domstolen, at "spredning til almenheden er karakteriseret 

ved en række handlinger, der i det mindste omfatter indgåelse af en salgsaftale, som 

gennemføres ved levering til et medlem af almenheden. I forbindelse med 

grænseoverskridende salg kan de handlinger, der giver anledning til "spredning til 

almenheden" som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i [ophavsretsdirektivet], således finde 

sted i flere medlemsstater" (præmis 26). 

28. Det kan efter Kommissionens opfattelse heraf udledes, at det i det konkrete tilfælde 

ikke er nogen betingelse for, at der er sket "spredning til almenheden", at samtlige 

handlinger, som udgør en integreret del af denne spredning, har fundet sted i 

Danmark, samt at levering eller forsøg på levering til et medlem af almenheden i sig 

selv kan udgøre en krænkelse af Rolex' ophavsret. 

29. Det bemærkes i den forbindelse yderligere, at artikel 4, stk. 1, i ophavsretsdirektivet 

udtrykkeligt omfatter "enhver form" for spredning til almenheden "ved salg eller på 

anden måde". 

30. Det er som ovenfor anført endvidere Kommissionens opfattelse, at den i L'Oréal-

dommen, præmis 62f, opstillede betingelse, hvorefter de EU-retlige regler om 

intellektuel ejendomsret kan anses for krænket, hvis brugen i et salgsudbud eller i en 

reklame på internettet henvender sig til forbrugerne i EU, ikke finder anvendelse i et 

tilfælde, hvor den omhandlede vare faktisk har været genstand for et forsøg på 

levering til en forbruger i EU (men blev opdaget ved toldkontrollen inden indførsel 

på EU's toldområde). 

31. Det må således antages, at de nationale (eller EU-retlige) immaterialretlige regler kan 

anses for krænket, når en ophavsretsbeskyttet vare faktisk afsendes fra et tredjeland 

til en medlemsstat, uanset om sælgeren i sit salgsudbud eller reklame på internettet 

henvendte sig til forbrugerne i EU. 
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32. Denne konklusion støttes endvidere på Domstolens afgørelse i forenede sager C-

446/09 og C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV og Nokia Corporation, 

hvorefter varer kan kvalificeres som varer, der krænker en intellektuel ejendomsret, 

"når det bevises, at de skal bringes i omsætning i EU, idet et sådant bevis forefindes, 

bl.a. når det viser sig, at de nævnte varer er solgt til en kunde i EU eller har været 

genstand for et salgstilbud eller en reklame rettet mod forbrugerne i EU [...] (jf. 

præmis 78). 

33. Det er således ikke en nødvendig betingelse for at kvalificere varer som varer, der 

krænker en intellektuel ejendomsret, at de har været genstand for et salgstilbud eller 

en reklame rettet mod forbrugerne i EU. 

34. Det er ganske vist en følge heraf, at den eneste måde, hvorpå sælgere i tredjelande 

kan undslippe anvendelsesområdet for EU's og medlemsstaternes regler vedrørende 

beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, er at afvise at afsende varer til en 

medlemsstat, når disse potentielt krænker de regler, der finder anvendelse i denne 

stat. Hensynet til den effektive beskyttelse af EU's marked mod 

varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, som er understreget i anden 

betragtning til toldforordningen, og til den effektive virkning (effet utile) af de EU-

retlige og nationale bestemmelser om intellektuelle ejendomsrettigheder, tilsiger 

imidlertid efter Kommissionens opfattelse dette resultat. 

35. Kommisionen foreslår herefter, at spørgsmål 1 besvares med, at artikel 4, stk. 1, i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2001/29 af 22. maj 2001 om 

harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet skal fortolkes således, at det må anses at indebære "spredning 

til almenheden" i en medlemsstat af en ophavsretligt beskyttet vare, at en virksomhed 

via en hjemmeside i et tredjeland indgår aftale om salg og forsendelse af varen til en 

privat køber med en sælger bekendt adresse i medlemsstaten, hvor varen er 

ophavsretligt beskyttet, modtager betaling for varen og effektuerer forsendelsen til 

køberen på den aftalte adresse, eller er det i den situation tillige en betingelse, at 

varen forud for salget er indgået i et salgsudbud eller en reklame rettet mod eller vist 

på en hjemmeside henvendt til forbrugerne i den medlemsstat, hvortil varen leveres. 
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4.4.2 Spørgsmål 2 og 3 

36. Med det andet og tredje spørgsmål ønsker Højesteret i de væsentlige oplyst, om der 

under de i hovedsagen omhandlede omstændigheder er sket krænkelse af Rolex' 

varemærkerettigheder i Danmark, dvs. om der ved forsøget på at levere det af sagen 

omhandlede ur til Martin Blomqvist er gjort "erhvervsmæssig brug" af Rolex' 

varemærke i den forstand, hvori dette begreb er anvendt i varemærkedirektivet og 

EF-varemærkeforordningen. 

37. Det er Kommissionens opfattelse, at det andet og det tredje af Højesterets spørgsmål 

kan behandles under ét, eftersom artikel 5, stk. 1 og stk. 3, i varemærkedirektivet og 

artikel 9, stk. 1 og stk. 2, i EF-varemærkeforordningen i væsentlig henseende er 

identiske. Fortolkningen af begrebet "erhvervsmæssig brug" i de to bestemmelser bør 

derfor være den samme. 

38. Det er Kommissionens opfattelse, at forsendelsen af det omhandlede ur med henblik 

på levering til Martin Blomqvists adresse i Danmark udgør en import i henhold til 

artikel 5, stk. 3, litra c, i varemærkedirektivet og artikel 9, stk. 2, litra c, i EF-

varemærkeforordningen. Dette er i tråd med Domstolens fortolkning af begrebet 

"importere" i de nævnte bestemmelser. 

39. Domstolen fandt således i sag C-405/03, Class International BV, at "»import« i den 

forstand, hvori udtrykket er anvendt i [varemærke]direktivets artikel 5, stk. 3, litra c), 

og i [EF-varemærke]forordningens artikel 9, stk. 2, litra c), og som 

varemærkeindehaveren kan modsætte sig, for så vidt som den indebærer en 

»erhvervsmæssig brug [af varemærket]« i henhold til stk. 1 i begge bestemmelser, 

forudsætter [...], at varerne bringes ind i Fællesskabet med henblik på at blive 

markedsført der" (præmis 34). Domstolen fandt endvidere, at "[m]arkedsføring i 

Fællesskabet af varer, som hidrører fra tredjelande, er betinget af at de er overgåiet 

til fri omsætning i henhold til artikel 24 EF" [nu artikel 29 TFEU] (præmis 35). 

40. Kommissionen er af den opfattelse, at formålet med forsendelsen af uret til Martin 

Blomqvist må anses for at have været at bringe det ind i EU med henblik på at 

markedsføre det dér. Selv om uret ikke var i fri omsætning i den forstand, at det 

skulle videresælges (idet det fremgår af forelæggelseskendelsen, at Martin Blomqvist 
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bestilte uret til sit eget private brug), ville det være overgået til fri omsætning i den 

forstand, at det herefter ville være have fået status som fællesskabsvare. For 

fuldstændighedens skyld bemærkes, at uanset om køberen af uret måtte anses for at 

gøre "brug" af Rolex' varemærke, ville dette ikke være "erhvervsmæssig" brug. 

41. Eftersom den kinesiske sælger derimod ubestridt har importeret varen i forbindelse 

med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, 

og ikke i private forhold (jf. Domstolens afgørelse i sag C-206/01, Arsenal Football 

Club, præmis 40), er der sket erhvervsmæssig brug af Rolex' varemærke som 

omhandlet i artikel 5, stk. 1 og stk. 3, i varemærkedirektivet, og artikel 9, stk. 1 og 

stk. 2, i EF-varemærkeforordningen. 

42. Kommissionen foreslår derfor, at spørgsmål 2 besvares med, at artikel 5, stk. 1 og stk. 

3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2008/95 af 22. oktober 2008 om 

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes 

således, at det må anses at udgøre "erhvervsmæssig brug" af et varemærke i en 

medlemsstat, at en virksomhed via en hjemmeside i et tredjeland indgår aftale om 

salg og forsendelse af en vare, der er forsynet med varemærket, til en privat køber 

med en sælger bekendt adresse i medlemsstaten, hvor varemærket er registreret, 

modtager betaling for varen og effektuerer forsendelsen til køberen på den aftalte 

adresse. Det er i den forbindelse uden betydning, om varen forud for salget er indgået 

i et salgsudbud eller en reklame rettet mod eller vist på en hjemmeside henvendt til 

forbrugerne i den pågældende stat. 

43. Kommissionen foreslår endvidere, at spørgsmål 3 besvares med, at artikel 9, stk. 1 og 

stk. 2, i Rådets forordning om EF-varemærker nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om 

EF-varemærker skal fortolkes således, at det må anses at udgøre "erhvervsmæssig 

brug" af et varemærke i en medlemsstat, at en virksomhed via en hjemmeside i et 

tredjeland indgår aftale om salg og forsendelse af en vare, der er forsynet med EF-

varemærket, til en privat køber med en sælger bekendt adresse i en medlemsstat, 

modtager betaling for varen og effektuerer forsendelsen til køberen på den aftalte 

adresse. Det er i den forbindelse uden betydning, om varen forud for salget er indgået 

i et salgsudbud eller en reklame rettet mod eller vist på en hjemmeside henvendt til 

forbrugerne i den pågældende stat. 
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4.4.3 Spørgsmål 4 og 5 

44. Højesteret ønsker med det fjerde og det femte spørgsmål oplyst, om det er en 

betingelse for at anvende bestemmelserne i toldforordningen, at der er sket 

"spredning til almenheden" af en piratkopieret vare eller gjort "erhvervsmæssig brug" 

af en varemærkeforfalsket vare, i den forstand hvori disse begreber anvendes i 

ophavsretsdirektivet, henholdsvis varemærkedirektivet og EF-

varemærkeforordningen. Det fjerde og det femte spørgsmål bør efter Kommissionens 

opfattelse behandles under ét. 

45. Som anført ovenfor under punkt 4.2. er det Kommissionens opfattelse, støttet på den 

anden betragtning til toldforordningen, dennes artikel 10 samt Montex-dommen, at 

prøvelsen af, om der foreligger en krænkelse af en intellektuel ejendomsret, skal 

foregå efter kriterierne i de EU-retlige og nationale regler vedrørende intellektuelle 

ejendomsrettigheder, idet toldforordningen ikke indeholder nogen selvstændige 

kriterier til bedømmelse heraf 

46. Spørgsmål 4 og 5 må herefter besvares bekræftende. 

47. Kommissionen foreslår derfor, at spørgsmål 4 besvares med, at artikel 2, stk. 1, litra 

b), i Rådets forordning nr. 1383/2003 af 22. juni 2003 om toldmyndighedernes 

indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle 

ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der 

krænker sådanne rettigheder, skal fortolkes således, at det er en betingelse for 

anvendelsen i en medlemsstat af bestemmelserne om hindring af overgang til fri 

omsætning og destruktion af "piratkopierede varer", at der er sket "spredning til 

almenheden" i medlemsstaten efter samme kriterier som angivet i besvarelsen af 

spørgsmål 1. 

48. Kommissionen foreslår endvidere, at spørgsmål 5 besvares med, at artikel 2, stk. 1, 

litra a), i Rådets forordning nr. 1383/2003 af 22. juni 2003 om toldmyndighedernes 

indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle 

ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der 

krænker sådanne rettigheder, forstås således, at det er en betingelse for anvendelsen i 

en medlemsstat af bestemmelserne om hindring af overgang til fri omsætning og 
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destruktion af "varemærkeforfalskede varer", at der er sket "erhvervsmæssig brug" i 

medlemsstaten efter samme kriterier som angivet i besvarelsen af spørgsmål 2-3.. 

5. KONKLUSION 

49. Kommissionen foreslår, at de af Højesteret stillede spørgsmål besvares således: 

Spørgsmål 1: 

Artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2001/29 af 22. 
maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at det må anses at 
indebære "spredning til almenheden" i en medlemsstat af en ophavsretligt 
beskyttet vare, at en virksomhed via en hjemmeside i et tredjeland indgår aftale 
om salg og forsendelse af varen til en privat køber med en sælger bekendt 
adresse i medlemsstaten, hvor varen er ophavsretligt beskyttet, modtager 
betaling for varen og effektuerer forsendelsen til køberen på den aftalte 
adresse. Det er i den forbindelse uden betydning, om varen forud for salget er 
indgået i et salgsudbud eller en reklame rettet mod eller vist på en hjemmeside 
henvendt til forbrugerne i den medlemsstat, hvortil varen leveres. 

Spørgsmål 2: 

Artikel 5, stk. 1 og stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2008/95 
af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om varemærker skal fortolkes således, at det må anses at udgøre 
"erhvervsmæssig brug" af et varemærke i en medlemsstat, at en virksomhed 
via en hjemmeside i et tredjeland indgår aftale om salg og forsendelse af en 
vare, der er forsynet med varemærket, til en privat køber med en sælger 
bekendt adresse i medlemsstaten, hvor varemærket er registreret, modtager 
betaling for varen og effektuerer forsendelsen til køberen på den aftalte 
adresse. Det er i den forbindelse uden betydning, om varen forud for salget er 
indgået i et salgsudbud eller en reklame rettet mod eller vist på en hjemmeside 
henvendt til forbrugerne i den pågældende stat. 

Spørgsmål 3: 

Artikel 9, stk. 1 og stk. 2, i Rådets forordning om EF-varemærker nr. 207/2009 
af 26. februar 2009 om EF-varemærker skal fortolkes således, at det må anses 
at udgøre "erhvervsmæssig brug" af et varemærke i en medlemsstat, at en 
virksomhed via en hjemmeside i et tredjeland indgår aftale om salg og 
forsendelse af en vare, der er forsynet med EF-varemærket, til en privat køber 
med en sælger bekendt adresse i en medlemsstat, modtager betaling for varen 
og effektuerer forsendelsen til køberen på den aftalte adresse. Det er i den 
forbindelse uden betydning, om varen forud for salget er indgået i et 
salgsudbud eller en reklame rettet mod eller vist på en hjemmeside henvendt til 
forbrugerne i den pågældende stat. 
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Spørgsmål 4: 

Artikel 2, stk. 1, litra b, i Rådets forordning nr. 1383/2003 af 22. juni 2003 om 
toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke 
visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal 
træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, skal fortolkes således, 
at det er en betingelse for anvendelsen i en medlemsstat af bestemmelserne om 
hindring af overgang til fri omsætning og destruktion af "piratkopierede 
varer", at der er sket "spredning til almenheden" i medlemsstaten efter samme 
kriterier som angivet i besvarelsen af spørgsmål 1. 

Spørgsmål 5: 

Artikel 2, stk. 1, litra a), i Rådets forordning nr. 1383/2003 af 22. juni 2003 om 
toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke 
visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal 
træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, skal forstås således, at 
det er en betingelse for anvendelsen i en medlemsstat af bestemmelserne om 
hindring af overgang til fri omsætning og destruktion af 
"varemærkeforfalskede varer", at der er sket "erhvervsmæssig brug" i 
medlemsstaten efter samme kriterier som angivet i besvarelsen af spørgsmål 2-
3. 

Friedrich Wenzel BULST Merete CLAUSEN 

Kommissionens befuldmægtigede 
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BERIGTIGELSE 
«ƒ 

Kommissionens skriftlige indlæg 
i 

sag C-98/13 - Martin Blomqvist/Rolex SA 

Punkt 35 

I stedet for "Kommisionen foreslår herefter, at spørgsmål 1 besvares med, at artikel 4, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2001/29 af 22. maj 
2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at det må anses 
at indebære "spredning til almenheden" i en medlemsstat af en 
ophavsretligt beskyttet vare, at en virksomhed via en hjemmeside i et 
tredjeland indgår aftale om salg og forsendelse af varen til en privat køber 
med en sælger bekendt adresse i medlemsstaten, hvor varen er 
ophavsretligt beskyttet, modtager betaling for varen og effektuerer 
forsendelsen til køberen på den aftalte adresse, eller er det i den situation 
tillige en betingelse, at varen forud for salget er indgået i et salgsudbud 
eller en reklame rettet mod eller vist på en hjemmeside henvendt til 
forbrugerne i den medlemsstat, hvortil varen leveres." 

læses: "Kommissionen foreslår herefter, at spørgsmål 1 besvares med, at artikel 
4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2001/29 af 22. maj 
2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at det må anses 
at indebære "spredning til almenheden" i en medlemsstat af en 
ophavsretligt beskyttet vare, at en virksomhed via en hjemmeside i et 
tredjeland indgår aftale om salg og forsendelse af varen til en privat køber 
med en sælger bekendt adresse i medlemsstaten, hvor varen er 
ophavsretligt beskyttet, modtager betaling for varen og effektuerer 
forsendelsen til køberen på den aftalte adresse. Det er i den forbindelse 
uden betydning, om varen forud for salget er indgået i et salgsudbud eller 
en reklame rettet mod eller vist på en hjemmeside henvendt til forbrugerne 
i den medlemsstat, hvortil varen leveres.", 

i overensstemmelse med Kommissionens forslag til besvarelse af spørgsmål 1 i punkt 49, 
som er korrekt. 

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelies/Brussel, BELGIQUE/BELGIÊ - Tlf. +32 22991111 

Ref. Ares(2013)2827242 - 05/08/2013



Det bemærkes endvidere, at ovenstående udelukkende vedrører den danske original. 

Den franske oversættelse af Kommissionens indlæg er korrekt. 

Friedrich Wenzel BULST Merete CLAUSEN 

Kommissionens befuldmægtigede 
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