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Selektiv distribution giver mulighed for bedre styring af producentens produkter, men hvad 
er selektiv distribution egentlig, og hvordan kan man i praksis bruge det? Nedenfor følger en 
gennemgang af de grundlæggende regler og den centrale Coty-dom, som tillader aftaleretlige 
forbud mod en forhandlers salg på tredjepartsplatforme såsom Amazon. 

1. HVAD ER SELEKTIV DISTRIBUTION? 

1.1 Definition 

Ved selektive salgssystemer forstås i konkurrenceretlig sammenhæng 
distributionssystemer, hvor leverandøren vælger kun at sælge produktet til 
forhandlere, som opfylder visse opstillede kriterier. 

Leverandøren udvælger således en afgrænset gruppe af aktører, som godkendes til at 
videresælge produktet. Forhandlere, som ikke er autoriserede af leverandøren, må 
derfor ikke sælge produktet.  

1.2 Hvem er selektiv distribution relevant for? 

Producenter af luksusprodukter har traditionelt været særligt selektive i forhold til, 
hvilken type af forhandlere, som de stoler på, kan sælge deres produkter. Derfor har 
producenter af luksusprodukter eller produkter med en høj brandværdi anvendt 
selektive distributionssystemer til at sikre, at forhandlere opfylder producentens 
ønske om at opretholde produktets renommé og brand.  

1.3 Retlig regulering  

I praksis forekommer selektive salgssystemer oftest som såkaldte vertikale aftaler, 
hvorfor deres retlige bedømmelse skal ske efter TEUF Artikel 101, stk. 1 om forbuddet 
mod konkurrencebegrænsende aftaler.  

1.3.1 Metro-kriterierne 

EU-domstolen har i Metro-dommen etableret de såkaldte Metro-kriterier1, hvorefter 
en begrænsning af priskonkurrencen i et kvalitativt selektivt salgssystem er forenelig 
med TEUF Artikel 101, stk. 1, såfremt alle følgende betingelser er opfyldte:  

1) "The nature of the product must legitimately require a selective distribution 
network,  

                                                        
1 Sag C-26/76 Metro I (1977) ECR 1875 pr. 20-21 
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2) Resellers must be chosen on the basis of objective, qualitative criteria that are 
laid down uniformly and are not applied in a discriminatory manner,  

3) The criteria must not go beyond what is necessary." 

Nedenfor vil Metro-kriteriernes tre specifikke krav behandles selvstændigt.  

1.3.2 'Produktets egenskaber' 

Det er kun ved produkter, som berettiger selektive salgssystemer, at 
begrænsningen af priskonkurrence kan opvejes af konkurrence på andre 
parametre end pris.  

Det drejer sig for det første om teknisk komplekse produkter, som kan 
fordre særlig specialiseret salgspersonale samt såkaldt 'after-sales service', 
hvilket kan eksemplificeres ved biler, kameraer, armbåndsure og urværker, 
højtalere og computere.  

For det andet er luksuriøse eller produkter med høj brandværdi omfattet, 
hvor producenten har et ønske om at bevare produktets særlige aura af 
eksklusivitet og prestige.  

1.3.3 'Ensartet anvendelse af objektive kvalitative kriterier' 

Forhandlere i det selektive salgssystem skal være udvalgt på grundlag af en 
ensartet anvendelse af objektive kvalitative kriterier over for samtlige 
potentielle forhandlere.  

Dette medfører således, at såfremt en potentiel selektivt udvalgt distributør 
opfylder de opstillede kvalitative kriterier, skal vedkommende anerkendes til 
at deltage i salgssystemet.  

Følgende er eksempler på kvalitative kriterier2:  

- "a requirement that a producer's goods be sold only to retail outlets 

which employ suitably trained staff", 

- "a requirement for resellers to have suitable premises in an appropriate 

area",  

- "use of a suitable shop name consistent with the status of the brand",  

- "an obligation to provide a proper after-sales service", or  

- "a restriction on sales to non-authorized distributors and retailers." 

 

1.3.4 'Proportionalitet' 

Derudover må almindelige proportionalitetsprincipper iagttages, således at 
de opstillede krav ikke går videre end nødvendigt af hensyn til 
distributionen af det relevante produkt. Såfremt der fastsættes kriterier, som 
er mere vidtgående, end hvad som kan antages at være proportionalt, vil det 
selektive salgssystem ikke kunne accepteres under TEUF Artikel 101, stk. 1.  

                                                        
2 Whish & Bailey – 'Competition Law', 8. udgave, 2015 s. 681 
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2. PRÆJUDICIEL BESVARELSE I C-230/16 COTY 

2.1 Tvisten i hovedsagen  

Coty sælger luksuskosmetikprodukter i Tyskland gennem et selektivt salgssystem. 
Akzente har i mange år distribueret Cotys produkter som en autoriseret forhandler. 
Distributionen er sket på fysiske salgssteder og på internettet, som både foregår på 
Akzentes egen onlinebutik samt på tredjepartsplatformen Amazon.de.  

Af den indgåede aftale om selektiv distribution mellem Coty og Akzente fremgår:3 

-  at "the décor and furnishing of the sales location, the selection of goods, 
advertising and the sales presentation must highlight and promote the 
luxury character of Coty Prestige's brand. Taken into account when 
evaluating this criterion are, in particular, the façade, interior décor, 
floor coverings, type of walls, ceilings and furniture, sales space and 
lighting, as well as an overall clean and orderly appearance." 

- at "the signage for the sales location, including the name of the 
undertaking and any add-ons or company slogans, must not give the 
impression of a limited selection of goods, low-quality outfitting or 
inferior advice, and it must be mounted in such a way that it does not 
obscure the authorized retailer's decorations and showrooms."  

- at "the authorised reseller is entitled to offer and sell the products on the 
internet, provided, however, that the internet sales activity is conducted 
through an 'electronic shop window' of the authorized store and the 
luxury character of the products is preserved." 

- derudover forbød aftalen synlig involvering af tredjepartsvirksomhed, 
som ikke er en af Coty autoriseret forhandler.  

Coty anlagde sag ved første instans, da aftalen forbød Akzente at forhandle Coty-
produkter på tredjepartsplatformen Amazon, hvilket ikke blev overholdt. 

Sagen endte med en præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen, som afsagde dom 
den 6. december 2017. 

2.2 Hvordan ændrer Coty retsstillingen? 

Essensen af den juridiske problemstilling, som lå til grund for den præjudicielle 
forelæggelse i Coty, fordrer en stillingtagen til, om et selektivt salgssystem, hvis 
formål er at bevare produkters luksuriøse image kan udgøre et konkurrenceelement, 
der er foreneligt med TEUF Artikel 101, stk. 1.  

Det var ligeledes uklart, om et forbud for forhandlere i et selektivt distributionssystem 
mod at anvende tredjepartsplatforme skulle anses som en alvorlig 
konkurrencebegrænsning af henholdsvis kundegruppe, som er forbudt, eller passivt 
salg efter Artikel 4(b) og (c) i den vertikale gruppefritagelsesforordning 330/2010, der 
er tilladt.  

                                                        
3 Sag C-230/16 Coty Germany GmbH mod Parfümerie Akzente GmbH pr. 10-15 
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2.2.1 Afklaring på retlig behandling af tredjepartsplatforme? 

EU-domstolen konkluderede i Coty, at et selektivt distributionssystem for 
luksusvarer, som har til formål at bevare et image af luksus, er foreneligt 
med TEUF Artikel 101, stk. 1, såfremt Metro-kriterierne er opfyldte.  

Ligeledes konkluderer EU-domstolen, at TEUF Artikel 101, stk. 1 skal 
fortolkes således, at den ikke er til hinder for en aftalebestemmelse, 
hvorefter de autoriserede forhandlere i et selektivt distributionsnetværk for 
luksus, der har til formål at bevare produkternes image af luksus, forbydes at 
benytte tredjepartsplatforme på en måde.  

Derudover konkluderede EU-domstolen, at der ikke er tale om en alvorlig 
konkurrencebegrænse efter Artikel 4 (b) og (c) i den vertikale 
gruppefritagelsesforordning, da der ikke sker en begrænsning af hverken 
kundegruppe eller passivt salg til slutbrugeren.  

2.2.2 Er det afgørende, at det er et luksusimage, der ønskes bevaret? 

På trods af EU-domstolens behandling af Coty-sagen tilbagestår stadigvæk 
åbne spørgsmål, som relaterer sig til fortolkningen af dommen, hvor særligt 
spørgsmålet om, hvad der ligger i fortolkningen af begrebet luksus i relation 
til, hvad som ønskes bevaret.  

Få dage efter afsigelsen af Coty-dommen, afsagde den tyske højesteret dom i 
en sag vedrørende sportstøjsproducentens Asics' forbud mod forhandleres 
anvendelse af prissammenligningshjemmesider. I afgørelsen udgør en sådan 
restriktion, uden elementer af kvalitative krav, en konkurrencebegrænsning. 
Undervejs henviste den tyske højesteret til Coty-dommen, da løbesko i 
modsætning til kosmetiske produkter efter deres vurdering ikke udgør en 
luksusvare.  

I kontrast til den tyske højesteretsafgørelse omhandlende Asics løbesko, 
findes den af 4. oktober 2017 af Recthbank Amsterdam afsagte dom 
vedrørende Nikes forbud mod salg på tredjepartsplatforme. Her henviste 
den hollandske domstol til Generaladvokatens forslag til afgørelse i Coty, og 
konkluderede med afsæt heri, at Nikes forbud ikke udgjorde en 
konkurrencebegrænsning. Den hollandske domstol vurderes således, 
modsat den tyske højesteret, at løbesko kunne udgøre luksusvarer.  

2.2.3 Generaldirektoratet for Konkurrences 'Competition Policy Brief' 

Generaldirektoratet for Konkurrence under Kommissionen udsender med 
jævne mellemrum såkaldte 'Competition Policy Briefs', som opdaterer på en 
given konkurrenceretlig problemstilling.  

Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at udtalelserne alene er udtryk for 
Generaldirektoratets for Konkurrences fortolkning af et givent forhold, 
hvorfor udtalelserne ikke er direkte forpligtende overfor domstolene.  

Generaldirektoratet vurderer, at rækkevidden af Coty ikke kun omhandler 
luksuriøse produkter, men ligeledes "high-quality and high-technology 
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products"4, hvorfor Generaldirektoratets fortolkning af retsstillingen kan 
opsummeres til, at et forbud mod anvendelse af tredjepartsplatforme i et 
selektivt distributionssystem kan være foreneligt med TEUF Artikel 101, stk. 
1 for både luksuriøse og højteknologiske produkter såvel som produkter af 
generel høj kvalitet, forudsat af de opstillede Metro-kriterier er opfyldte.  

De franske konkurrencemyndigheder (FCA) har siden Generaldirektoratets 
fortolkning af Cotys rækkeviden i den såkaldte Stihl-dom gjort det klart, at 
forbuddet mod anvendelse af tredjepartsplatforme også kan være foreneligt 
med konkurrenceretten ved andre produkter end luksuriøse varer.5 

3. KONKRET BETYDNING FOR DEN ENKELTE VIRKSOMHED 

Den juridiske vurdering af rækkevidden af Coty foretaget ovenfor, er i det følgende forsøgt 
komprimeret til punkter indeholdende den konkrete betydning for den enkelte virksomhed 
som anvender e-handel ved salg af sine produkter. 

3.1 Key takeaway fra Coty 

• Det kan udledes af Coty, at et selektivt distributionssystem for luksusvarer, som har til 
formål at bevare et image af luksus er foreneligt med konkurrenceretten, såfremt 
Metro-kriterierne er opfyldte. 

• På baggrund af Generaldirektoratet for Konkurrences vurdering af rækkevidden af 
Coty samt Stihl-dommen kan det udledes, at et forbud mod anvendelse af 
tredjepartsplatforme kan være foreneligt med konkurrenceretten for både luksuriøse, 
højteknologiske samt produkter af generel høj kvalitet, forudsat at det opstillede 
selektive salgssystem opfylder Metro-kriterierne.  

• De divergerende syn på hvad som kan retfærdiggøre et forbud mod anvendelse af 
tredjepartsplatforme på tværs af EU-medlemslande, jf. Asics- og Nike-domme fra 
Tyskland og Holland kombineret med den aktuelle franske Stihl-dom, skaber 
usikkerhed for producenter, som ønsker at beskytte sit produkt/brand på tværs af EU.  

o I første omgang må producenter vurdere om det selektive distributionssystem 
opfylder Metro-kriterierne og efterfølgende søge juridisk rådgivning, såfremt 
vurderingen giver anledning til uklarhed eller spørgsmål. 

 

                                                        
4 2018-01 | April 2018, http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2018/kdak18001enn.pdf 
5 http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=en&id_rub=684&id_article=3290 
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