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1. 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 2 (herefter »info-socdirektivet« eller 
»direktivet«) pålægger medlemsstaterne at give ophavsmænd eneret til at tillade 
eller forbyde enhver form for spredning til almenheden. 

2. Artikel 4, stk. 2, bestemmer, at denne ret ikke udtømmes i Fællesskabet, 
medmindre første salg i Fællesskabet foretages af rettighedshaveren eller med 
dennes samtykke. 

3. Virkningen af, at retten udtømmes (konsumeres), er, at rettighedshaveren 
ikke længere kan påberåbe sig denne ret for at modsætte sig yderligere spredning. 

4. Denne præjudicielle forelæggelse fra Østre Landsret, Danmark, vedrører 
spørgsmålet om, hvorvidt artikel 4, stk. 2, er til hinder for, at en medlemsstat 
opretholder en regel om international konsumption (dvs. en regel om, at retten 
udtømmes, uanset hvor det første salg finder sted) i sin lovgivning, og i 
bekræftende fald, om artikel 4, stk. 2, er gyldig. 

Info-socdirektivet 

5. Info-socdirektivet blev udstedt med hjemmel i artikel 47, stk. 2, EF, artikel 
55 EF og artikel 95 EF. 

6. Artikel 47, stk. 2, EF bemyndiger Rådet til at udstede direktiver om 
samordning af nationale bestemmelser om adgangen til at optage og udøve 
selvstændig erhvervsvirksomhed. Artikel 55 EF bestemmer, at artikel 45-48 EF 
finder anvendelse på området for tjenesteydelser. Artikel 95 EF bemyndiger Rådet 
til at vedtage foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion. 

7. Direktivets præambel indeholder følgende betragtninger: 

»1. Traktaten foreskriver oprettelse af et indre marked og indførelse af en 
ordning, der sikrer, at konkurrencen i det indre marked ikke fordrejes. En 
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om ophavsret og beslægtede 
rettigheder bidrager til at opnå disse mål. 

[…] 

3. Den foreslåede harmonisering medvirker til gennemførelsen af de fire 
friheder på det indre marked og respekterer de grundlæggende retsprincipper, 
særlig ejendomsretten – herunder den intellektuelle ejendomsret – ytringsfriheden 
og almenhedens interesse. 
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Virkningen af, at retten udtømmes (konsumeres), er, at rettighedshaverenikke længere kan påberåbe sig denne ret for at modsætte sig yderligere spredning.




