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Civildepartementetchefen förochTill statsrådet
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Nykvist,Ann-ChristindepartementsrådetEklund,Perombudsmannen

Stenlund.AndersdirektörenSchuer ochLarshovrättsassessorn
december10från sitt uppdrag denentledigadesNykvistAnn-Christin

sakkun-SchöttRoberthovrättsassessornSamtidigt förordnades1991. som
nig.

septemberden 13förordnadesutredningenbiträdaAtt expertersom
Tengelin ochjuris StenLevin, doktornMariannetf. professorn1991

Hahn.Tunhammarkonsumentvägledaren Eva
Torhovrättsassessorn19916 septemberförordnades denTill sekreterare

Ingalill Lindblom.februari 1992 hovrättsassessomoch den 14Bergman
Marknadsföringsutredningen.antagitUtredningen har namnet

EES-anpassningdelbetänkandetfår härmed överlämnaUtredningen av
marknadsföringslagstiftningen.
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Sammanfattning

i marknads-Förändringar bör denvilka görashandlarBetänkandet somom
mellan de Euro-till EES-avtaletlagstiftningen medföringsrättsliga hänsyn

Sverige ochi EGmedlemsländernaEG ochgemenskapernapeiska samt
frihandelssammanslutningen EFTA. Inomtillhörövriga länder, ra-som

iuppfyllaskyldigt kravenSverigeför avtal kommerdetta attatt varamen
89552EEGvilseledande reklam och84450EEGdirektivenbl.a. om

bilagornafinns i 3 ochDirektivenTV-sändningar till allmänheten.om
enligthela kravenlagstiftningen tillgodoser på detsvenskaDen taget

utsträckning krävs dockvissvilseledande reklam. Idirektivet attom
justeras.gällande regler

in-sammanhangetsig i härTV-sändningar tilldrar detDirektivet om
sponsring ar-TV-reklam ochbestämmelsernaberoende påtresse om

anpassningsfrågoma någotdirektivgäller detta är10-21. När dettiklarna
vilseledande reklam.direktiveti frågakomplicerade än omommer

Ändringar marknadsföringslageni

otill-generalklausulenhuvudbestämmelse ärMarknadsföringslagens mot
näringsidkares avsättnings-omfattarmarknadsföring 2 §MFL. Denbörlig

anskaffningsfrämjandeandraåtgärder inte inköps- ellerfrämjande men
kreditgivare.ellerleverantörerriktas bakåtåtgärder mot ex.som

emellertidreklam täckerdirektivet vilseledandeiUttrycket reklam om
marknadstillgångenfrämja påsyftar tillframställningaralla att varorsom

ochavsättningsfrämjande reklamdärföromfattar bådetjänster.eller Det
§härtill föreslås 2 MFLliknande. Med hänsynochinköpsreklam att

marknadsföring ocksåotillbörligdärvad sägskompletteras så att som om
näringsverksamhet vidreklamåtgärder företas itillämpas påskall som

nyttighet avsnitteller senågonefterfrågan tjänst annanav en vara, en
3.4.1.

marknadsföring harotillbörligpraxis generalklausulensin rörandeI mot
Principenlagstridighetsprincipen.utvecklat denMarknadsdomstolen s.

stridermarknadsföringsåtgärdinnebär domstolen kan attatt somanse en
otillbörlig i generalklau-speciallagstiftningi även ärbestämmelsemot en

direktivetvad gällerharmoniseringsbehovetdelmening.sulens En stor av
hjälputredningen tillgodoses medenligtTV-sändningar kan av gene-om

marknadsföring.otillbörligralklausulen mot
kräver dockdettaharmoniseringsbehovet på sätttillgodoseendeEtt av

till TV-generalklausulenräckvidden förterritorielladen anpassasatt
direktivet.

innebärsändarlandsprincipen,den k.TV-direktivet baserat påär soms.
programinnehålldirektivenligtlagenligt ochi sändarlandet ärvadatt som

förbehålletoch detutanför ärfå spridas fritt detta lands gränserskall att
inte följer reglerna.sändningarvidta åtgärdersändarlandet motatt som



Såsom TV-direktivet utformatär aktualiserar det den territoriellaatt
räckvidden för generalklausulen otillbörlig marknadsföring i tillämp-mot
ningen både kan in utvidgas.snävas och Utredningen föreslår därför att

fördet televisionssändningar införs särskild bestämmelse i MFL, 21en
Enligt paragrafen skall, internationell överenskommelse påkallar det,om en
2 och 3 MFL

tillämpas televisionssändningpå från Sverige, sändningenävenen om
endast kan land,itas emot ett annat

tillämpasinte på televisionssândning från land.ett annaten
internationellMed överenskommelse förstås framför allt EES-avtaleten

och den europeiska konventionen gränsöverskridande television,om som
Sverige undertecknat inte ratiñcerat.ännumen

De här berörda frågorna diskuteras inärmare avsnitt 4.7.

Ändringar den radiorättsliga lagstiftningeni

Direktivet TV-sändningar innebär det står frittEG-landatt ettom att
kräva programföretag landet har jurisdiktion följeratt översom mer
preciserade eller regler direktivets.strängare än Ett lands handlingsfrihet är
emellertid inte obegränsad.

Romfördraget mellan EG medlemsländer förbjuder land införatt etts
inte bara kvantitativa importrestriktioner också alla åtgärder medutan
motsvarande verkan artikel 30. I EES-avtalet finns motsvarandeen
reglering.

En de år 1991 tillkomna förreglerna den svenska marksända televi-av
sionen innebär med reklam inte får syfta tillatt fångaatten annons
uppmärksamheten hos barn under 12 förstaår l § radiolagen.l stycket En
likalydande förbudsregel har härefter införts i kabel-lagen 1991 2027 om
sändningar till allmänheten.

EG-kommissionen har med hänsyn till handelshinderaspekterna upp-
märksammat nationella förbudsbestämmelser det slag första§llav som
stycket radiolagen föranstaltandePå kommissionen in-representerar. av
skränkte Grekland i 1991 där tidigare gällande TV-reklamförbudettmars
för barnleksaker till gälla enbart krigsleksaker.att

Utredningen konstaterar motivendet till 1991 års lagstift-svenskaatt av
ning reklam i framgår,marksänd TV inte utformadesden medom att
något systematiskt beaktande EES-rättens föreliggandekrav. Det total-av
förbudet TV-reklam till barn under 12 år enligtmot utgör utredningen
otvivelaktigt handelshinder enligt artikel i EES-avtaletett l l EES-avtalets
motsvarighet till artikel 30 i Romfördraget.

Utredningen bedömningengör även förbuddetta sannolikt inte låteratt
sig försvaras vid prövning utifrån Sveriges skyldigheter enligt EES-en

Därföravtalet. föreslår utredningen upphävande bestämmelserna iett av
förstaIl § stycket radiolagen förstaoch 11 § stycket lagen kabelsänd-om

till allmänheten.ningar Som utredningen påpekar kommer TV-reklam när
det gäller barn alldeles bortsett från dessa förbudsregler omgärdadatt vara

mycket väsentliga spärrar.av
Bl. erinras iregeln §l l andra stycket radiolagen, enligt vilken deta. om 10



figurer spelarellerfårinte uppträdai med reklam sompersonerannonser
sighuvudsakligen vändertelevisionsprogramiframträdande roll somen

iregelUtredningen också påpekar12 år.till barn under annan nyen
får förekommaintereklamnämligen medradiolagen, att ome-annonser

sig till barnhuvudsakligen vänderefterföre ellerdelbart ett program som
föreslås inte.dessa reglerborttagande12 år. Någotunder av

avsnitti 5.4.diskuterasfrågorna närmareberördaDe här
censurförbudsparagraf 1991 harl9 § årradiolagensEfter ändring ien

i radio och TV,otillbörlig reklamförbjudaMarknadsdomstolen rätt att
avsättningsfrämjande åtgärder.näringsidkaresfrågaidock endast om

domstolen ävenparagrafen kompletteras såUtredningen föreslår attatt
ochradiooch liknande TV.otillbörlig inköpsreklam iförbjudaskall kunna

i 2 § MFL sägsändringsförslaget vadföljdFörslaget är att omsomomen av
reklamåtgärdertillämpas påmarknadsföring också skallotillbörlig som

tjänst eller någonefterfråganvidföretas i näringsverksamhet av en vara, en
avsnitt 3.4.1.nyttighet seannan

11
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Lagförslag

tillFörslag1

14181975marknadsföringslagenändring iLag om

1418marknadsföringslagen 1975i frågaföreskrivsHärigenom om
följande lydelse,hadels 2 § skallatt

följande lydelse.paragraf, 21införasskalldels idet lagen avatt en ny

lydelseFöreslagenvarande lydelseNu

§2
tjänst ellermarknadsföringvidnäringsidkare annanFöretager av vara,

strida godhandling,eller att motreklamåtgärdnyttighet genomsomannan
näringsid-ellerotillbörlig konsumenteraffárssed eller på sätt är motannat

ellerfortsätta därmedförbjuda honommarknadsdomstolen attkare, kan
anställdmeddelas ävenhandling. Förbud kanliknandeföretagaatt annan

näringsidkares vägnarhandlar på samtnäringsidkare ochhos somannan
handlingen.bidragit tillväsentligt harövrigtioch somvar en

tillämpasskallstycketFörsta
företagesreklamåtgärdpåäven som

efterfråganvidnäringsverksamheti
yttighet.ellertjänst annan nav vara,

21
internationell överens,-Om en

ochskallpåkallar det 2kommelse
§§3

televisionssänd-tillämpas på
sänd-från Sverige, ävenning om

kan iendastningen emottagas an-
land,nat

televisions-tillämpas påinte
land.frånsändning annat

regeringen bestämmer.krafti den dagträderlagDenna

131980 23321 § upphävdFörutvarande genom



2 tillFörslag

Lag ändring i radiolagen 1966 755om

Härigenom föreskrivs och 755ll 19 radiolagen 1966att skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11§
En med reklam sändsannons som

under annonstid televisionen fåri
syfta tillinte fångaatt upp-

märksamheten hos barn under 12
år.

I med reklam får det I med reklamannonser annonser som
inte uppträda figurereller sänds under annonstid televisio-ipersoner

spelar framträdande roll i får det inte uppträdasom en nen personer
televisionsprogram huvudsak- figurereller framträ-spelarsom som en
ligen vänder sig till barn under 12 dande iroll televisionsprogram som
år. huvudsakligen vänder sig till barn

under 12 år.

19
Myndigheter och andra allmänna får inte i förväg granska ellerorgan
föreskriva förhandsgranskning radiosändningars innehåll och hellerav
förbjuda radiosändning på grund dess innehåll. Detsamma gäller ien av
fråga trådsändningar.om

frågaI trådsändningar för visning filmer videogramoch vidom av
allmän sammankomst eller offentlig tillställning gäller dock förbudsådant

i första stycket endastsom avses om
sändningen vidaresändningär sändning från satellit elleren av en en

rundradiosändning ellerannars av en
sändningen är egensändning i enlighet med bestämmelserna i lagenen

199 2027l kabelsändningar till allmänheten.om
vidaresändningMed och egensändning förstås i denna paragraf det-

i lagen kabelsändningar till allmänheten.samma som om
Bestämmelserna i första och andra styckena hindrar inte förhands-

granskning eller sändningsförbud frågai bild återger Sverige ellerom som
del därav och innehåller upplysning betydelse för rikets försvar.som av

frågaI andra trådsändningar för visning filmer videogramoch vidom av
allmän sammankomst offentligeller tillställning sådanaän isom avses
andra stycket gäller föreskrifterna i lagen 1990 886 granskning ochom
kontroll filmer och videogram.av

frågaI marknadsföring gäller frågaI marknadsföring gällerom om
föreskrifterna i marknadsföringsla- föreskrifterna i marknadsföringsla-

1975 1418, lagen 1978 763 1975 1418, lagen 1978 763gen gen
vissamed bestämmelser mark- vissamed bestämmelser mark-om om

nadsföring alkoholdrycker, lagen nadsföring alkoholdrycker, lagenav av
1978764 med vissa bestämmel- 1978764 vissamed bestämmel-

Lagen omtryckt 1991 1066
2Senastelydelse 19912028 14



lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tobaks-marknadsföringtobaks-marknadsföring avser omavser om
produktsäkerhetslagenochproduktsäkerhetslagenoch varorvaror

Marknadsföringsla-1988 1604.1604.1988
reklam-frågaocksågäller i omgen
närings-företages iåtgärd som

efterfråganvidverksamhet vara,av
nyttighet.ellertjänst annan

regeringen bestämmer.krafti den dagträderlagDenna

till3 Förslag

tillkabelsändningar2027i 1991ändring lagenLag omom
allmänheten

tillkabelsändningar19912027föreskrivs § lagen11Härigenom att om
lydelse.följandeskall haallmänheten

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

11§
sändsreklammedEn somannons

televisions-annonstidunder i en
fångasyfta tillfårsändning inte att
underbarnhosuppmärksamheten

år.12
televisionssänd-iannonstidundersändsreklammedI ensomannonser

framträ-spelarfigurerelleruppträdafår intening det ensompersoner
sig till barnvänderhuvudsakligentelevisionsprogramidande roll som

under 12 år.

bestämmer.regeringenkraft dagi denträderlagDenna

15Ändringen upphävs.första stycketinnebär att
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Inledningl

EGSverige och1.1

År samtliga sjuförhandlingar mellan EG ochformellainleddes1990
europeisktavtal gällandeSverige,bland demBETA-länder, ettettom

majden 2undertecknadesAvtaletsamarbetsområde EES.ekonomiskt
fortfarande detmålsättningenförsenatblivit äravtalet att1992. Trots att

EGs inresamtidigtårsskiftet 199293, dvs.vidi kraftskall träda som
emellertid inte uteslutasfullt kanfungera Detbörjar attmarknad ut.

tidpunkt.vidskeikraftträdandet kommer att senareen
bli detkraft resultateti kommerEES-avtalet träder attOm att upp-

inom hela detkapitalochfor tjänster,fri rörlighetkommer personervaror,
målsätt-medlemsländer. Menoch EFTAsEGområde upptas ssom av
utvecklaså. Den ocksåsig längre ärsträcker änningen med EES-avtalet att

forsk-miljö,angränsande områden, såsominomsamarbetetbreddaoch
inom helaMeningen detkonsumentskydd. ärutbildning ochning, att

till sin huvud-enhetliga och dessareglerskall gällaEG-EFTA-området att
i existerande regel-EG dagdelarrelevantasakliga skall bestådel savav

blialltsåEG-reglernacommunautaire. aktuellaPacquis Deverk avses
i EFTA-ländemagälla ocksåkommerdeintegrerade i EES-avtalet så attatt

EFTA-länderna.EG ochmellani relationernaoch
juni ansökt1991regeringen den 14efter beslutSverige har även av --

i EG.medlemskapom

deleni aktuelladenUtredningsuppdraget1.2 nu

förstaMFL. ltill utredningen är över etappRegeringens uppdrag att ense
förredovisas krävsrörande vadförslagöverväganden ochskall ensom
finns iutredningendirektiv tillRegeringensanpassning till EES-reglerna.

bilaga
följeriredanMFLunderlättasuppdraget stort settDet aktuella attav

främsta skäletDetreklamomrádet.påinternationellt vedertagna normer
otillbörliggeneralklausulenhuvudbestämmelsehärtill lagens motär att -
näringsli-normbildningMFL bygger på denmarknadsföring 2 § som-

intresserargäller dessaorganisationer detutvecklat. Närvets normeregna
för Interna-Grundregler reklam,främstsammanhanget dei härdet som

aktuellaantagit. ICC-reglernasICC hartionella Handelskammaren nu
bilagafinns iår 1987,lydelse, beslutadessom

viktigasteEGfor EG arbete.haft ocksåbetydelseICC-reglerna har ss
direktivetreklamområdet ärinstrument påheltäckandeoch mest

bilaga minstfinns i Intevilseledande reklam. Det mot84450EEG om
i länderdeTV-reklamen harekonomiska betydelsebakgrund den somav

särskildadetuppmärksammaanledningfinns ocksåtillhör EG det attsom
direk- 17TV-sändningar till allmänheten. Detta89552EEGdirektivet om



Översättningarnativ finns bilagai till direktivensvenska prelimi-ärav
nära.

Sverige inomkommer för EES-avtalet skyldigtatt attramen vara upp-
fylla kraven i båda de direktivennämnda bilaga 19 bilaga tilllOresp.
avtalet.

Direktivet vilseledande reklam övergripande omfattarär och allom
reklam reklammedium, således också TV-reklam. MFLoavsett ut-ex.
trycker emellertid ambitionerhögre direktivet, eftersomän lagen vill
motverka inte vilseledandeendast reklam också andra reklamåtgär-utan
der otillbörligaär konsumenter eller näringsidkare. Om dettamotsom
direktiv därförkan härredan lagstiftningsägas, nuvarande väl tillgodo-att

de uppställda kraven och det endast periferaär på någraattser mera
punkter direktivets utformning motiverar granskningnärmaresom en av
lagstiftningsbehovet.

fråga direktivetl TV-sändningar anpassningsfrågornaär någotom om
komplicerade.mer

I det här tilldrarsammanhanget sig direktivdetta intresse beroende på
bestämmelserna TV-reklam sponsringoch artiklarna 10-21. Direkti-om

handlar emellertid även andelen europeiskavet annat, t.ex.om om pro-
och genmälesrätt eller för fysiskamotsvarande juridiskaochgram om en

På grund EES-avtalet Sverige självfalletmåste uppfylla alla depersoner. av
aktuella kraven. tillDet utredningen lämnade fåruppdraget dock anses

begränsat till direktivets bestämmelser reklam och sponsring.vara om
Trots detta intekan det undvikas utredningen kommer in vissapåatt

frågor ligger vid sidan marknadsföringsområdet. Det har göraattsom av
televisionensmed särskilda egenskaper massmedium, förhål-bl. detsom a.

landet TV-sändningar i utsträckning viasker satelliter iatt stornumera
finnsrymden. Det därför anledning förhållandevisägna uppmärk-att stor

samhet anpassningen till TV-direktivet.
I sammanhanget bör förpåpekas det sändningar till satelliter ännuatt

inte finns någon lagstiftning.svensk lagstiftningEn sådan fordras med
hänsyn till TV-direktivet. Hur denna skall utformas emellertid fråga,är en

det inte kan ankomma på utredningen behandla.attsom anses
Det råder emellertid saklig överensstämmelse mellan TV-stor

direktivets föreskrifter och bestämmelserna i den europeiska konventionen
gränsöverskridande television TV-konventionen, bl.a. Sve-om som

rige har undertecknat. förOckså Sverige skall kunna uppfylla konven-att
tionsförpliktelserna, lagstiftningkrävs sändningar till satelliter.om

Frågan tillträdesvenskt till TV-konventionen behandlas förettom
närvarande Radiolagsutredningen U 1985 05. Enligt vad utredningenav
erfarit kommer Radiolagsutredningen inom kort framlägga betän-att ett
kande med förslag till lagstiftning just villkor förgäller TV-sändningarsom
till satelliter.

Utom de här nämnda EG-direktiven finns det direktivantal andraett
innehåller bestämmelser reklam och marknadsföring. Ett exempelsom om

direktivetär 87192EEG konsumentkrediter, ändrat ett nyttom genom
direktiv 9088EEG. detta finnsI mycket detaljerade regler skyldighetom
för kreditgivare informera s.k. effektiv ränta. Dessa regler haratt 18om



konsumentkreditlagförslag tillpropositioni regeringens medbeaktats ny
därför inte här.83; de behandlas199192prop.

tjänsteslagåtskilliga elleri fråga andrafår detliknandePå sätt varu-om
ibehandlasfrågor reklameventuellatill handsligga närmast att omanses

tjänsteslaget.just ellerregleringen för detsjälvamedsamband varu-
därför inte heller här.särskilda reklamreglerSådana tas upp

härprisinformationsfrågorna. EG harTill reklamområdet hör även
pris-gällerkonsumentskydd det79581EEG närantagit direktivet om

88315EEG, ochdirektivmärkning ändrat ett nyttmatvaror, genomav
prismärkningdet gällerkonsumentskydd88314EEG närdirektivet om

direktivför tillgodose dessaVad krävsandra än attmatvaror. somvarorav
krafti den l1991601,prisinformationslagen trättihar beaktats som

april 1992.
jämförande reklam ochfrågainom i bl.a.EGpågår arbeteDet ett om

medier. vad månelektroniska ldistansförsäljning,k. nyaex. genoms.
i svenskanpassningsåtgärder rätt,tillleda krav påkommerdetta arbete att
utredningensiöverblickas för dagen. Saken kommerintekan att tas upp

fortsatta arbete.

EES-avtalet1.3

dels protokollartiklar, 47dels huvuddel med 129omfattarEES-avtalet en
integreratstill 500 rättsakter harhänvisningarbilagor med loch 22 somca

någotomfattande internationella avtali detavtalet. Avtalet är mest som
frångrönböckerfram.förhandlat I tvåEFTA-land harEG- eller s.

dels prelimi-handelsavdelning harUtrikesdepartementets presenterats en
dels påhela avtalstextenavtalets huvuddel,översättning till svenskanär av

bilagorinkl. protokoll,engelska m. m.
frimedföra uppkommerdetEES-avtaletSom har nämnts attavses

kapital inom hela EG-EFTA-ochtjänster,rörlighet för personervaror,
området.

isig frånavhållerförutsätter EES-landförFri rörlighet attatt ettvaror
kvantitativa import-inteinföra endastEES-länderförhållande till andra
motsvarande verkan.harexportrestriktioner också åtgärderoch utan som

i första handför frånfri har hämtatsrörlighetEES-avtalets regler varorom
EG medlemsländer.Romfördraget mellan s

frånEES-avtalet undantagemellertidRomfördraget medgerLiksom
förutsättning nationella åtgärder ärfri rörlighet underprincipen attom

för allmänskyddtillgodose tvingande krav pånödvändiga för t.ex.att
iutredningen närmareTill återkommerordning, säkerhet och hälsa. detta

kapitel

dispositionBetänkandets1.4

ochvilseledande reklami EG-direktivenföreteelser behandlasDe omsom
lagstiftningVid påtill yttranden.TV-sändningar allmänheten utgör re-

19informations-yttrandefriheten ochdärför beaktasklamområdet måste att



friheten tillhör fri-de rättigheteroch skyddas svensk grundlag. Medsom av
hänsyn härtill finns anledningdet relativt beskriva vad grundlag-att noga
stiftningen på yttrandefrihetsområdet innebär. Detta i kapitelgörs

Härefter följer i skilda kapitel utredningens överväganden rörande an-
passningen till direktivet vilseledande reklam kapitel direktivet3,om om
TV-sändningar till allmänheten kapitel 4 och EES-avtalets huvudbestäm-
melser kapitel 5. Betänkandet avslutas kortfattadmed specialmotive-en
ring till framlagdade lagförslagen kapitel 6.

20



yttrandefrihetslagstiftningensvenska2 Den

Regeringsformen2.1

varje medborgare19911503regeringsformen omtryckt ärRF,Enligt
informationsfrihetyttrandefrihet ochtillförsäkraddet allmännagentemot

frihet ibeskrivsYttrandefrihetenförsta RF.§ stycket att2 kap. 1 ensom
upplysningar uttryckameddelabildskrift eller eller på sätt samttal, annat

friheteninformationsfrihetMedåsikter och känslor. atttankar, avses
övrigt del andrasiupplysningarinhämta och tasamt attta emot av

yttranden.
omfattar också denvidsträckt. Detyttrandefrihetsbegrepp ärRF ex.s

kommersiella reklamen.
riksdagen,vilka framgårföreskrifterfinnsoch 13 RF2 kap. 12 attI av

lagstiftning be-får beslutaförutsättningarunder de somomanges,som
Härvid märkainforrnationsfriheten. äryttrandefriheten och attattgränsar

ställning ändelvis hari näringsverksamhetfriheten sigatt yttra svagareen
näringsverksamhetiyttrandenMed uttrycketyttrandefriheten i allmänhet.

opinionsbild-inte uttalandentill regleringenförarbetenaenligt avavses
sekommersiella reklamenendast denningskaraktär utan prop.

lagstiftningtillåterinnebär RFsagda1975762209 109. Det att soms.
speciellanågrareklamsådanmöjligheterna görabegränsar attutanatt

förmaterielltpåtagligt skyddinte någotDärmed RFhänsyn måste tas. ger
från denpunktskiljer sig dennapåkommersiella reklamen. RFden

förgarantiermänskliga rättigheterna,konventionen deeuropeiska varsom
commercial speech, låtomfattaryttrandefriheten i artikel 10 även vara

kommersiella reklamenkonventionen bereder denfår ettdet attatt anses
angelägenheter.yttrandefriheten i allmännaskydd änsvagare

de begräns-bestämmelserAvslutningsvis anmärkas RFsbör att om
tryckfriheten.avseende påyttrandefriheten inte harfår iningar görassom

tryckfrihetsförordningen. Numeraiföreskrivsigäller stället vadHär som
beträffandeinte gällerbestämmelserRFs berördamärkaär även attatt

överföringar,vissa liknandetelevision ochi ljudradio,friheten sigatt yttra
ljudupp-bilderupptagningar rörligaandrafilmer, videogram och samtav

yttrandefrihetsgrundla-föreskrivs ii stället vadtagningar. Här gäller som
stycket RF.2 § andrakap. 1gen

Tryckfrihetsförordningen2.2

exklusivitetTryckfrihetsförordningens2.2.1

karak-1991 21500 ärTryckfrihetsförordningen omtrycktTF, av en annan
nämligen,TF12 och 13 RF ärföreskrifterna i 2 kap. utomäntär en.

tryckfriheten.förtill skyddstraff- processlagdetaljerad ochgrundlag, en
21tryckfriheten densåsomframgårstycket TF§ andrakap. 1Av 1 att



förordningen syftar tillgaranteras säkerställa ett fritt meningsut-attav
byte och allsidig upplysning. Vidare framgår kap. 3 § TF ingenlen attav
kan tilldömas straff eller skadestånd för missbruk tryckfriheten i annatav
fall eller i ordning föreskriver.än TFannan

Förhållandet mellan tryckfriheten och reklamen har behandlats i raden
lagstiftnings- och utredningssammanhang under det här århundradet. Se-

frågorna departementschefen inast togs samband med 1988 årsupp av
ändringar i TF se 1986872151 ff..45prop. s.

Departementschefen uppehöll sig bl. vid hur långt igrundsatsen kap.la.
3§ förordningensTF strafT- och processrättsliga exklusivitet sträckerom
sig. Han påpekade 1944 tryckfrihetssakkunnigaårs hade behandlatatt den
frågan utförligt. Deras mening vari korthet den då gällande 18 2 årsl TFatt
inte hade sin uppgift i alla avseenden reglera bruket trycktaattsom av
skrifter. Begagnandet trycket medel i enskildaden närings-ettav som
verksamhetens tjänst krävde inte grundlagsskydd. Därför borde inte heller
i fortsättningen oredliga illojalaeller yttranden och meddelanden krimina-
liseras tryckfrihetsbrott. De sakkunnigas mening anslutning i detsom vann
fortsatta arbetet på TF.en ny

syfteTF begränsar således räckvidden förordning-grundsatsens av om
straff- och processrättsliga exklusivitet, bl. på det sättet reklamenens atta.

i viss utsträckning kunna iregleras särskild ordning.anses
Enligt kap.l 9 § TF dessutom förordningensär tillämpningsområde

uttryckligen begränsat i vissa avseenden. Bl. gäller hinder TF vadutana. av
i lag är stadgat punkt förbud1 kommersiell den månimotom annons,

används vid marknadsföring alkoholhaltiga drycker ellerannonsen to-av
baksvaror. Detta frånundantag exklusiviteten tillkom år 1973.

Uttrycket kommersiell markera gränsen går mellanattannons avser var
vad omfattas och vad fallakan utanför journalisti-TF såsom attav som
ken inte drabbas prop. 1973 123 46. Man brukar bekant detnärs. som

tidningargäller skilja mellan och redaktionell Dentext.annonser nu
aktuella bestämmelsen i inteTF redaktionell denna således iärtext;avser
förevarande hänseende alltjämt tryggad förordningens regler.av

2.2.2 Censurförbudet

En principcentral tillåterär TF endast skriftertryckta blir föremålatt att
för repressiva myndighetsingripanden, dvs. ingripandensådana skersom
efter det skriften har blivit i TF mening utgiven.att Preventiva åtgärders
från myndighets sida godtas inte.såledesen

Principen kommer till uttryck iredan kap. förstal §l stycket TF, som
slår fast med från§ 86 i 1809 års regeringsform nästan ordagranten-
hämtad formulering tryckfrihetmed förstås varje svensk medborga-att-

rätt utan några myndighetatt eller allmänt i förvägres annatav organ
lagda hinder skrifter och sedermera inte kunnautge åtalas påatt grund

skriftens innehåll införän laglig domstol.annatav en
Förbudet myndighet eller allmänt i förvägmot lagdaannatav organ

hinder historiska skäl främst granskningdvs. trycktaavser av censur, av
skrifter före deras utgivning och krav på särskilt tryckningstillstånd im- 22



första stycket TF bestäms2§skriften I kap.innan lprimatur utges.
granskningföregåendetryckningenNågoncensurförbudet närmare av

förekomma.därav måförbud tryckningskrift eller något mot
finnshänseendetangivnaföreskriver i detbakgrund vad TFMot nuav

otillbörliggeneralklausulentillmärke huranledning läggadet motatt
1970.tillkomst årvid dessbedömdesmarknadsföring 2 § MFLnumera

första stycket TF2 §generalklausulen och kap.mellan l togsFörhållandet
f..130197057lagrådet senämligen s.prop.upp av

förbudmöjligheten meddelasärskilt påpekade motLagrådet attatt
visst slagsföljdinte inträdermarknadsföring änotillbörlig ettannat avsom

frånkunde dennasida. Förbudsåtgärdennäringsidkaresförfarande från en
jfr Eek, Nyapreventiv karaktärrepressiv änsynpunkt sägas meravara av

före-därför vadansågtryckfrihetsförordningen 47. Lagrådet att soms.
tryckfrihets-frånförbud kunna godtasbordemeddelandeslogs avom

tilltillägg TF.rättslig synpunkt även utan
sammanfattas så,tryckfrihetsrättsliga situationen torde kunna attDen

marknadsföring trycktaingripandenhindrarinte sådanaTF mot genom
otillbörlig mark-generalklausulenmed stödskrifter kan ske motavsom

isärskild regel TF lDock gällernadsföring i § MFL. nämnts2 ensom -
förbjuderlagstiftningklartför det skall stå ettkap. 9§ attatt som-

inte strider TF.för alkohol och tobaksvarorreklam motupprepande av
lagstiftninginförandet sådanlydelsehindrar gällandeSamtidigt TFs av
viss reklambeordraMarknadsdomstolen råttskulle attattex.som ge

publiceras.inte fickhuvudöver taget

stralfrättsliga2.2.3 Det ensamansvaret

ordningGällande

i skyddetkomponenti behandlats. EnCensurförbudet TF har annannyss
medsidafrån allmännas äringrepp detför tryckta ordet systemetdet mot

normaltinnebäri TFdetta 8 kap.Reglerna attoms. ensamansvar.
skriftens innehåll.straffrättsligt för Ansvaretendast ansvararen person

periodiskutgivaren, det ärsärskilt utseddevilar i första hand på den enom
TF.författaren och 5fall 8 kap. lskrift, i påoch annat

utgivare,därför finnasperiodisk skrift skall det utsesFör som avenen
första TF.stycketförsta 3 §2 § stycketskriftens 5 kap.ägare resp.

inseende överinnefattar befogenhet övautgivareUppdrag attatt vara
ingenting fårinnehåll såutgivning dessskriftens och bestämma över att

befogenheti utgivarens ärInskränkningutgivarens vilja.införas däri mot
stycket TF.kap. 3 § andraverkan 5utan

sekommersiell reklamomfattar ocksåbestämmanderättUtgivarens
Grun-51.l98687l5l19744 ochMarknadsdomstolens beslut s.prop.

innehåll skulleskriftens utgöraansvarigutgivarenför ärden detta är att om
ingår ikommersielltryckfrihetsbrott och även rentatt somannons,en

innefatta brott.skriften, sådantkan
till genmäle. Däremotuttryckliga bestämmelser rättTF saknar enom

sker.vikten rättelseunderstrykerfinns vissa bestämmelser attavsom
23TF, lyderstycketkap. 4 § andra1Främst bör nämnas som



Vid bestämmande påföljd, enligt denna Förordning förenadärav som
missbrukmed tryckfriheten, skall, då meddelad uppgift påkallat rätt-av

else, särskilt beaktas, huruvida sådan lämpligtpå bringats tillsätt allmän-
hetens kännedom.

En bestämmelse bör inämnas detta sammanhang kap.är lannan som
9§ Enligtpunkt 2 TF. denna bestämmelse gäller vad i lag stadgatär om
förbud offentliggörande i yrkesmässig kreditupplysningsverksamhetmot

kreditupplysning, innebär otillbörligt intrång i enskilds personligaav som
integritet eller innehåller oriktig eller missvisande uppgift, ersätt-som om
ningsskyldighet för sådant offentliggörande rättelse oriktig ellersamt om av
missvisande uppgift kursiverat här. Bestämmelser sådan rättelseskyl-om
dighet finns i 12 § andra stycket kreditupplysningslagen 19731173.

Ytterligare bestämmelse berör vad här diskuteras 7 kap.ären som som
6 § andra stycket andra meningen TF tilltaladeden fälls för förtalatt, om
eller förolämpning i skrift,tryckt domstolen på yrkande kan förordna att
domen införasskall i skriften.

Slutligen kan det motiverat nämna skadeståndslagenatt attvara
1972207 innehåller särskild regel skadeståndets bestämmande dåen om
någon skadeståndsskyldigär med anledning ärekränkning dylikellerav
brottslig gärning 5 kap. 6 §. I mål sådan gärning kan den skadestånds-om
skyldige på yrkande den efterkränkte omständigheterna åläggasav att
bekosta tryckning i fleraeller tidningar dom i målet.en av

Frågan införa lagstadgad till genmälerättattom en m. m.
Av och till under 1900-talet har det diskuterats i införaTF regleratt om en

tillrätt genmäle. Institutet tillrätt genmäle härrör från fransk droiträtt
de réponse. innebärDet har omnämnts eller utpekatsatt en person som
i massmedium, har i medieträtt publiceraett genmäle,att ett oavsett om
detta beriktigande lämnade faktiska uppgifter eller bemötandeavser av av
värdeomdömen. Beriktigande innefattar alltså den begränsade rättenmera

korrigera faktiska uppgifter tillatt skillnad från värdeomdömen eller
liknande.

Införandet lagstadgad genmälesrätt behandlades 1944 årsav en av
tryckfrihetssakkunniga i betänkandet SOU 194760 förslagmed till ny
TF. De sakkunniga fann inte föreslåskäl någon genmälesrätt efteratt
utländsk förebild. De påpekade det torde vanligt och räknasatt vara som
god publicistisk tidningarsed och tidskrifter i vidsträckt omfattningatt
inför bemötanden och rättelser. De sakkunniga ansåg dock det iävenatt
sådant hänseende borde ligga i utgivarens hand bestämma skrif-överatt

innehåll.tens
Däremot fann de sakkunniga det angeläget oriktiga uppgifter rättadesatt

i behövlig omfattning. föreslogDe därför särskild regel skulle gällaen som
vid bestämmandet påföljd för tryckfrihetsbrott se lkap. 4§ andraav
stycket TF. I det fallet skulle, då meddelad uppgift påkallat rättelse,
särskilt beaktas sådan rättelse lämpligtpå hadesätt bringats till allmän-om
hetens kännedom.

I 1948230 förslagmed till tryckfrihetsförordning anslöt sig de-prop.
partementschefen till de sakkunnigas synpunkter s. 114. 24



anledninganförde i sitt utlåtande medKonstitutionsutskottet av propo-
för införande genmälesrättskälensitionen 194830 38KU att av ens.

departements-utskottet, vadvisserligen värda beaktande, motattmenvar
fram förslag härom.sig någotanfört, inte ansåg böra läggachefen

Massmedieutredningen itill genmäleSenast har rätten utretts avm. m.
Massmediegrundlag.SOU 197549dess betänkande

genmäles-direkt reglering i grundlagutredningen skulleEnligt av enen
svårigheter, detorganisatoriskalagtekniska ocherbjuda så atträtt stora

självsane-tilllämpligare frågan överlämnadesfick att pressensanses vara
rande åtgärder.

själv-rättelse, utredningen denlagstiftningBeträffande ansåg attomen
erbjuda väl såsidafrån borde kunnaverksamhetensanerande pressens

lagstiftningsåtgärder.möjligheter till resultatpraktiskagoda gottett som
intelagstiftning rättelsedärför särskildUtredningens blevslutsats att om

införas.borde
reglering ihållning till tanken påMassmedieutredningens avvisande en

allmän anslut-i vidsträckt bemärkelsegenmälesrättengrundlag vannav
i frågaremissopinionen deladning remissinstanserna. Däremotbland var

införandet rättelse.bestämmelser omavom

Yttrandefrihetsgrundlagen2.3

slutliga beslut denriksdagen sitt ochfattade andraUnder hösten 1991 om
KU21, rskr. 254,199091 64,yttrandefrihetsgrundlagen, YGL prop.nya

igrundlagen har trätt19911469.199192KUl, rskr. SFS Den nya
ikraft januari år.den l

ochfilmer, videogramyttrandefriheten i radio, TV,omfattarYGL
heltprinciper ibärande TF ärljudupptagningar bygger påDen menm. m.

fristående i förhållande till TF.
radioprogramtillämplig sändningar ärför första påYGL detär somav

tekniska hjälpmedeloch avsedda medriktade till allmänheten att tas emot
tillmarksändningarförsta YGL. Vad här är1 6 § stycketkap. som avses

liknande ickekommunikationsradio ochinteallmänheten, däremot mass-
radiofrekvenser eller trådnät.mediebetonad användning av

radioprogram iföreskrivsi YGLgäller vaddet andraFör omsom
satellitsändningförmedlasi frågaallmänhet somgenomprogram somom

tillsändningarYGL,från Sverige 6 § andra stycketl kap.utgår enex.
territorium.frånsatellit sker svensktsom

varje medborgareportalbestämmelse svenskEnligt YGLs är gentemot
åsikter ochoffentligen tankar,tillförsäkrad uttryckadet allmänna rätt att

vissa liknandeljudradio, television ochii vilket helstkänslor ämne som
rörliga bilderupptagningaröverföringar, filmer, videogram och andra av

första stycket YGL.ljudupptagningar kap. §l lsamt
menings-fritttill säkraYttrandefriheten enligt YGL har ändamål ettatt

konstnärligt skapande. Ifrittallsidig upplysning ochfri ochutbyte, etten
lföljer grundlagenbegränsningar defår inga änden andra göras avsom

YGL.kap. § andra stycketl
myndig- 25förbjuder YGLcensurförbudet i §Efter kap. 2 TFlmönster av



heter och andra allmänna i förväg granska något, äratt avsett attorgan som
framföras i radioprogram eller ljudupptagning. Inte heller fårett en myn-
digheter och andra allmänna istöd grundlagen, på grund detutanorgan av
kända eller väntade innehållet i radioprogram eller ljudupptagning,ett en
förbjuda hindraeller dess offentliggörande spridningeller bland allmänhe-

förstal kap. 3 § stycket YGL.ten
Lika lite TF godtar således YGL preventiva myndighetsingripan-som

den. Ett undantag frågagäller dock i offentligt visad film l kap. 3§om
andra stycket YGL. På det finnsområdet sedan förhandscen-länge en

De gällande finnsbestämmelserna i lagen 1990886 gransk-sur. nu om
ning filmeroch kontroll videogram.ochav

föreskriverYGL vidare, efter kap. 3 § myndighetermönster l TF, attav
och andra allmänna inte stöd i får ingripagrundlagen sigutanorgan vare

någon på grund han eller i radioprogram,hon filmmot att ettperson av en
eller ljudupptagning missbrukathar yttrandefriheten eller medverkaten
till sådant missbruk eller själva filmen ljudupp-ett ellermot programmet,
tagningen l kap. 4 § YGL.

vissaI avseenden emellertidöppnar möjlighet förYGL särskilden
reglering vanlig lag.genom

förstaFör det hänvisas till bl. 1 kap. 9 § l förstaTF kap. 12 § stycketa.
YGL. hänvisningDenna innebär bl. det i fortsättning blirävenatta. en
möjligt i vanlig förbjudalag kommersiell annonseringatt alkohol ochav
tobak.

Grundlagens andra öppning innebär i fårdet lag föreskrif-meddelasatt
förbud i övrigt kommersiell reklam i radioprogram ellerter motom om

villkor för sådan reklam. föreskrifterDetsamma gäller förbud ochmotom
villkor för annonsering och sändning helt ellerannan av program, som
delvis bekostas den bedriverän programverksamheten lav annan som
kap. 12 § andra stycket YGL. I till TF lämnar således YGL allmotsats
annonsering utanför det skydd ligger i straff-den och processrättsligasom
exklusiviteten.

innebärYGL fördet de medierna skapats tillämpligagenerelltatt nya
grundlagsregler, föruttryck tryckfrihetsrättsligade principernasom ger om

och källskydd, begränsning möjligheterna till kriminalise-ensamansvar av
ring särskild rättegångsordning med tillgång till jury.samt

Nyordningen innebär radioprogram filmeroch skall ha utgivare,att en
utgivare radioprogram enligt vad föreskrivs iatt närmare lag skallav som

för varje föreller hela eller delar sändningsverksamhetenutses program av
och utgivaren skall den bedriver sändningsverksamhetenatt utses av som
eller framställalåter filmen 4 kap. § YGL.1

Utgivaren befogenhetskall ha tillsyn framställningensöva överatt
offentliggörande och bestämma innehållöver dess så ingenting fåratt att
införas i den hans vilja. Varje inskränkning i befogenhetenden skallmot

verkan 4 kap. 3§ YGL. Bestämmanderätten för utgivarenutanvara
gäller iockså fråga kommersiell reklam prop. 199091 64 94.om s.

Slutligen har i YGL tagits in bestämmelser iTFmotsvararsom s
föregående avsnitt redovisade föreskrifter i kap. 4§l andra stycket och 7
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tredje och §meningen 7 kap. 4 § stycket 5stycket andra sekap. 6 § andra
YGL.

Radiolagens censurförbud2.4

tillkomstenRadiolagen omtryckt 1991 l066 har alltsedan1966 755,
förbud för myndigheter och andra allmännaslagit fast attett organ censu-

förbudet varitFörebilden för har kap. 2 § TF. Bestäm-sändningar. lrera
finns juli 1991radiorättsliga censurförbudet sedan den 1detmelserna om

tidigarei radiolagen 8 §.19 §
censurförbud kap. 3 § YGL.täcker område än 1Radiolagens störreett

sändningarnämligen andra sådanaRadiolagens regler gäller även än som
censurförbudRadiolagens täcker ocksåriktade till allmänheten.är t.ex.

användningliknande icke massmediebetonadkommunikationsradio och
radiofrekvenser eller trådnät.av

sändningarbeträffande ra-Censurförbudet olika utformat trådlösaär
radiosändningar lagendiosändningar trådsändningar. fråga äroch I om

förvägfår inte iMyndigheter allmännakategorisk och andra organ
innehållförhandsgranskning radiosändningarsföreskrivagranska eller av

innehåll l9§förbjuda radiosändning på grund dessoch heller aven
trådsändningar, nämligenvissa sådanaförsta stycket. det gällerNär som

offent-videogram vid allmän sammankomst ochvisning filmer ochrör av
censurförbudet inskränkts. har medlig tillställning, Detta görahar att

offentligt visad film.förhandscensur gällerrådande vad
för radiosändningar ochinskränkning i censurförbudet ärEn gemensam

År lagstiftningenigjordes nämligen ledtrådsändningar. 1991 ettsom-
Syfteti radiolagen.avsnitt tilläggreklam i marksänd TV se 4.1 ettom -

vid vitetillförsäkra Marknadsdomstolen rättmed detta att attattvar
ljudradio televi-otillbörlig marknadsföring i ellerförbjuda upprepande av

marknadsföringTillägget i frågasion sjätte stycket.l9§ attanger om
1978 2763föreskrifterna i marknadsföringslagen 1975 1418, lagengäller

marknadsföring alkoholdrycker, lagenmed vissa bestämmelser avom
marknadsföring tobaksvarorvissa bestämmelser1978764 med om av

produktsäkerhetslagen 1988 1604.och
censurforbudet iSåvitt kommersiell reklam har alltsågäller numera

ha.censurförbudet i 2 § TFradiolagen räckvidd 1 kap. ansessomsamma
censurför-inskränka radiolagensemellertid bli nödvändigtDet skulle att

motiverat Marknadsdomstolen rättansågsbud, det attatt enom ge ex.
i radioingripa preventiva reklam eller TV.åtgärdermed mot
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EG-direktivet vilseledandeAnpassningen till3 om
reklam

Marknadsföringslagen3.1

3.1 Allmänt

till dels främja intressen i sambandMFL har ändamål konsumenternasatt
näringsidkares marknadsföring tjänster nyttighe-med eller andraav varor,

dels otillbörligmarknadsföring konsumentermotverka ärter, motatt som
eller näringsidkare 1 §.

viktigaste i allmänna ordalagMFLs regler generalklausulerär tre som
näringsidkare iaktta i sin marknadsföring. Generalklau-vad skallanger en

otillbörlig marknadsföring inforrnationsskyldighetsulema behandlar 2 §,
3 § produktotjänlighet 4 §. ankommer på Konsumentverketoch Det

tillämpaKonsumentombudsmannen KO och Marknadsdomstolen att
dessa regler.

straffsanktionerade föreskrifter 6innehåller också 6-8 §§. §Lagen tre
framställning vidgäller uppsåtlig användning vilseledande marknads-av

föring, företeelser.speciella dettamedan 7 och 8 behandlar Imera
intresserar Tillämpningen strañbestämmel-sammanhang endast 6 av

fårankommer de allmänna domstolarna. Allmänt åtal dock barapåserna
efterväckas medgivande KO 17 § andra stycket MFL.av

för efterlevnadenSanktionerna säkerställa MFLs generalklausu-att av
förbud förfarandetler fortsätta 2 och MFLär det påtalade 4mot att
åläggande information i visst hänseende 3 § MFL.lämnaattresp.
förbud i första hand näringsidkaren själv.Ett eller åläggande Enavser

emellertid rikta sig exempelvissådan åtgärd kan den äräven mot som
näringsidkaren i övrigtanställd hos eller handlar på dennes Dess-vägnar.
förbud träffa i övrigt väsentligt bidragit tillkan och harutom ett var en som

handlingen, utformat reklammaterial.reklambyråer har Lagensex. som
formulering fortsätta publiceringförbud medmedger även att attett av
viss utgivarereklam riktas tidningsföretag. tidnings ansvarigeEnmot ett
har ingenting tillämpningendäremot med MFL göra.attav

förenas inte särskildaFörbud och ålägganden skall med vite, skäl görom
obehövligtdetta 5 § MFL.

särskilda föreliggerOm skäl kan Marknadsdomstolen besluta att ett
förbud interimistiskt, för tiden fram tilleller åläggande skall gälla dvs. dess

domstolen meddelar slutligt beslut 13 § MFL.att
förbud föreskrift ienligt 2 § eller 6-8Den bryter mot ett mot ensom

därigenom förskall den skada uppkommer konkurrerandeersätta som en
näringsidkare 19 § MFL.
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3.1 .2 Begreppet marknadsföring

förarbetenMFLs

Den centrala bestämmelsen i MFL generalklausulen otillbörligär mot
marknadsföring 2 Enligt föreskriftdenna kan Marknadsdomstolen, om

näringsidkare vid marknadsföring tjänst eller någonen av en vara, en
nyttighet företar reklamåtgärd eller handling,någonannan en annan som

strida affärssedgod eller otillbörligpå sätt äratt mot motannatgenom
näringsidkare, förbjudakonsumenter eller näringsidkaren fortsättaatt

företadärmed eller liknande handling.att annan
marknadsföringMed iordet används både lagens rubrik och i 2 §bl. a.-

i traditionellsåväl reklam mening avsättningsfrämjandeavses som-
förarbetenaåtgärder slag. l 1970heter det bl. prop. 57 64annatav a. s.

marknadsföring fårI begreppet ligga frågadet skallattanses vara om
åtgärder syftar till främja avsättning eller tjänster. Hit hörattsom av varor
i första framställningarhand och handlingar sig tillandra vändersom
allmänheten visseller intressenter, exempelvis ochen grupp av annonser
säljfrämjande inriktning. marknadsföringåtgärder allmän Termen täc-av
ker emellertid också åtgärder inriktade enskilda individer,är påsom
exempelvis säljargument försäljare vid förhandlinganvänder medsom en

enskild kund.en
Utanför begreppet marknadsföring faller icke kommersielldäremot re-

klam från politiska partier politiskaex. annonser som propagerar me-
ningar i valtider i vilkaoch enskilda organisationerellerannonser personer
för fram åsikter eller söker medlemmar.värva Det bör dock påpekas att

förekommerdet innehållerblandad bådeäratt typannonser av s. som
kommersiella och icke kommersiella framställningar därför falleroch som
delvis inom och delvis utanför generalklausulens tillämpningsområde.

Tillämpningsområdets begränsning till marknadsföringsåtgärder med-
för vidare inte omfattar inköps- och andra anskaflmngs-generalklausulenatt
främjande åtgärder, förfarandendvs. riktas bakåt leverantörer,motsom
kreditgivare eller arbetssökande, platsannonser se 197057t.ex. prop. s.
64 f..

från praktiskDen synpunkt betydelsefulla marknadsfö-mest typen av
ringsåtgärder framställningar i bild framför i formär ord, alltetc., av
reklam riktar sig till krets förarbetenMFLsstörresom en av personer.

marknadsförings-ägnar här betydande uppmärksamhet fråganåt huren om
området bör tryckfrihetsområdet. Departementschefenavgränsas mot
framhöll se 197057 65-67 det uppenbarligen störstaattprop. s. var av
vikt generalklausulen inte tillämpades kom ipå sådant sätt denatt ett att
konflikt tryckfrihetsrättens principer.med i 3§Regeln l kap. TF måste

innebära det krävs stöd i förTF även skall kunna meddelaatt attanses man
vitesförbud handlingar ligger inom i förordningendet behandlademot som
området.

Emellertid enligt departementschefen förenatdet med uppenbaravar
svårigheter dra klar mellan gärningar skall exklusivtgränsatt en som
bedömas enligt TFs regler och gärningar vilka visserligen har begåtts

skrift,tryckt faller utanförändå det TF reglerade området.genom men av
tillDetta manade försiktighet fråga möjligheternadet blev vidganär 30attom



ingripa gärningarmed stöd allmän lag har begåttsatt motav som genom
skrift. för ingripanden i skrifttryckt Grunden reklam trycktatt mot ansetts

i fick däri frågakunna ske stöd TF det här åtgärderutan attses var om av
kommersiell inte nyhetsförmedlingenutpräglat ellernatur, som avser

åsiktsbildningen i samhället.
sig tvivelaktig frånundvika rättstillämpning kundeFör teatt somen

departementschefen ingri-tryckfrihetsrättslig synpunkt, därföransåg att
framställ-i skrift till sådanapanden reklam tryckt måste begränsasmot

för-ningar kommersiellt syfte kommersiellahar ochett rent rentsom
till föremål, näringsidkares affärsverksamhethållanden dvs. elleravser en

tillhandahållna intedär och tjänster. Generalklausulen borde kunnavaror
for ingripa i skrift inriktadanvändas sådan reklam tryckt påäratt mot som

bibringa vissa värderingarallmänheten allmänna eller påverka detatt
i viss riktning.allmänna beteendet

marknadsföring förekommer iockså TF l kap. 9 Innebör-Begreppet
Vidareden densamma enligt 1973 123 46.där är MFL sesom prop. s.

marknadsföring innebörd enligtanvänds begreppet med MFLsamma som
i konsumentkreditlagen bild i1977 981, lagen 1978 800 ochom namn

lagstiftningen radiolagen.reklam, alkohol- och tobaksreklam ochom
början 1970-talet fanns inte reklamñnansierad radio ellerI det någonav
i Sverige. förelåg därför inteTV Det något akut behov närmareattav

marknadsföringsområdet yttrandefrihets-börhuröverväga avgränsas mot
området frågan inte förbigås,Nu kan däremot så mycketi stort. mera som

för medierna radio tillkommit särskilddet de bl. och TVnya a. en- ——
grundlag, YGL.

Följdriktigt vidsträcktare avgränsningsprob-uppmärksammades detta
lem i 1991 lagstiftning isamband med års reklam marksänd TV.om
Departementschefen nämligen 66yttrade då bl. prop. 199091 149a. s.

Vid marknadsföringslagens tillkomst jag har visatuttalades attsom
tillämpningsområde till marknadsföringsåtgärderlagens skulle begränsas

kommersiell inte nyhetsförmed-är utpräglat ochnatursom av som avse
lingen åsiktsbildningen i gjordeseller samhället. Uttalandet detta medom
tanke tryckfrihetsförordningen.på

inte någonting marknadsföringslagens relation tillDäremot sades om
underhållning förströelse. förgrunden för medieroch I sådana tryckta som
dagstidningama givetvis nyhetsförmedling åsiktsbildning.står och För
radio och förhåller sig inte självfallet likadant. iTV det Däremot kan man
fråga medier alltid viktig uppgift viddessa harsäga deattom som en -
sidan nyhetsförmedling underhållningåsiktsbildningoch skänkaattav -

förströelse.och
rimligasteMed hänsyn till har jagvad densagts attsom nu anser

tolkningen marknadsföringslagen radio-på och TV-området är, attav
förströelse nyhetsförmed-underhållning och behandlas på sättsamma som

ling åsiktsbildning. sittoch Inslag sänds på grund underhåll-som av
ningsvärde just underhållning, skullebör således deävenanses avse om
kunna ifrågasättas marknadsföring.utgöra
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Rättspraxis

tryckfrihetsområdetMarknadsföringsområdets avgränsning har prö-mot
näringsidkare vilkentvå gånger Högsta domstolen sedan denvats motav

riktat sitt förbudsbeslutMarknadsdomstolen ansökt resning, 1975NJAom
Helg-Extra-fallet589 och 1977 751 Konsum-fallet.s. s.

Helg-Extra-fallet tidningengällde löpsedeln till Helg-Extra långfredagen
1973, då de vanliga dagstidningarna inte dominerandekorn Denut. texten

Åretslöpsedeln skandal. Omedelbartpå därunder stod 100000var
lurade. Sistnämnda syftade artikel inne i tidningen.påtextsparare en

artikel vissDenna handlade sparbanks konkurs år 1929.om en
KO ansåg utgjorde otillbörlig marknadsföring.detta Marknadsdom-att

majoritet mening, minoritet i likhetstolens medan medvar av samma en
tidningsföretaget tidningars tryckfrihetsrättsligtansåg löpsedlar äratt

därför inte behörigskyddade och Marknadsdomstolen prövaatt attvar
KOs talan.

undanröjde Marknadsdomstolens förbudsbeslutHD såsom uppenbart
stridande typiskt uppfattalag. löpsedel uttaladeEn HD,mot sett attvar,

i åsiktsförmedlingled den nyhets -och ochTF värna,ett attsom som avser
den aktuella löpsedeln missvisandeansågs den på sätttrots ettatt-

tidningensantydde innehåll i tidningens nyhetsförrned-ledutgöra ett-
ling.

Konsum-fallet helsidesannons igällde Nyheter medDagens matva-en
ruerbjudanden från KonsumDomus. fannsI övre högra hörnannonsens

löpande föregángen rubriken Privathandlare för Kon-ömmartexten av
medlemmar. inte typograñskt avskild frånDenna textsums var annonsen

i övrigt. rubriken VivoI under talades det och är tvåFavörtexten attom
butikskedjor i redarkapitaletdag behärskas söker sinsom av som nu
bärgning kedjorna ingårpå land och i DAGAR-blocket.att

Den konkurrerande näringsidkaren VIVO-Favör Service Intresse AB
innebardet otillbörlig marknadsföringansåg hävda, VIVO- ochatt att att

Favör-kedjorna ingick i DAGAB-blocket och behärskades redar-av
kapitalet. Marknadsdomstolens majoritet uppfattning,delade denna me-

minoritetdan i likhet inte tillämplig.med Konsum ansåg MFLatten var
HD lämnade resning bifall.Konsums ansökan Domstolenutanom

frågan huruvida iuttalade meddelandet annonsdelen föll inom elleratt
för tillämplighetexklusiva föremål förTFs kunde deladeutom ramen vara

meningar. HDs slutsats blev det till vilketresultat, Marknadsdom-att
kommit,stolen inte stridandekunde uppenbart lag och attmotanses

resning följaktligen inte tydligt i för sigkunde ske. Det dock HD ochär att
ansåg Marknadsdomstolen inte borde ha meddelat det aktuella beslutet.att

3.1 .3 Vilseledande marknadsföring

2 föreskrivs handling företasl § MFL vid marknadsföringatt en som av en
tjänst eller nyttighet inte får stridanågon godmotvara, en annan

affárssed. Därmed främst Internationella Handelskammarensavses
förGrundregler omfattande praxis utbildatsreklam och den ochsom

fortlöpande 32inom näringslivet i anslutning tillutvecklas dessa regler.



laglig,skallreklamprinciper i reglerna ärGrundläggande att vara
stötandeicke sätt.utformad påvederhäftighederlig och ettsamt vara

innehållföreskrifter reklamenskonkretiseras i preciseradePrinciperna om
utformning.och

reklamHederlighetrubrikeni grundreglerna medArtikel 2 attanger
inte missbrukas ochförtroendeutformad konsumentensskall så attvara

utnyttjas.inteerfarenheter eller kunskaperbrist pådennes
rubricerad Veder-artikel 41,i grundreglerna ärHuvudbestämmelsen

bildframställning i ord ellerinnehållafår intehäftighet Reklam som
elleroklarheterantydningar, utelämnanden,indirektdirekt eller genom-

Det hetervilseleda konsumenten.ägnadpåståendenöverdrivna är att-
särskilt gällerdettaatt

sammansättning,beskaffenhet,egenskaper,utbjudna produktensden- användbarhet ochproduktionstidpunkt, desstillverkningssätt och an-
geografiskakommersiella ellermängdvändningsområde, dess samt

ursprung
faktiskt skallprisdet totalavärde ochutbjudna produktensden som-

erläggas
avbetalningleasing, ellerbetalningsvillkor hyrköp,andra annansom-

kredit
underhållreparation ochoch returrätt,leveranssätt, bytes--

garantivillkor- immaterialrätt såsomochförekomsten upphovsrätt patent,annanav-
ñrmarättvarumärkes-, mönster- samt

medaljer, priserinnehavgodkännande,offentlig utmärkelse eller av-
diplomoch

ändamål.tillfaller välgörandeintäktsandelden som— till generalklau-i förarbetenauttalassamstämmighet med dessa reglerI
all reklam1970 57 67,marknadsföringotillbörlig prop. attsulen mot s.

vederhäftig-uppfyllerintevederhäftig. framställningEnskall somvara
tjänstefterfrågan påpåverkaoch ägnadhetskravet är att en vara, ensom

med stödför ingripandedärför bli föremålnyttighet, kaneller någon annan
generalklausulen.av ,

fortsätta detförbudsanktionsformentidigareSom nämnts är mot att
anledningfinnsdetförbud meddelas såförfarandet. kanEttpåtalade snart

generalklausulensotillbörligt iobjektivtförfarande ärsettatt ettanse
föreligger uppsåtinte detalltså77. Det krävsmening 1970 57prop. atts.

sida.från handlandesoaktsamhet deneller
vederhäftigframställningfrågan ärprövning enligtVid MFL om enav

bevisbörda. åliggeromvänd Detefter grundreglema,tillämpas, mönster av
bevisa innehålletansvarig för meddelandetalltså den är attattsom

framställningförhållanden. användaverkliga Attmedstämmer överens en
oförenligt generalklausulen.medverifierasinte kaninnehåll ansesvars

framställningbedömagällerfrämsta rättskällan när detDen att enom
praxis.Marknadsdomstolens Undervilseledaägnad ärskall attanses vara

400mellan 350 ochdomstolen sakprövat1991 har21 1971de åren o. m.
enligt 2 § MFL.mål

marknadsföringsåtgärd ägnadärtillfinnas olika skäl attDet kan att en
oriktig. framställning kanframställningen Entypfall ärvilseleda. Ett är att

33fulltuppgifter lämnas ärvilseleda, deävendock ägnad att somomvara
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korrekta, nämligen relevanta upplysningar förtigits.har Vidare kan iom
och för sig korrekta uppgifter ägnade vilseleda, i framställ-detattvara om
ningen antydningar,görs adressaterna felaktiga föreställningar. Ensom ger
framställning kan vilseledaägnad också denatt att presenterasvara genom

förvirrandepå eller oklart sätt.ett annars
vanligasteDet oriktigaär eller vilseledande uppgifter i marknadsfö-att

ring beskaflenhetengäller hos marknadsförda tjänster och andravaror,
nyttigheter vilseledande produktlöften prisuppgiftereller eller garantier
och andra avtalsvillkor.

3.1 otillbörligAnnan marknadsmring, särskilt den k.om s.
lagstridighetsprincipen

Bedömningen enligt generalklausulen gäller marknadsföringsåtgärdom en
otillbörlig.är En handling kan otillbörlig i meningMFLs därför attvara

den strider affárssed,god handlingen kan också otillbörligmot men vara
på sätt. Lagstiftaren intehar velat låsa Marknadsdomstolensannat
bedömningar vid förhållanden och värderingar inom auktoritativa nä-
ringslivskretsar.

Som tidigare har nämnts är Marknadsdomstolens centrala uppgift vid
tillämpningen förfarande objektivtavgöra otillbörligt.att ärett settom
Domstolen behöver alltså inte in frågangå på den handlandes eventu-om
ella uppsåt eller oaktsamhet.

En marknadsföringsåtgärder Marknadsdomstolen enligttyp sinav som
praxis otillbörliga, det behöver fråga vilseled-utan attanser vara vara om
ande marknadsföring, är sådana strider bestämmelser i special-motsom
lagstiftning Iagstridighetsprincipen. Om sådana marknadsföringsåtgärder
faller inom för 2 § MFL kan de därför förbjudas enligt bestämmel-ramen
sen.

Som exempel på Marknadsdomstolens tillämpning principen kanav
vitesförbudnämnas kan meddelas näringsidkare vidatt hem för-som

säljning underlåter överlämna s.k. ångerblankett se bl.att MDa.
1973 3Holiday Magic. näringsidkaresEn underlåtenhet överlämnaatt
ångerblankett medför enligt 5§ hemförsäljningslagen 19811361 att
konsumenten inte är bunden träffat avtal. Lagstridighetsprincipenettav
innebär civilrättsligadenna ogiltighetsverkan kompletterasatt med den
marknadsföringsrättsliga förbudssanktionen. Också på sätt harannat
Marknadsdomstolen kompletterat hemförsäljningslagen med regler grun-
dade 2§på MFL, i fråga skyldighet inleda hembesök medt.ex. attom
upplysning säljavsikten MD 1976 lBenmarks Förlag.om

Lagstridighetsprincipen upprätthålls i frågaockså marknadsföring iom
strid straffsanktionerademed regler. Som exempel kan nämnas att
Marknadsdomstolen såsom otillbörligt enligt förbjudit2 §MFL har använ-
dande Tre kronor-symbolen tillstånd i strid § lagenlutanav mot
1970498 skydd för och vissa andra beteckningar MDorn vapen

ZSSvenska1979 Riksinsamlingen.
Principen marknadsföring förenligskall med gällandeatt lag med-vara
ocksåför marknadsföringsåtgärder, riskskapar föratt att 34som personer



nämnasexempel kanotillbörliga. Som attbegår brott, varaanses
förbjuditenligt § MFL har2Marknadsdomstolen

imopedprovåkaårunder l5inbjuda ungdomarmarknadsföring attiatt
32Monark-Crescent,1973mopedförordningen MDstrid mot

l980l0Abra-narkotikamissbruk MDförmarknadsföra redskapatt
hamson,

bensinautomaterförsedellurare avseddmarknadsföra m.m.att en
23Firma MO.1985MD

iklar, bl.emellertid inte helträckviddLagstridighetsprincipens är a.
exempel-ensamrättslagstiftningen,immaterialrättsligatillförhållande den

1960 644.varumärkeslagenvis

framställningarvilseledandeStraflbara3.1 .5

i §generalklausulen 2sidanvidinnehåller MFLtidigareSom nämnts enav
fram-vilseledandeanvändninguppsåtligstraffbestämmelsesärskild avom

skyldig tillsignäringsidkare görmarknadsföring 6 §. Enställning vid som
i år.fängelse högsttill böter ellerhandling dömas ettkansådanen

naturligtvis åkla-straffbestämmelse detärfrågaEftersom det är enom
verkligeninte någonstraffbarhet krävsbevisbördan. För atthargaren som

densig så, ochförhållerframställningen. Om detblivit vilseleddhar omav
blikan detunderlåtenhet,handling ellertillförmåttsharvilseledde en

bedrägeri,brottsbalkeni kap.9tillämpa reglernai ställetaktuellt omatt
svindleri.oredligt förfarande eller

få krävs,skall väckas6§ MFLföråtal brottallmäntFör mot somatt
medgivande KO.tidigare nämnts, av

enligtotillbörligocksåenligt 6 § MFLstraffbar ärhandling ärEn som
sådanfrågamarknadsföring.otillbörlig lgeneralklausulen om enmot

iföra förbudstalansjälvvälja mellandärför KOhandling kan att
väljer KO såpraktikentill åtal.anmäla l gottochMarknadsdomstolen som

direkt-Genom dengeneralklausulen.enligtförasjälv talanalltid att
särskildrättsordningen medemellertidsanktionen klargörsverkande att

reklam.uppsåtligt vilseledandefrånavståndbestämdhet tar
förtill skadeståndföreligger också rättfall slagi dettaBl. enava.

19 MFL.näringsidkare §konkurrerande

marknadsföringInformationsskyldighet i3.1

informationsskyldighetgeneralklausulsärskildinnehållerMFL omen
näringsidkareåläggaMarknadsdomstolen attparagrafen kanEnligt3 §.

informa-nyttighet lämnatjänst ellermarknadsföringvid annanvara,av
konsumentsynpunkt.frånsärskild betydelsetion, harsom

Åläggandet märk-informationen skall lämnasfår innehålla att genom
isäljställe, ellerform påitillhandahållasning ellerpå annonserannanvara

marknadsfö-vidnäringsidkaren använderframställningareller andra som
det.begärform tilli viss konsumentringen eller som

huvud-alltså tvâinformationsskyldighet anvisarGeneralklausulen om
ellersäljstället, anslag 35nämligen påinformationslämnande, t.ex.typer av



skyltar eller märkning på eller dess förpackning utanför säljstâl-ochvaran
let, främst i eller broschyrer.annonser

I detta sammanhang intresserar främst informationsådan lämnas isom
Möjligheterna påbjuda informationsådan är begränsadeattannonser. som

följd de grundlagsfästa reglerna utgivarens bestämmanderätt seen av om
avsnitten 2.2.3 och 2.3. En näringsidkare kan således inte vidareutan
åläggas publicera visst meddelande iatt tryckt skrift eller iett något
medium omfattas YGL. Ett åläggande informationlämna isom attav
sådana medier gäller förendast falldet näringsidkaren fritt väljeratt att

reklamgöra på det jfrsättet 197576 34 lll och 127.prop. s.

3.2 EG-direktivet

överväganden3.2.1 bakom direktivet

Direktivet vilseledande reklam är har nämnts det heltäc-om mestsom
EG-instrumentetkande på reklamområdet. Det den 10 septemberantogs

1984 och EGs medlemsländer frist i kraft erforderligasättaattgav en
harmoniseringsåtgärder till den oktoberl 1986. Genomförandet direk-av
tivet har emellertid krävt längre tid så lagstiftning förän efterkommaatt-
direktivets krav beslutades så år 1991 i Belgien och Grekland.sent som

Liksom andra instrumentmotsvarande inleds själva direktivtexten av
preambel. Medlemsländernas förpliktelser i 9 artiklar. Sveri-Fören anges

innebärdel redan EES-avtalet vi måste uppfylla direktivets krav.attges
I preambeln betonas reklamen, eftersom den når bortom enskildaatt

medlemsländers gränser, har direkt effekt på den mark-en gemensamma
nadens organisation funktion.och

Till för direktivetgrund ligger både konkurrenspolitiska och konsument-
politiska överväganden. Det betonas vilseledande reklam intekan ledaatt

tillbara konkurrensens snedvrids, tillocksåatt konsumenter fattarutan att
ofördelaktiga beslut förvärvardenär eller begagnar sig tjänster.varor av

Vidare framhålls allmänheten och konsumenterna liksom denatt en-
skilde näringsidkaren intressehar främstai nationelladeatt rummetav
reglerna vilseledande reklam harmoniseras. Imot skede bör ävenett senare
andra icke godtagbara yttringar reklam ioch, den mån det är nöd-av
vändigt, jämförande reklam till behandling på grundval förslagtas upp av

kommissionen finnakan lämpligtdet fram.läggasom att
Domstolar och myndigheter måste enligt direktivet kunna beordra eller

utverka beslut vilseledande reklam upphör. förklarasDet i vissa fallattom
vilseledandeönskvärt reklam förbjudaskan innanredanatt den harvara

publicerats; medlemsländerna skall intetdock på skyldigasätt anses vara
införa regler kräver systematisk förhandsgranskningatt reklamen.som av

Det önskvärt kunna motverka kvardröjande effekterattanges vara av
vilseledande reklam beordra publicering domstolarsatt ellergenom av
myndigheters avgöranden beriktigandeeller uttalanden.av

Slutligen iuttalas preambeln direktivet inte hindrar medlemslän-att
derna besluta syftarregler tillatt konsumenternaattom ett 36som ge ex.



Direktivet alltsådirektivet innebär. ärvadskydd ettlängre gående än s.
minimidirektiv.

reklamdelinitionerDirektivets syfte och3.2.2

inot vilsele-skyddreklamdirektivet vilseledande ärSyftet med att geom
Skyddssubjektartikelföljder l.icke däravoch godtagbaradande reklam

konsumentkol-enskilde konsumentensåväl denär konsumenterna som-
näringsidkama.lektivet och-

varje slagreklam. Därmeddirektivet definieras uttrycketI avavses
business,connection with trade,ini näringsverksamhetframställning a

tjänstertillgångensyftar till främja påprofessioncraft att varor,somor
artikelfast 21.inbegripet egendomnyttigheter,eller andra

artikel 22. Därmedvilseledande reklam definierasOckså uttrycket
form,sini avseende,något ävenförstås all reklam yttregenomsom

sammanslutningarvilseleda ellervilseleder eller ägnadär att sompersoner
påverkaägnadhärigenomtill och ärsig eller nården vänder attsom

ägnadskadar ellereller ärekonomiska beteende attadressaternas som
näringsidkare.konkurrerandeskada en

förpliktelser3.2.3 EG-länderns

Vilseledandekriteriet

till allaskall hänsynvilseledande,reklamgäller ärNär det avgöra tasatt om
typfall påexemplifieras antaldirektivetartikel 3.i reklamen Ielement ett

beskaf-tillgänglighet,egenskaper,uppgifter produktersvilseledande om
produktionstidpunkt,sammansättning, tillverkningssätt ochfenhet, om

kom-mängdanvändningsområde, derasochanvändbarhet samtderas om
priset ochuppgifterOcksågeografiskamersiella eller grun-omursprung.

uttryckligen liksomleveransvillkorenprissättningen nämnsförderna samt
juridiska ochkvalifikationer, dennesnäringsidkarensuppgifter ex.om

innehavkvalifikationer, vidareyrkesmässigaochekonomiska status av
utmärkelserbelöningar ochuppgifter deimmaterialrättigheter samt om

näringsidkaren.tilldelatsharsom

grundläggande förpliktelsenDen

tilldirektivetförpliktelse enligt ärgrundläggandeMedlemsländernas att se
iför konsu-tillräckliga effektiva medelochförfogarde över attatt -

vilse-kontrolleranäringsidkares intressekonkurrerandeochmenternas -
förstaartikel stycket.reklam 41ledande

för ellerföreskrifterinbegripa rättmedel skallSådana personerom
befogathaenligt inhemska rättensammanslutningar, den ettansessom

sig till domstolförbjuds, vändavilseledande reklamintresse attattav
myndighettill ärreklameneller anmälabeträffande sådan reklam somen

ändamålsenligtfrågan inledasjälv besluta i ellerbehörig antingen ettatt
37artikel andra stycket.rättegångsförfarande 41



Varje medlemsland frittkan välja mellan de nämnda åtgärdsmodel-nu
lerna eller alternativt det möjligt förgöra domstolarna eller myndigheterna

i första hand använda andra etablerade vid sinatt medel handläggning av
vilseledande reklam, däribland de åtgärder i artikel artikel5 41som avses
tredje stycket.

förStopp vilseledande reklam

artikelI 41 föreskrivs medlemsländerna tillförsäkraskall domstolaratt
och myndigheter befogenheterde bedöms nödvändiga, medsom vara
hänsyn till alla berörda intressen och särskilt allmänna samhällsintressen,
för kunna antingen beordra vilseledandeatt reklam skall upphöra elleratt
inleda ändamålsenligt rättegångsförfarande förett till ståndatt ett
sådant beslut, eller inskrida med motverkande åtgärder vilse-dåatt även
ledande reklam inte publiceratsännu har publicering är näramen en
förestående. I båda fallen förutsätts ingripande kan ske bevisningatt utan

uppkommen förlust eller skada eller uppsåt eller frånoaktsamhetom om
näringsidkarens sida artikel 42 första stycket.

Medlemsländerna skall sörja förockså åtgärderna kan vidtas skynd-att
med antingen interimistisk eller slutlig varvidsamt verkan, det står med-

lemslandet fritt välja mellan dessa alternativ artikel 42att andra stycket.

Beriktigande vilseledande reklamav m. m.
syfteI motverka kvardröjande effekter vilseledandeatt reklam skallav som

upphöra enligt slutligt fårbeslut, medlemsländerna vidare,ett de såom
önskar, bemyndiga domstolarna eller myndigheterna förordna be-att att

publicerasslutet helt delviseller ioch sådan form de bedömersom vara
lämplig.

Ett medlemsland får också möjlighetöppna för domstolar myndig-och
heter kräva näringsidkaren publicerar beriktigandeatt att uttalandeett
artikel 42 tredje stycket.

denKravet på behöriga myndighetens status

Direktivet föreskriver de myndigheter i artikel 41 skallatt som avses vara
på sådant deras opartiskhetsätt inte ifrågasättas.sammansatta kanett att

myndighetEn får fatta beslut anledningmed klagomål, skall ocksåsom av
behörig effektivt övervaka och verkställa besluten. principatt I skallvara

åliggadet myndigheten förskälen artikelbesluten första43att ange
stycket.

Om myndighet exklusivtär behörig befogenheterutöva deatten som
i artikel 42 alltidär den skyldig motivera sina beslut. Dessutomattavses

skall finnasdet möjlighet till domstolsprövning myndigheten haren av om
sina befogenheterutövat på godtagbart inteeller artikelsätt 43 andraett

stycket. 38



bevisbördavändOm

princip påläggaibefogenheterskallmyndigheter attochDomstolar ges
reklampå-vederhäftighetengällerdetbevisbördan närnäringsidkaren av

bevis-vanligatillämpamöjligtdockskallfakta. Det attståenden varaom
skulledetenskilt fall sådana,i äromständigheterna attbörderegler ettom

intressen,berättigadenågonnäringsidkarens eller partsstrida mot annan
bevisskyldig artikel 6.näringsidkarengöraatt

före-vid sidan dedirektivet,till sist påpekasförtjänar attDet att av
stävja vilseled-i syftemyndighetsförfarandenaoch attdomstols-skrivna

frivilliga insatsermöjligheterna utom-medräknarreklam,ande genomav
vändasammanslutningarellerför attoch rätträttsliga personerenorgan

artikel 5.sig till sådana organ

EG-direktivettillanpassningen3.3 Allmänt om

lagstift-gällandeväsentligt uppfylleralltbedömning IUtredningens
direktivets krav.ning

avsnittframgått seinnehåller, harMFLbedömningenförSkälen som
marknadsföring 2§otillbörligslaggeneralklausul alla3.1.2, mot aven

särskildavsnitt 3.1.5sereklam,vilseledandedäriblandMFL, samt en
framställ-vilseledandeanvändninguppsåtligstraffbestämmelse mot av

MFL.marknadsföring 6 §medningar i samband
nämli-särskilda statligatvåverkarmarknadsföringsområdetPå organ,

Konsumentver-Marknadsdomstolen.ochKonsumentverketKOgen
medmyndigheteningripandeövervakande ochcentralaketKO denär en

Marknads-påankommeruppgifternadömandeåklagarfunktion. Deslags
marknadsforingsfrågor.för bl.specialdomstoldomstolendomstolen; är a.

medfortsättanäringsidkareförbjudaMarknadsdomstolen kan att enen
reklam ärfortsätta göramarknadsföringsâtgärd,otillbörlig attt.ex. som

KOtillbörlighet talanpåreklamensDomstolen prövarvilseledande. av
beslutafall domstolenvissa kannäringsidkare. I attkonkurrerandeeller en
domstolenfram till dessinterimistiskt, dvs. attgällaförbud skallett

så detmeddelasförbudsbeslut kan snartEttsitt slutliga beslut.meddelar
otillbörligtobjektivt ärförfarandetaktuellaanledning det settfinns attanse

denskekaningripanden attmening; utani generalklausulens m.a.o.
beröras.behöveroaktsamhetelleruppsåthandlandes

i huvudsak välmening klart dettautredningensenligt att systemstårDet
reklam.vilseledandedirektivEGsställskravtillgodoser de omavsom

reklamvilseledandedirektivetkonventionerInternationella omsom-
normalt medinförlivasmedjämställasEG-direktiv kanandraoch -

undantag föreligger,härifrånlagstiftning. skenbartEttsvensk rätt genom
tillräckliga förrättsprinciper äreller attlagreglerexisteranderedannär

Fdrpliktelser‘. si-DenfolkrättsligasinafullgöraSverige kunnaskall

39uppl. 1989, 71rättigheter,Mänskliga 4eDanelius,H. s.



tuationen ansågs råda bl. Sverige tillträddenär år 1952 den europeiskaa.
konventionen de mänskliga rättigheterna.om

Även när det gäller direktivet vilseledande fårreklam grund-om
inställningen det inte krävs några särskilda införlivandeåtgärder.attvara,

I sammanhanget kan viktig princip i svensknoteras, rätt är,att atten
lagstiftningen såvitt möjligt skall tolkas i överensstämmelse med vad våra
folkrättsliga förpliktelser kräver och detta gäller förpliktel-att oavsett om

intez.har transformerats till svensk lag eller Utredningen vill särskiltsema
betona lagbestämmelser generalklausultypatt för tolkasutrymme attav ger

olikapå sätt. MFLs generalklausul otillbörlig marknadsföring lämparmot
sig därför väl för tillämpning stämmer överens med EES-rättensen som
krav.

tolkningenFör EES-rätten gäller den k. homogenitetsprincipen,av s.
dvs. EES-avtalet och därpå författningargrundade skall tolkas i överens-
stämmelse imed sak motsvarande bestämmelser i EG-rätten sådan denna
utvecklats EG-domstolen.av

3.4 EG-direktivets reklambegrepp och marknads-
föringslagens marknadsföringsbegrepp

3.4.1 Inköpsreklam m. m.

Utredningens förslag Generalklausulen otillbörlig marknadsfö-mot
ring i 2§ MFL bör byggas Paragrafen bör omfatta ocksåut. re-
klamåtgärder företas i näringsverksamhet vid efterfrågansom av

tjänst eller nyttighet. Detta bör i andravara, ett nyttannan anges-
istycke paragrafen.
radiolagensAv censurförbudsparagrafen 19§ bör framgå att

Marknadsdomstolen i frågaäven näringsidkares inköpsre-om en
klam liknandeoch i radio och TV har förbjudarätt otillbörligaatt
reklamåtgärder.

Skälen för förslaget Som har nämnts MFL sikteendast näringsidka-påtar
avsättningsfrämjande åtgärder. Begreppet marknadsföring omfattarres

intesåledes inköps- eller anskaffningsfrämjandeandra åtgärder riktassom
bakåt leverantörer eller kreditgivare.mot ex.

Av störst betydelse i praktiken givetvisär den avsättningsfrämjande
reklamen. Uttrycket ireklam EG-direktivet täcker emellertid fram-alla
ställningar syftar till främja marknadstillgången på ellerattsom varor
tjänster the making of representation in form in order to promotea any
the ofsupply services.goods EG-direktivet kan därför inte förstås så,or

det enbart omfattaskulle avsättningsfrämjatt ande reklam. Tvärtom måste
direktivets reklambegrepp omfattar både avsättningsfrämjandeattanses

reklam och inköpsreklam liknande.och
Det utredningsarbete ligger till förgrund MFLs generalklausulsom mot

2A. 70 NJA 1984 903, 1988 572 och 1991 40samt 188.a. s. ex. s. s. s.



illojalUtredningensin tidutfördesmarknadsföring påotillbörlig omav
SOUförslag i betänkandeti utredningensTyngdpunktenkonkurrens.

straffsanktio-förbuds- ochutgjordesOtillbörlig konkurrens1966 7 l av en
fånäringsidkare inte skulleinnebar bl.generalklausul,nerad atta.som

efter-påverkaframställning, ägnadvilseledandeoriktig eller attanvända
Utredningennyttighet.tjänst ellerfrågan utbudetpå eller annanvara,av

vederhäftighetintressetdet allmänna75betänkandetansåg att avs.
säljframställningar i verksamhetandraför reklam och utaninte baragällde

verksamhet.i inköps- ochframställningarförockså annan
utredningensställning tillför regeringenaktuelltblevdet taNär att

full förstå-641970 57departementschefen seförslag uttalade s.prop.
emellertidDepartementschefen fann detutredningens synpunkter.förelse

principiella han valtlagstiftningenuppläggningmed densvårt att somav
ocksåhävdadeHantillgodosåg synpunkterna.formulering attfinna somen

rättsligtingripakunnapraktiskt behov motinte förelåg någotdet attav
inköpsverksamhet.ianvändsframställningar som

förslagigeneralklausulen dettvivelinte råda någotkanDet att somom
lämpligarei sakfram hadeladeillojal konkurrensUtredningen enom

marknadsföring.otillbörlig Integeneralklausulavgränsning MFLsän mot
fasthållande vid den stånd-motiveraromständighetheller någon ettannan

förMarknadsdomstoleninnebär1970 ochintogs årpunkt attsomsom
främjasyftar tillhandlingaringripakan attnärvarande endast mot som

nyttighet.tjänst eller någonavsättningen annanvara, enav en
harmonise-önskvärdadenåstadkommerbästdå hurFrågan är man

omde-modell skulle kunnatänkbarEG-direktivet. Enringen attmed vara
i MFL. Enanvändsmarknadsföring detsåfiniera begreppet annansom

tillägggeneralklausulen meduttryckligen bygga ett tarmodell är utatt som
liknande.ochi inköpsverksamhetreklamsikte på

marknadsföring, kanomdeñniera begreppetmöjlighetenVad gäller att
översättning det engelskamarknadsföring utgörordetkonstateras att aven

oklara konturerföretagsekonomisk medmarketing,ordet är termsom en
Marknadsföring företagsekono-vidsträckt innebörd.mycketoch somen

för-reklam ochföreteelserotvivelaktigt andra änävenmisk täckerterm
främjavidtar för avsätt-näringsidkareåtgärdersäljning andra attoch som

Å företeelser medsikte påsidanandraningen tar termenetc.varorav
och tjäns-konsumtionavsättning ochproduktion,tillanknytning av varor

ter.
i TF imarknadsföring förekommervidare begreppetmärka ärAtt att

medocksåanvänds9 §. Begreppeti 1 kap.betydelse MFLsomsamma
1977 981, lagenkonsumentkreditlagenii MFLinnebörd somsamma

ochlagstiftningen alkohol-bild i reklam,och1978800 omnamnom
Även rättsligadettalarradiolagen. dettaochtobaksreklam mot att nu ge

innebörd.marknadsföring ändradbegreppet
förseutredningendärförlösningenlämpligaste attDen vara,anser

tillägg, vilketmarknadsföring medotillbörliggeneralklausulen ettmot av
För dennatillämpningsområdet har skett.utvidgningframgår att aven
utvidgningbetydelsefullprincipielltsiglösning det rörtalar även att om en

forutsebarhetsaspekten 41tillämpningsområde. Bl.generalklausulens a.av



för berördade näringsidkarna motiverar ändringen kommer till uttryckatt
i lagtexten.

Utredningen Föreslår alltså generalklausulen ändras på detatt sätt, att
paragrafen förses med andra stycke. Där börett vadnytt sägsattanges som
i första stycket tillämpasskall också på reklamåtgärd företages isom
näringsverksamhet vid efterfrågan ellertjänst nyttighet.av vara, annan

Som förekommernämnts begreppet marknadsföring iävennyss numera
radiolagen. radiolagensI censurförbudsparagraf 19 § i frågaattanges om
marknadsföring gäller föreskrifterna i MFL, alkohol- och tobaksreklamla-

produktsäkerhetslagen. Genom detta frånsamt undantag censurför-garna
budet öppnas möjlighet för Marknadsdomstolen förbjuda otillbörligatt

ireklam radio och TV.
Det emellertidär i frågaendast näringsidkares avsättningsfrämj andeom

åtgärder radiolagens censurförbudsparagraf godtar Marknadsdom-som att
stolen förbjuder upprepande otillbörliga reklamåtgärder. till-ett Omav
lämpningsområdet för generalklausulen utvidgas, bör emellertid självfallet

följdändring i censurförbudsparagrafen.göras Där bör såledesen attanges
ifrågaMFL också gäller reklamâtgärd företages näringsverksam-iom som

het vid efterfrågan ellertjänst nyttighet.av vara, annan
föreslagnaDen utvidgningen tillämpningsområdet för generalklausu-av

len i MFL medför däremot inte några krav ändringarpå i censurförbuds-
bestämmelserna i l kap. 2 § TF eller kap.l 3 § YGL.

3.4.2 Avgränsningen yttrandefrihetsområdetmot

Utredningens bedömning Den i svensk lagstiftning gjorda av-
gränsningen marknadsföringsområdet yttrandefrihetsområ-motav
det i praktiken förenligväl med vad inomgäller EG.synes vara som

Skälen fir bedömningen motiven tillI MFL utförligtdet hurresoneras om
marknadsföringsområdet tryckfrihetsområdet.bör avgränsas mot

Resonemangen förefaller inte ha varit till alla delar nödvändiga. Delvis
kan de sägas tillämpningenröra helt lag MFL, nämligenänav en annan
TF. Uppenbarligen emellertid lagstiftaren mycket angelägenvar attom
klargöra MFL tillämpasborde på inteatt sätt tryckfri-stredett motsom
hetsrättsliga principer.

Dessa bemödanden till meddelade tidigare avsnitttrots nämnts sesom
1.2 Marknadsdomstolen förstaunder de åren sin verksamhet antalettav

beslut, inte kan undgå kritik med hänsyn till TF innebär.vad Gällandesom
beträffanderätt avgränsningen kommer inte heller till främst iuttryck

denna domstols praxis i de två HD-beslututan meddelats medsom
anledning ansökningar resning Marknadsdomstolens beslut,motav om
NJA 1975 589 Helg-Extra-fallet och 1977 751 Konsum-fallet.s. s.
Rättsfallen har redovisats tidigare se avsnitt 3.1.2 42



sidan TFför vidkanföljd beslutdessa utrymmet attSom avaven
sigskallformeln det rörabeskrivas medreklam attingripa ommot

föremålförhållanden till ochkommersiellaenbartframställningar harsom
syfte.kommersielltett rent

beroendeantagligenslag,frågor dettainte allsEG-direktivet berörsI av
traditionernarättsliga ärsituationen och degrundlagsmässigadenpå att

medlemsländerna.iolikaganska
EG-direktivettolkningenavvisavidare denintekanskeMan kan utan av

skullei fallet Helg-Extrasigrördedetdet slaglöpsedel omatt somaven
Å svenskasidan har detandrareklam.vilseledandebetraktaskunna som

motsvarighet överalltdirektintelöpsedlar någonmed trycktasystemet
marknadsföringvidvanligtTyskland detärinom EG. I att avt.ex. man

löpsedelsfunk-sida fyllaförstatidningenslåterenkeltdagstidningar helt en
för denmeningutredningensenligttalar attOmständigheternation.

tidningen kandellöpsedel utgörståndpunktsvenska rättens att avenen
uppgiftermissvisandealltsåEG-direktivet ochutifrån attgodtas även av

betraktasfallet inte måstesig i Helg-Extra-rördeslag detdet somomsom
definition.direktivetsenligtreklamvilseledande

yttrandefrihetsområdetbör avgränsasmarknadsföringsområdet motHur
denstarktkontrasterarmotiven till MFL. Detta motiförbigås helti stort

med.behandladestryckfrihetsområdetavgränsningenutförlighet motsom
marknadsföringotillbörliggeneralklausulen1970-talet, närbörjan motI av

prak-avgränsning haemellertid dennaendasttill, bedömdeskom senare
aktuell.intetelevisionradio ochiKommersiell reklamtisk betydelse. var
emeller-uppmärksammadesavsnitt 3.1.2tidigare seSom har nämnts

yttrandefri-marknadsföringsområdet bör avgränsas motfrågan hurtid om
ireklamlagstiftning1991 årsmedi sambandihetsområdet omstort

till MFLi motivenDepartementschefen påpekade, detattmarksänd TV.
underhållning ochrelation tilllagstiftningensnågontinginte sägs om

alltid sägaenligt honomradio kunde attoch TVfrågaförströelse. I manom
nyhetsförmedling ochvid sidanuppgiftviktigmedierna avsom en -

förströelse. Departe-underhållning ochskänkaåsiktsbildning har, att-
generalklausu-tolkningenrimligastedärför denmentschefen ansåg att av
förströelse be-underhållning ochTV-området är,radio- ochpålen att

åsiktsbildning.nyhetsförmedling ochhandlas på sätt somsamma
ändring general-inteemellertid någonföreslogssammanhangetdetI av

Marknadsdomstolenfrågan frånpraxis ii MFL. Någonklausulen 2 §
inte.föreligger ännu

vid sidanbeaktaemellertid domstolen utrymmet attSjälvfallet måste att
princip detsammai ärreklamingripaYGLnyligen tillkomnaden motav

tillivisserligen YGLfinnsskillnaden motsatsområde. Den attpå TFssom
processrättsligastraff-ochutanför grundlagensannonseringallTF lämnar

dockskillnad kanFrån dennaYGL.stycket12 § andraexklusivitet kap.l
här.bortses

kommit avgrän-marknadsföringsområdet attYGL har såledesGenom
ochi TFyttrandefrihetsområdetprincip storti sättpå mot somsammasas

marknadsföringsområdet avgränsasmedförmotivi MFLsuttalandena att
43tryckfrihetsområdet.mot



iDen lagstiftningsvensk gjorda avgränsningen marknadsföringsom-av
rådet yttrandefrihetsområdet därmed i praktiken för-mot välsynes vara
enlig med inomvad gäller EG.som

3.5 frågor iNågra andra EG-direktivet

3.5.1 Ingripanden vilseledande reklammot

Utredningens bedömning Direktivet kräver inte EES-land haratt ett
regler innebär domstol får ingripa reklamatt redansom motex. en
innan denna publicerats.

Skälen för bedömningen EG-direktivetI vilseledande fastreklam slåsom
medlemsländerna måste meddela Föreskrifteratt domstolarna ellerattom

myndigheterna skall kunna antingen beordra vilseledande reklamatt upp-
inledahör eller ändamålsenligt rättegångsförfarande för få tillett ståndatt

sådant eller,beslut, vilseledande reklam inte publiceratsett ännu harom
detta förestående,är förbudnära beordra sådan publicering ellermotmen

inleda ändamålsenligt rättegångsförfarande för få tillett ståndatt ett
sådant beslut. båda fallen ingripandeI skall kunna ske bevisningäven utan

uppkommen förlust eller skada eller uppsåt eller frånoaktsamhetom om
näringsidkarens sida artikel första42 stycket.

Som redovisats avsnitt 3.1.1 har Marknadsdomstolen möjlighetovan
interimistiskt vidare publicering framställningatt objek-stoppa av en som

tivt framstår vilseleda,ägnad dvs. vilkasett bevekelsegrun-att oavsettsom
der näringsidkaren haft för reklamåtgärden. tillgodoserMFL härvid-som
lag väl de krav EG-direktivet ställer på tillgång till effektiva åtgärdersom

möjligheteroch till snabba ingripanden vilseledande reklammot som
redan har publicerats.

direktivetI talas emellertid också möjligheten ingripaatt motom
vilseledande intereklam harännu publicerats publicering ärsom men vars

förestående. första frågannära Den ställs inför ingripan-är dennaman om
demöjlighet bör uppfattas alternativ i förhållande till förraden ellersom

tillägg till denna. Direktivtexten inte klart besked; inteettsom ger ens
jämförelse fyramellan de språkversioner varit tillgängligagenom en som

för utredningen den engelska, franska, tyska och danska fullkan- -
vinnas.klarhet Utredningen därförär hänvisad till tolka direktivet medatt

hänsyn till sigvad rimligast och sannolikt.ter mestsom
De ingripandemöjligheternatvå helt olika situationer. l detavser ena

fallet sigrör det vilseledande reklam har publicerats, och uppgiftenom som
fåär dennapå reklam. I falletdet andraatt har det däremot intestopp ännu

förekommit publicering, inågon varje fall inte i det aktuella medlemslan-
det, och uppgiften hindra publicering.är sakligFrån synpunkt kanatt det
därför inte i frågakomma direktivtextentolka på sättatt änannat att
föreskriften möjlighet till ingripande icke publicerad reklam ärmotom
självständig i förhållande till föreskriften ingripande vid-redanmotom

reklamåtgärder.tagna 44



tvingandedirektivet ärställas ärdå måstefråganandraDen omsom
kanskeviktigFrågan ärförhandsingripandemöjligheten.såvitt gäller -

lagstift-därförbetydelsepraktiska attsintillinte med hänsyn enmen-
censurförbudsbestämmelsernastridaskulleslagetavsedda motning detav

3 § YGL.kap.och li 2 § TFkap.l
i direkti-liggerförpliktelsedenfastställagällerdet artenNär somatt av

reklamvilseledandetalpreambeln påidetsärskilt beaktasbör att omvet
önskvärtfalli vissa ärdetuttalas,publiceratsinte har attännusom

publiceringstillfálletinnanförbjudaskanreklamsådandesirable att
införa reglermåstemedlemsländernainnebärintetpå sättdetta attattmen

förhandsgranskning.systematiskförreklamen utsättskräver attsom
fårpreambelnmedtillsammansstycketförstaartikel 42läsningEn av

lagstiftning hai sinskyldigtinteEG-land är attvisa,således ettattanses
redanviss reklamingripakandomstol motinnebärregler att enex.som

publicerats.innan denna

reklamvilseledandeBeriktigande3.5.2 m. m.av

harEES-landinteDirektivet kräverbedömning att ettUtredningens
vilseledandeberiktiganäringsidkareförskyldighet attregler om

reklam m. m.

fårreklamvilseledandedirektivetEnligtbedömningenförSkälen om
ibefogenhetermyndigheternaellerdomstolarnamedlemsländerna som,ge

reklamvilseledandeeffekter sådankvardröjandemotverkasyfte somatt av
krävaför demmöjligtdet attattskall upphöra, görbeslutslutligtenligt ett

de bedömerformi sådandelvis ochpubliceras helt eller varabeslutet som
uttalandeberiktigandefår krävaocksåmedlemsland ettlämplig. attEtt

stycket.tredjeartikel 42publiceras
gäller2.32.2.3 ochavsnittensetidigarevadframgårSom sagtssomav

frågaiocksåbestämmanderättutgivarensYGLsåväl TF omenligt som
näringsid-förskyldighetföreliggaskulleOm detkommersiell reklam. en

marknadsfö-ellerreklamberiktigakare t.ex. annanatt annonsergenom
bestämmande-oinskränktaför närvarandeutgivarensdärförring, måste

begränsas.rätt
regler.finnas sådanaskalldetemellertid inteEG-direktivet kräver att
reglermedlemsland harpådirektivet något kravställer att etthellerInte

yrkandedomstol påföreskriverreklam,vilseledande atti fall enavsom,
jfr 6§7 kap.publicerasskallavgörandedomstolensförordnakan att

YGL.§7 kap. 5meningen ochTFandrastycketandra
införa reglerhinderingagrundlagssynpunkt attfrån ommöterDet
begränsningmarknadsföring, harberiktigaskyldighet somsammaatt som

sigdetinformationsskyldighet. Om rör ettgeneralklausulMFLs omom
YGL,omfattasmediumskrift eller någoti trycktmeddelande avsom

själv valtnäringsidkarenförsåvittgällaendastskyldighetenfallskulle i så
45berikti-begränsatsådanthellerIntepå det sättet.reklam ettgöra meraatt



gandekrav iuppställs EG-direktivet. Mot bakgrund vad här anförtsav som
konstaterar utredningen det i varje fall på detta stadiumatt utrednings-av

intearbetet finns anledning närmare överväga iden för sigatt och kompli-
cerade och svårbedömda frågan beriktigande reklam.om av
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EG-direktivet TV-tillAnpassningen4 om
allmänhetentillsändningar

TV-sändningarradio- ochbestämmelserGällande4.1 om
m.m.

grundläggandeprogramféretagensreglerRadiolagens4.1 om
skyldigheter

angåenderadiolagenibestämmelser1991beslutade årRiksdagen nya
SFS370,KU39, rskr.149,199091prop.TVi marksändreklam m.m.

tillåtnabehandlar bl. störstabestämmelserna1077. De1066 a.1991 nya-
bör obser-sändningar. Detin ifår sättasoch hurannonsvolym annonser

sändningsrättprogramforetagsforvillkorövrigaoch ettdessaattveras
föreskrif-inte någrainnehållerRadiolagenmarksändningar.gällerendast

satelliter.frånsändningariinnehålletter om
televisio-annonstid iuttrycketdefinierasbestämmelsernadeI nyaaven

avslutasochinledstelevisionensändningstid i avDärmed somavsesnen.
undersänderdenmarkerarbildsignatur attljud- ochsärskild somsomen

andra.uppdragdetta påi huvudsak görtidenangivnaden av
sändai landethärförregeringen rätt atttillståndRadiolagen kräver av

tillståndsådantTidigare har5 §.rundradiosändningiradioprogram
tilldotterbolagövrigaochTelevision ABSverigesinnehaftsendast av
har1991reklam-TV-beslut årriksdagensstödRadio MedAB.Sveriges av
TVsändarättTelevision AB, TV attNordiskgivitregeringenemellertid

markkanal.tredjei en
sändnings-utövaskyldigheter ärgrundläggande attprogramforetagsEtt

vidsträcktDärvid skall beaktas yttran-sakligt. attopartiskt och enrätten
6 §televisionenljudradion ochiskall rådainformationsfrihetdefrihet och

iprogramföretagetvidareregel attradiolagen. Istycketförsta angesen ny
otillbörligtpåellervederlagfår ettinteprogramverksamheten mot annars

får dockProgramfdretagetintresse.kommersiellt vemuppgesätt ettgynna
radiola-stycketdelvis 6§ andraellerheltbekostathar ett programsom

gen.
undersändsinte vadomfattarreglerna an-behandladeDe somnu
ofrånkom-Detta ärradiolagen.fjärde stycket6 §televisioneninonstid

partsinlaga.sintilltjänster ärför och naturReklamligt. envaror
slutligen densändningsrätt ärprogramforetagsforGrundläggande ett

programverksamhetenskallEnligt dennademokratibestämmelsen.k.s.
grundidéerstatsskickets samtdemokratiskadetpräglashelhet avsom

människansenskildadenochlika värdemänniskorsallaprincipen om
radiolagen.tredje stycket6 §värdighetfrihet och
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Övriga4.1 regler för programverksamheten

Avtalet mellan och Sveriges Televisionstaten

Ett karaktäristiskt drag hos lagstiftningnuvarande är flertal villkoratt ett
för programföretags sändningsrättett överlämnats till reglering ettgenom
avtal mellan och företaget.regeringen Enligt 7§ radiolagen bemyndigas
regeringen avtala vissa bestämmelseratt gäller änom annatsom program-
verksamhetens finansiering, bl. skyldighet för programföretageta. om att
sända genmälen beriktigandenoch punkt 1.

Genom paragrafens andra stycke bemyndigas regeringen även avtalaatt
vad skall tillåtet eller förbjudetom kommersiellt främjandesom vara i
programföretagsett sändningar. Således får avtalas skyldighet forom

programföretaget att
inte sända reklam vederlag ellermot någon harprogram som- annan
bekostat helt eller delvis,
endast under annonstid i televisionen sända reklam vederlag ellermot-

betalning, ochmotprogram
någon har bekostatom helt eller delvis,annan ett lämnaprogram-

uppgift bidragsgivaren är.om vem
Det ankommer Radionämndenpå granskning i efterhandatt genom

övervaka programforetagenatt sinutövar sändningsrätt i enlighet med
radiolagen och avtalet mellan och företagetstaten 17 första§ stycket
radiolagen.

Det gällande avtalet mellan och Sverigesnu staten Television innehåller
bl.a. bestämmelser företaget skall beriktigaatt felaktig sakuppgiftom en
när detta påkallatär och den har befogatatt anspråk på bemötasom att ett
påstående skall beredas tillfälle till genmäle.

Enligt avtalet får företaget inte vederlag medge kommersiellmot reklam
i eller programinslag.program

Tidigare har företaget i princip inte heller fått sända sponsrade program.
På den punkten har det emellertid skett ändring i fr.avtalet den len o. m.
augusti 1991. Med sponsrade helt eller delvisprogram avses program som
bekostas någon inte är inomengagerad radio ellerav television ellersom
med framställa audiovisuellaatt verk och vilkenmed företaget eller annat
företag inom Sveriges Radio-koncernen slutit avtal härom.

Enligt de avtalsbestämmelserna får sponsradenya sändas påprogram
följande villkor

Sveriges Television skall i början eller slutet programmetav ange
firma.eller Om företaget finnersponsors det lämpligtnamn kan detta ske

foresåväl efter Meddelandensom programmet. sponsorskap får ocksåom
lämnas gång i i där det förekommeren sportprogram, längrepauser pauser,
eller i i föreställningarpauser ellerprogram som medavser evenemang

for publiken. Sådana meddelanden skallpauser korta och skevara genom
användande stillbild. Vid angivandet sponsorskapet fårav av sponsorns
logotyp användas. Musik typisk förär eller knuten tillsom annars spon-

får inte användas.sorn
Programmet får inte någon huvudsakligasponsrat verk-vara av vars
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alkoholdryckerförsäljning tobaksvaror,tillverkning ellergällersamhet av
läkemedel.receptbelagdaeller

nyhetskommen-ellerhuvudsakligen nyheterfår inteProgrammet avse
12 år.sig till underhuvudsakligen barnvändaellertarer

tillställ-offentligellersammankomstallmänSändningen skall4. avse en
inomföretagSveriges Television ellerning. anordnasOm denna annatav

förinom åta-sändningen skeRadio-koncernen skall ettSveriges ramen
ellerRadiounionen EBUEuropeiska arrangemangetgande gentemot -

till fleradirektsändasochbetydelsemotsvarande programmetvara av —
skall dockOffentlig tillställning utgörländer. ett sportevenemangsom

Sverigesföretag inomTelevisionSveriges elleralltid anordnas änannanav
internationellt intresse.ellersvensktstörreRadio-koncernen och vara av

i påTelevisionSverigesvidareåligger detEnligt avtalet att program
företagetfunnitRadionämndenför beslut därlämpligt redogöra attsätt

Radionämn-avtalet. Omi radiolagen ellerbestämmelserbrutithar mot
avslagits, skallberiktigande harbegärandens beslut att omavser en

för dessa.och skälenför slutsatserföretaget nämndensredogöra
brutitväsentlig hari månföretagetfinns skäl motOm det anta att

frågan utred-utredning ifår påkallaradiolagen eller avtalet staten genom
skiljemän. Om utred-1929 145enligt lagenningsmän, utses omsom

avtalet.fårtillningen anledning det, sägastaten uppger

Nordisk TelevisionochAvtalet mellan staten

dettafinns bestämmelserTelevisionNordiskochavtalet mellanI staten om
dessasak överensstämmerprogramverksamheten. lföretags skyldigheter i

TelevisionNordiskTelevision.Sverigesförgällertill del med demstor som
folkbildning elleri frågaförpliktelseringa särskildaåläggs dock om ex.

158.jfr 199091 149minoriteterför s.prop.program
detaljerat änsättskyldigheter påTelevisionsNordisk ett meraanges

avtaletstipulerarskyldigheter. Bl.a.Televisions motsvarandeSveriges
följande.

annonstid sända reklamunderTelevision har motNordisk rätt att
betalning.vederlag och motprogram

villkorsända påhar bolaget rättSponsrade att somsammaprogram
intesändningenskillnadenbetydelsefullaSveriges Television med den att

tillställning.offentligellersammankomstgälla allmänmåste enen
mellanavtalrådande metodenAvslutningsvis denkan att genomom

fårskall och sändasvadrättssubjektenskilda bestämmaochstaten som
lagstiftningengranskningsinkritiskt vidanmärkas lagrådet omatt avvar

325199091 149yttrade bl. prop.Lagrådeti marksänd TV.reklam s.a.
f.

sändningar här-i programföretagsyttrandefrihetenAvtalsregleringen av
RFtillkomstenkoncessionssystem ochradiolagensfrån tiden förerör av

lagföre-Ordningen medyttrandefriheten.förutbyggda skyddmed dess
riksdagengodtagitsyttrandefriheten haravtalsregleringskrifter avavom

berättigatemellertid intefinnerLagrådet detefter tillkomst. attRF anses
49Yttrandefrihets-härigenom.praxis etableratskonstitutionellatt en



begränsningar sigavtal, ide medges lag eller ej, saknar stöd igenom vare
RF. Numera bör också beaktas blidet kan aktuellt koncessionssy-att att

tillämpasskall programföretagpå finansiellt oberoendestemet ärsom av
det allmänna och sådana vida styrningsmöjligheter, näratt system ger
grunderna för tillståndsgivningen inte rättsligt fastlagda.är

Ett godtagande avtalsordningen får vidare prejudicerande verkanav en
med räckvidd för mindreockså stabila förhållanden än de rådande.nu

anförda följerdetAv lagrådet ställer sig synnerligen tveksamt tillatt ett
ytterligare befästande avtalsordningen föreslåsså i remissen. Detav som
står klart lagrådet skulle ha avstyrkt ordningen förslag framförtsatt attom

etablera särskiltden, förstärkningbakgrund den förskyddetmotnu av av
yttrandefriheten förslaget till yttrandefrihetsgrundlag syftar till.som

Varken regeringen prop. l9909l ff.149 46 riksdagen följdeellers.
lagrådet. I betänkandet anledningmed 199091 149 KU39 30av prop. s.

noterade emellertid Konstitutionsutskottet bl. Radiolagsutred-atta.
ningen ihar förslaguppdrag lämna till radiolagstiftning. Utskottetatt ny
fann det naturligt frågan ytterligare reglering i lag villkoren föratt om av
programinnehållet skulle iprövas bl. detta sammanhang. Utskottet med-a.

i sittockså betänkande med anledning propositionen förslagmed tillgav av
yttrandefrihetsgrundlag 199091 KU2l 12, de aktuella inteavtalenatts.

i civilrättsligär överenskommelser vanlig mening de kanutan att mera
betraktas direktiv för verksamheten.som

4.1 Blockannonser i televisionen

föreskrifternaDe i radiolagen 8-15 främst§§ gällernya annonser som
sänds annonstidunder i televisionen. Föreskrifterna, den marksändasom

4 följa, innebärTV måste följande.bl. a.
Av sänds under annonstid i televisionen framgåskall iannons som

intresse sändningen förstasker 9 § radiolagen.stycketvems
I sänds betalning eller fårvederlag intemot annatannonser som upp-

träda framträdandespelar roll i televisionsprogrampersoner som en som
huvudsakligen handlar nyheter eller nyhetskommentarer 9§ andraom

radiolagen.stycket
får inteAnnonser syfta till vinna för politiskastöd eller religiösaatt

åsikter åsikter i intressefrågoreller på arbetsmarknaden 10 § radiolagen.
med får inte syftaAnnonser reklam till fånga uppmärksamheten hosatt

barn under 12 år § förstal 1 stycket radiolagen. I sådana får inteannonser
heller uppträda figurereller framträdandespelar irollpersoner som en
televisionsprogram huvudsakligen sig tillvänder barn under 12 årsom
ll § andra radiolagen.stycket

Radiolagen innehåller tämligen detaljerade föreskrifter hurom annon-
får in i vilkensättas och tid får ide anspråk.taserna programmen

Högst tio programtjänsts sändningstid fårdygnprocent av en per avse
sådana sänds under annonstid i televisionen. Denna andelannonser som

särskilt förberäknas tiden mellan kl. 18.00 och kl. 24.00 l 3 § första stycket
radiolagen.

Inom sändningstid timme mellan hela klockslag fåren av en annonser
förekomma under högst minuteråtta eller, i undantagsfall, tio minu-rena

l3 § andra stycket radiolagen. 50ter



understigafår intetillfällegivettelevisionen vidiAnnonstiden ett en
harbildsignaturenljud- ochsärskildasändningstiden för denminut, sedan

radiolagen.frånräknats 14 §
in mellantelevisionen skall sättasannonstid iunderAnnonser pro-

föreomedelbartinte förekommafår dockmed reklamAnnonsergrammen.
12 årsig till barn underhuvudsakligen vändereftereller ett program som

radiolagen.första stycket15 §
iiin antingende sättsfår avbrytaAnnonser ett pauseromprogram,

iiellerförekommer längredetdär programpausersportprogram, pauser,
ellerpubliken,förmedföreställningar eller pauserevenemangsom avser

och därdelarolika avslutadebestårockså imellan delar avsomprogram,
minuter;minst 20följsföregås ellervarje del vararannonseravsom

annonstidenförekomma underintefår dockreklammed ome-annonser
sighuvudsakligen vänderefter delföre ellerdelbart programmet somaven

radiolagen.§ andra stycket12 år 15till underbarn

Kabelsfindningslagstiftningen4.1.4

varje svenskharEnligt YGLavsnitt 2.3.tidigare seOm YGL har talats
radioprogramsändajuridisk rättsvenskochmedborgare att genomperson

kabelsänd-genomför således påYGLYGL.första stycket§tråd 3 kap. 1
viktigatelevision denljudradio ochfrågainingsområdet både om -—-

etableringsfrihetgrundsatsen gentemothämtadefrån tryckfrihetsrätten om
det allmänna.

lokala1985677området, lagenpåtidigare gällande lagenDen om
principenpå1056, byggde däremot1985kabelsändningar omtryckt om

regler-Eftersom dennaför sända.kabelnämnden rätttillstånd attav --
lagstiftning1991 beslutatriksdagen höstenharing YGLstred ommot ny
19912027.110, SFSKU19, rskr.19919253,kabelsändningar prop.

föreskrifteri lag meddelasdettidigare YGLmedgerSom har nämnts att
12§ andra1 kap.i radioprogramkommersiell reklamförbud motom
kabellagentidigare gällandeföreskrev denenlighet härmedYGL.stycket I

intesändningar äregensändningar dvs. sådanaidet renasomatt s.
kommersiell reklam. Denförbjudet sändavidaresändningar att nyavar

januari i år äromsvängning sedan den 1kabellagstiftningen innebär en
reklam.radio och TV medkabelsändfinansieratillåtetdet att

utsträckningvissikabellagstiftningen harförförebild denSom nya
särskilti radiolagen sereglernatillkomna1991tidigare under årtjänat de

första stycket§11finns regelavsnitt. Bl.föregående motsvararsomena.
allmänheten.kabelsändningar tillförsta stycket lagen§radiolagen 11 om

TV-reklami frågaräckviddterritoriellaMarknadsföringslagens4.1 om
ti-marknadsföring har talatsotillbörliggeneralklausulOm MFLs mot

saknas klausulensUttryckliga regler3.1.2-3.1.4.digare avsnittense om
härom,emellertid vissa uttalandenmotiven finnsräckvidd. Iterritoriella

tidningar. Departe-i utländskareklamsikte pådessa närmasttarmen
51f.921970 57mentschefen yttrade prop. s.



Huvudsyftet med föreslagnaden lagstiftningen är sörja för vissaatt att
iakttas inom reklam och marknadsföring på den svenska markna-normer

den. förAvgörande generalklausulen skall tillämpas visspå åtgärdom en
därförbör inriktadåtgärden är på svensk publik. Var åtgärdenvara om en
företagitshar idäremot principär betydelse. Generalklausulen börutan

sålunda kunna tillämpas exempelvis i fråga reklammaterial harom som
producerats i utlandet därifrånoch distribuerats till i Sverige.mottagare
Detta bör siggälla reklamen särskilt inriktadär på Sverige eller vändervare
sig till internationell publik, däribland den svenska. Om däremoten
reklamen i för sigoch bara viss utländsk marknad bör generalklau-avser en

intesulen tillämplig. Det bör sålunda inte möjligt ingripaanses attvara
i utländsk tidning, vilkenmot inte primärt föravseddären annons en

spridning i andra länder, vissaäven exemplar tidningen skulleom av
förekomma ihär landet. Det sagda gäller även åtgärder vidtasnu som av

företag.svenska
Det innebärsagda generalklausulen i för sigoch kan tillämpasatt även

på handlingar företas utanför Sveriges gränser. De praktiska möjlig-som
heterna i fallsådana nå den ansvarige delgivningmedatt vitesföre-ettav
läggande eller verkställa beslut utdömande viteatt torde emel-ett om av
lertid begränsade.vara

I Marknadsdomstolens praxis finns antal fall där generalklausulenett
har tillämpats på marknadsföringsåtgärder företagna näringsidkare medav

isäte land Sverige och riktadeän denannat svenska marknaden bl.mot a.
MD 19733, 24,28, 19753,11, 197824, 25, 27, 19824. Inget dessaav
fall har gällt ireklam TV.

Två avgöranden finskaden Marknadsdomstolen föreligger däremotav
räckvidden den finska MFL svarande konsumentskyddslagenmotom av
det gällernär reklam i satellitsänd TV, MD 1987 13KO McDonaldsmot

Oy MD 1990 19K0 Brio-Scanditoysamt Ab och M B Internationalmot B
V. Den TV-reklam begärdes prövad paneuropeisk och engelsk-som var
språkig och iden sändes Super Channel och den tidigare förekommande
programkanalen Sky Channel. förhållandeI till Finland sigrörde det
således utländska sändningar, och reklamen riktade sig inte speciellt tillom

finskaden TV-publiken. Den finska domstolen ansåg detta konsu-trots att
mentskyddslagen tillämpaskunde på reklamen. Det märka iär detatt att
de båda avgörandena uttalas Finland inte bundetär interna-någotatt av
tionellt avtal, skulle hindra tillämpning finskaden lagstift-som en av
ningen.

4.2 EG-direktivet

4.2.1 Bakgrunden

På TV-området har inte bara EG också Europarådet varit aktivt förutan
få fram minimiregler sändningarsatt innehåll. En ambitionerna iom av
internationelladet arbetet har varit åstadkomma någorlunda klaratt en

gräns mellan programverksamheten i televisionen och TV-mediets an-
vändning för främstsprida kommersiella budskap.att Först med att

sitt regelverk Europarådet.presentera Den europeiska konventionenvar
gränsöverskridande television TV-konventionen öppnades förom un-

dertecknande i maj 1989. 52



år. Dessi oktoberbeslutadesTV-sändningardirektivEG sammaoms
vissa avseendeniganska näraföreskrifter överensstämmer o.m.-

TV-konventionen.ibestämmelsernamedordagrant -
skyldigtblirSverigeinnebär atti EGmedlemskapsvenskt attEtt

fulltintedäremotEES-avtalet pålägger utkrav.direktivets sammauppfylla
alkoholhaltiga drycker.förTV-reklamavsnitt 4.2.5skyldigheter se om

3denmedlemsländer;för EGbindandeblivitDirektivet har snumera
bringaförgällttidsfrist harnämligen den attutlöpte1991oktober som

artikeldirektivetmedöverensstämmelseförfattningar iandralagar och
25 1.

TV-direktivEGochTV-konventioneneuropeiska4.2.2 Den s
harDentraditionellt slag.folkrättsligt avtalTV-konventionen är ett av

Italien,Grekland,Frankrike,Cypern,20undertecknatshittills staterav
Norge,Nederländerna,Malta,Liechtenstein, Luxemburg,Jugoslavien,

Sverige,Storbritannien,Schweiz, Spanien,Marino,Portugal, SanPolen,
Österrike. Marino,SanPolen,Cypern,FemochTyskland, Ungern stater,

konventionen.ratiñceratStorbritannien har ävenSchweiz och
vilkasjutillträttskraft hari den stater,närKonventionen träder avav

inneva-underskeberäknasDettaEuroparådet.tillhörafem skallminst
år.rande

förbortkopplingsbestämmelsesärskildinnehållerTV-konventionen en
konventionsstaterSådanaartikel 27 l.EGtillhörkonventionsstater som

medlemmartill andrarelationerömsesidiganämligen i sina avskall
reglerkonventionensföljainteochEGs reglertillämpagemenskapen

området.aktuelladetregel påsaknargemenskapsrättendåänannat en
närvarandeförbehandlaravsnitt 1.2tidigare seSom har nämnts

konventionen.tilltillträdesvensktfråganRadiolagsutredningen ettom

EG-direktivetbakomövervägandenaNågot4.2.3 om
föreskriverRomfördraget atterinraspreambelTV-direktivets att enI om

medlemslän-innebärdettaoch attskall upprättasmarknad attgemensam
itjänster;i frågafri rörlighetförhinderundanröjaderna måste om

televisionallmänhetentillTV-sändningarhärtill uttalasanslutning att
mening.i fördragetstjänstnormalt utgörbroadcasting en

fullgottkonsumenteri egenskapTV-publiken etttillförsäkraFör att
antalunderkastasTV-reklamenväsentligt ettförklaras detskydd, attvara

sin bestämmafast vid rättstårmedlemsländerna attminimiregler och att
omständighetervissaunderreglerpreciserade eller strängare attsamtmer

jurisdiktion över.de harprogramföretagförvillkorolikafastställa som
TV-reklamförbjuda allnödvändigtdet ärförklaras attpreambelnI att

indirekt reklam,inklusive utantobaksvarorandraför cigaretter och som,
förbudetkringgå attförsökertobaksvaran,direkt an-nämna genomatt

för tobaksvarorkänneteckeneller andrasymbolermärkesnamn,vända
tillverk-innefattarverksamhethuvudsakligaellerföretag, kändaeller vars

53produkter.försäljning sådananing eller av



4.2.4 Begreppen TV-reklam, smygreklam och sponsring

Direktivet innehåller definition TV-reklam artikel b.l Därmeden av
förstås varje annonssändning till allmänheten betalning ellermot annat
vederlag från offentligt eller privat företag i förbindelseett med närings-en
verksamhet syftar till betalning främja tillgångenatt påmotsom varor,
tjänster eller andra nyttigheter, inbegripet fast egendom.

frånBortsett följervad artikel innefattar18 intedetta uttryckligasom av
anbud försäljningköp, eller uthyrning eller tjänster.om av varor

Uttrycket smygreklam definieras artikelockså c. Därmedl avses en
framställning i 0rd eller bild i gäller eller tjänsterett program som varor
eller varumärken eller verksamheter knutna till företag tillver-namn, som
kar eller tillhandahåller tjänster, förutsättningallt undervaror att program-
företaget har reklamsyfte framställningenmedett och allmänheten kan
vilseledas i fråga dennas karaktär. En framställningsådanom anses vara
uppsåtlig, framför allt den sker betalning eller vederlag.mot annatom

Med förståssponsring i direktivet artikel d varje bidrag1 till finansie-
ringen TV-program offentligtett eller privat företag, inteettav ärsom som

i TV-verksamhet ieller framställaengagerat audiovisuella verk, lämnaratt
syftetmed skapa positiv bild företagets firma,att varumärke,en av

allmänna anseende, verksamhet eller produkter dvs. lämnas i PR-som
syfte.

Direktivet skiljer således mellan reklam och sponsring. Skillnaden ligger
i sponsringatt medel skapa positiv bildett attses som en av sponsorns
finna, varumärke eller allmänna anseende, medan reklamen betraktas som

hjälpmedel i själva sälj- inköpsverksamheten.ellerett

4.2.5 EG-ländernas förpliktelser

De grundläggande åtagandena

Enligt direktivet varje medlemsland för TV-sändningar tillattsvarar
allmänheten uppfyller gällande förrätt rundradiosändningar i landet.

omfattar delsAnsvaret programföretag landet har jurisdiktion över,som
dels programföretag inget medlemsland har jurisdiktion översom men som
använder frekvens eller satellitkapacitet medlemslandet har bevil-en som
jat eller sänder till satellit från medlemslandet artikel 2 1.som en

Direktivet omfattar emellertid inte sändningar är avsedda attsom
enbart i andra ländertas än medlemsländer inteemot och tas emotsom
direkt eller indirekt i fleraeller medlemsländer artikelett 2 3.

Ytterligare föreskrivs medlemsländernaatt lämpliga åtgärdergenom
skall till programföretag de jurisdiktionatt har uppfylleröverse som
direktivets bestämmelser artikel 3 2.

ochMottagning vidaresändning TV-sändningarfrån andraav
medlemsländer

Varje medlemsland skall tillrätten fri mottagning och får integarantera
begränsa vidaresändning sittpå territorium TV-sändningar från andraav
medlemsländer på grunder iregleras direktivet artikel 22. 54som



europeiska TV-EG-direktivet och denskillnad mellanviktigEn
provisorisktterritoriumsittpåför landgällerkonventionen rätten attett

överträdelse desändningar utgörvidaresändning avenstoppa somav
tillåtetomständigheter dettaärsärskildaEndast underuppställda kraven.
tillåtetinteartikel 2 Det ärframgårsåsomEG-direktivetenligt ex.av

ibestämmelserhänvisning tillvidaresändning med attatt stoppa en
sponsringoch överträtts.reklamdirektivet om

reglerbestämma strängareRätten att
harprogramföretag landetfritt krävamedlemslandDet står attatt somett

direktivetsregler änpreciserade eller strängareföljerjurisdiktion över mer
artikel 3 l.

reklam och sponsringBestämmelserna om

Huvudbestämmelser

ochreklamhandlar den störstaartiklardirektivetsAv spons-gruppen om
artiklarna 10-21.ring i TV

sådanidentifieraskall lättTV-reklamArtikel 10 attl att somvaraanger
optiskaövriga delarprogramtjänstensfrånåtskildoch hållas klart genom

ibarafår förekommareklamannonserEnstakaakustiska medel.eller
102.undantagsfall artikel

befaras påverkateknik kanfår inte användasreklamannonserI somen
förbjudet103 och det ärartikel attundermedvetnakonsumenternas

artikel 104.smygreklamsända

i sändningarnaplaceringReklamens

Huvudregeln äri artikelsändningar ll.iinfår placerasreklamHur anges
villkorartikel l. På dellmellanplacerasskallden somatt programmen

dettasändas underreklamfår docki punkterna 2 5 ett program, omanges -
medvärdeintegritet ochnegativt påverkakan ske programmetsutan att -

och karaktärlängdnaturliga avbrotttillhänsyn programmetssamttagen -
förställning träds när.rättighetshavarnasoch attutan

ochisjälvständiga delarbestår sportprogramsamtI avprogram som
föreställningarellergällerandra sammansatta evenemangsomprogram

iellerdelarnamellanendastfår reklam placerasmed pausernapauser,
artikel 112.

visasförfilmer framställdabiograñilm och attAudiovisuella verk såsom
doku-ochunderhållningsprogramserier,televisionen med undantagi av

Så-artikel 3.programkategori llsärskildbehandlasmentärer ensom
överstiger 45programtablånenligtsändningstidfår, derasverkdana om

45-minutersperiod.varjeför helgångreklamminuter, avbrytas enav
enligtsändningstidenfår förekommaYtterligare avbrott program-ett om
flera hela 45-elleröverstiger tvåminuterminst 20tablån med

55minutersperioder.



När andra sådanaän i punktsammansattaprogram program som avses
2 avbryts reklam, bör förflytadet minst 20 minuter mellan varjeav
reklamavbrott i artikel 114.programmet

Reklam får inte in isättas någon sändning gudstjänst. Nyhetspro-av en
nyhetskommenterande dokumentärer, religiösagram, program, program

och barnprogram sändningstid enligt programtablån understiger 30vars
minuter, får inte heller avbrytas reklam. Om sådana enligtav program
programtablån 30 minuter eller längre, gäller bestämmelserna i devarar
föregående punkterna artikel l l 5.

Särskilt skyddsvärda intressen

Vissa intressen i direktivet särskilt skyddsvärda. I artikel 12anges som
föreskrivs således TV-reklam inte får utformas påatt sådant densättett att

negativt påverkar respekten för människans värdighet,-
innefattar diskriminering på grund kön eller nationalitet,av ras,-

förär stötande religiösa eller politiska övertygelser,——
är ägnad främja handlande kan skadligtatt för hälsa ellersom vara-
motverka säkerhet,
stimulerar handlande kan skadligt för skyddet miljön.som vara av-

Reklamrestriktioner för särskilda produkter

Direktivet innehåller också restriktioner för reklam beträffande vissa pro-
duktkategorier artiklarna 13-15. Artikel fast13 slår all slags reklam iatt
TV för och andracigaretter tobaksvaror förbjuden.är

Förbjudet ocksåär TV-reklam för läkemedelsådana och medicinska
behandlingar endast kan erhållas efter läkare i det med-som recept av
lemsland har jurisdiktion programföretagetöver artikel 14.som

TV-reklam för alkoholhaltiga drycker får enligt artikel inte15
sigvända särskilt till minderåriga inteoch under några förhållanden--

visa minderåriga konsumerar sådana drycker,som
anknyta alkoholkonsumtion till fysisk prestationsförmåga bilkör-eller-
ning,
förmedla intryck alkoholkonsumtion bidrar till socialaatt ellerav-
sexuella framgångar,
göra gällande alkohol har terapeutiskaatt egenskaper, stimu-utgör ett-
lerande eller lugnande medel eller förär medel lösa personligaett att
konflikter,
stimulera överdrivet bruk alkohol eller förmedlaett negativ bildav en-

avhållsamhet eller måttlighet,av
framhäva hög alkoholhalt positiv egenskap hos dryckerna.som en-

Som har nämnts tidigare får enligt direktivet medlemsland inteett
begränsa vidaresändning TV-sändningar från andra medlemsländer påav
de grunder i direktivet.regleras förhållandetDet medlemslandssom att ett
sändningar innehåller alkoholreklam alltså inte medlemslandett annatger
rätt vidaresändning i denatt delen. Påstoppa denna punkt kommer dock
EES-avtalet medföra begränsning. Enligtatt undantagsbestämmelseen 56en



förelägga kabeloperatörer ärEFTA-landfår nämligeni bilaga 10 ett som
elimineraeller på sättterritorium krypterapå dess annatverksamma att

vidaresändningen andraförutsattalkoholhaltiga drycker,förreklam att av
skall omprö-inte Undantagetbegränsas.alkoholreklamenTV-program än

1995.årvas

minderårigaförSkydd

artikel går på16bestämmelseDirektivet innehåller att mot-utsomen
kan utsättaminderåriga i TV-reklamexploateringsådanverka somaven

moralisktnegativt ipåverka demskaderisker ellerför fysiskadem avse-
följandeuppfylla kravminderåriga skall reklamenförTill deskyddende.

tjänstellerminderåriga köpafår inte direktden att en varauppmana-
godtrogenhet,oerfarenhet ellerutnyttja derasattgenom

föräldrar ellerminderåriga övertalainte direktfården attuppmuntra-
tjänsterna,ellerannonseradeköpa deandra att varorna

minderåriga harförtroendesärskildafördel detfår inte draden somav-
föräldrar, eller andraför lärare personer,

situationer.i farligavisa minderårigagrundinte sakligfården utan-

Sponsrade TV-program

kraven ärgrundläggandei artikel 17. DeavhandlasSponsrade program
följande.

inflytandeomständigheter tillåtas utövainte någrafår underEn sponsor
påinplacering i programtablåninnehåll eller ettöver ett sponsrat programs

ansvarsmedvetenhet ochprogramföretagetspåverkardetsådant sätt att
artikel 17 a.publicistiska oberoende 1

logo-ellertydligtframgåSponsringen måste att sponsoms namngenom
b.artikel 17 1början sluteti ellertillkännages programmettyp av

uthyrninginköp ellerfrämja avsättning,direktfår inteProgrammen av
tillhänvisningardirektatjänster;ellertredjeeller mans varorsponsoms

förhållandeningamarknadsforingssyfte får undertjänsterna iellervarorna
artikel 17 l c.iförekomma programmen

får inteförbjuden. Såledessponsring TV-programvissa falll är av
huvudsakligajuridiskafysiska eller varspersoner,program sponsras av

till-ellerförsäljning sådanatillverkning ellerverksamhet gäller varorav
för enligtfår reklamintetjänster, det görassådanahandahållande somav

förSponsringsförbud vidaregällerartikel 172.eller 14artikel 13 ny-
artikel 3.17nyhetskommenterandehetsprogram och program

sändningstidBegränsad

sändningstid förtillåtnahögstaslutligen reglerDirektivet innehåller om
överstiga denfår 15intedennaartikel 18. Huvudregeln ärreklam att av

till 57får ökasdockprocentandelsändningstiden punkt l. Dennadagliga



m
°0 för20 kunna inkludera innehåller uttryckliga anbudatt annonser som
försäljning och uthyrningköp eller tjänster,eller förutsatt attom av varor

sändningstiden for vanliga reklamannonser inte överstiger 15%.
Den sammanlagda tiden för reklamannonser får under viss entim-en

mesperiod inte överstiga %20 sändningstiden artikel 18 2.av
innehållerAnnonser uttryckligt försäljninganbud och köpettsom om

eller uthyrning eller tjänster får inte totalt överstiga timmeav varor en per
artikel 18dag 3.

Enligt artikel 21 skall tillmedlemsländerna verksammma åtgärderattse
vidtas TV-sändningarkan till allmänheten inte förenligaär medmot som

bestämmelserna sponsring.reklam ochom

4.3 Allmänt anpassningen till EG-direktivetom

4.3.1 Utformningen påregelverket radio- TV-områdetochav

Utredningens Utvecklingenbedömning; medieområdet ipå EG-ett
perspektiv motiverar det svenska regelverket radio-på och TV-att

lagform.området ges

Skälen för bedömningen beskrivningen radiolagensAv villkor for ettav
programföretags sändningsrätt avsnitt framgår4.1 dessa endast gälleratt
marksändningar regelverket befinner sig i omvandling.samt att

Det kan förnekasknappast det gällande regelverket radio och TVatt om
har mindre tillfredsställande utformning. Utredningen konstaterar sär-en
skilt, vidlagrådet granskningen 1991 lagstiftningårs reklam iatt av om
marksänd fannTV inte uppfyllerreglerna elementära krav på klarhetatt
och överskådlighet prop. 199091 149 327.s.

Rundradion etablerades i vårt land år 1924. Detta skedde attgenom
Telegrafstyrelsendåvarande efter bemyndigande Kungl. Majt slötav en

överenskommelse formed det ändamålet bildade bolaget Radiotjänst AB,
därmed blev sändningsrättsinnehavare.ende Bolagets verksamhetsom

finansierasskulle licensavgifter.genom
1 den nämnda överenskommelsen hette det bl. utsändaatta. program

skulle av växlande och förströelseskänka god överhuvudart samtvara
vidmakthållaägnade allmänhetens intresse för rundradio.taget attvara

Det också skulle hållas ideell,på en hög kulturellattangavs programmen
och konstnärlig nivå, och präglade vederhäftighet, saklighet ochvara av
opartiskhet liksom annonsering eller intereklam skulle få ägaatt rum.

Staten har fortsättningsvisäven huvudsakligen använt metoden med
avtal för reglera vad fårskall och sändas. tillFram år 1947att som
företräddes vid avtalsslutandet Televerket; denstaten överens-av nya
kommelse träffades detta år slöts emellertid direkt mellan Kungl.som
Majt Kommunikationsdepartementet och Radiotjänst.

Radiotjänsts firma ändrades år 1957 till Sveriges Radio AB. Nya avtal
Årmellan Kungl. Majt och bolaget ingicks år 1959 och 1967. 1978

ombildades Sveriges Radio till koncern med icke sändande moder- 58etten



sist-företag. Fr.sändningsberättigadedotterbolagenbolag och o. m.som
regeringen och dotterbolagenslutits direkt mellanavtalnämnda år har

programföretagen.
skilda regler kan gällainnebärregleringsmetoden bl.användaDen atta.

idetexempel kanprogramföretags sändningar. Som nämnasför olika att
Sveriges Televisionförtillåtetutsträckning för närvarandeviss är men-

sponsradesändainom koncerneninte för bolagnågot attannat pro--
gram.

propositionenanledningKonstitutionsutskottet har uttalat medSom av
avtal12, de199091 KU21 äryttrandefrihetsgrundlagförslag tillmed s.

civilrättslig mening. De kanvanligöverenskommelser iträffats intesom
Radios verksam-direktiv för Sverigesallmännasbetraktas detsomsnarare

het.
heltnaturliga skälTV-sändningar harEG-direktivetiReglerna enavom

reglerna.svenskabakgrund deänannan
Romfördraget före-förstEG-direktivet erinrastillpreambelnl attom

förfri rörlighetmedmarknadskriver det skall upprättasatt gemensamen
snedvrids.intekonkurrensenordningtjänster och attgaranterarsomen

hjälprundradiosändningar medgränsöverskridandeDet betonas att av
Åtgärder skallfullfölja EGs mål.teknologierolika sättenär attett av

nationella marknaderfråndels till övergångför få stånddärför vidtas att en
distributionför framställning ochtill marknad program,avgemensamen

förfång för deträttvis konkurrensförutsättningar fördels skapa utanen
TV-tjänsternaintresseallmänna representerar.som

normaltTV-sändningar till allmänhetenvidarefastslåspreambelnI att
fördragetmening ochi Romfördragetstjänst service attutgör en

hinder för tjänstersundanröja allamedlemsländerna skallinnebär att
förordningar och ad-medlemsländernas lagar,rörlighet. påpekasDet att

programföretags och kabeloperatörersrörandeministrativa arrangemang
skillnader hindrakanvissa sådanadelvis skiljer sig ochåtverksamhet att

effektivadeninom EG och störafria rörlighetrundradiosändningars
restriktioner i frågamarknaden; allainom denkonkurrensen gemensamma

enligtinom EG måsterundradiotjänstertillhandahållafriheten attom
Romfördraget upphävas.

televisio-tvingat fram påsatellitsändUtvecklingen TV har en ny synav
År Radio-koncemensSveriges1991 upphördei Sverige.även ensam-nen

NordiskocksåiTV-sändningar marknätet,bedriva atträtt att genom
sändningstillstånd.Television fick

gällerfortfarande både vadsig docklagstiftning grundarSvensk -
ochgamla avtals-detaljer på deni frågai ochuppbyggnaden stort om ——

entydigt libe-och denMotsättningen mellan dennamonopoltraditionen.
fortfarande mycketi TFyttrandefrihetstradition återspeglas ärrala som

principerfrån TF hämtadeYGL med dess1991påtaglig. årDen antagna
får betraktasTV-sändningaremellertid radio- ochmarkerar att numera

leverantör-kundförhållande. Medfrämst tjänst baserad på ettettsom en
EG-direktivet.i samklang medYGL godstårsådant synsätt

ändamåls-behandla hurutredningeninte närmaretillkommerDet att en
mediepolitiskafrån 59radio- FV-området börlagstiftning ochenlig på utse



synpunkter. Uppdraget marknadsföringsrättenspå medförområde emel-
lertid utredningen inte kan underlåta ha lagstiftning-synpunkter påatt att

grundläggande framgåruppbyggnad. Som redan 1991 års lagråds-ens av
får frågayttrande denna allt flerbetydelse enskildastörre och statenav

ekonomiskt oberoende företag påbörjar sändningsverksamhet.som
I EG-perspektivet därför enligtbör utredningens mening hittillsva-den

rande ordningen och här beaktar utredningen kritikdenäven som-
lagrådet riktatandra skäl har denna generella regler iersättasmotav av——
lagform. Utgångspunkten bör härvid det så långt möjligt gällabörattvara

likartad reglering för marksändningar satellitsändningaroch och allaatten
sändarföretag och kommersielladessas reklamkunder lika.bör behandlas

Utredningen vill härutöver reflexion lagstiftning-göra allmänen mer om
utformning. På det tryckta ordets område gäller sedan länge iTFattens

princip uttömmande lagenligtvad innehåll i skrift.ärnormerar som en
finnsDessutom emellertid utomrättsligthär regelsystem, Etiska reglerett

för radio och TV, har antagits Publicistklubben, Svenskapress, som av
Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen och som

Sverigesockså Radio-koncernens programföretag anslutit till.sig Frågor
efterlevnaden såvittdessa regler angår Pressensprövasom av pressen av

Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman.
övrigaFör medier vid sidan det radio, filmer,tryckta ordet TV,av -

videogram och ljudupptagningar yttrandefrihets-gäller denm. m. nya-
grundlagen, YGL, bygger principer ipå bärande TF. YGLsom normerar
dock inte uttömmande yttrandefriheten i radioprogram, dennautanex.

alltjämt regler sinahar i förstarötter den överenskommelsenstyrs av som
Telegrafstyrelsenmellan Radiotjänstoch utsända skulleattom program

präglade vederhäftighet, saklighet opartiskhet.ochvara av
iDe radiolagen intagna föreskrifterna opartiskhet saklighetochom

måste i oförenligasägas grunden yttrandefrihetmed den YGLvara som
stadfáster. Tiden bör därför undersöka detattnumera anses mogen om

inte skulle räcka med ordning enligt vilken företagsändande underkas-en
sig etiskatade regler och prövning liknande falletvad medären som

pressen.

4.3.2 TV-reklambegreppet och programsponsring i TV

Utredningens bedömning Utredningens förslag avsnittse 3.4.1 att
tillämpningsområdet för 2§ utvidgas till inköpsreklamMFL skall

liknandeoch motiveratär hänsyn till TV-direktivetsäven med
TV-reklambegrepp.

Skälen för bedömningen Begreppet marknadsföring i omfattarMFL som
tidigare har avsnitt avsiittningsfrfimjandeutvecklats 3.4.1 endast åtgär-
der; utanför begreppet faller inköps- eller anskaffningsfrämjandeandra

riktasåtgärder bakåt kreditgivare.leverantörer eller Sommotsom ex.
framhållitsockså har måste emellertid EG-direktivet vilseledande 60om



avsättningsfrämjandereklam förstås reklambegreppet bådeså, att avser
därför tidigareliknande. Utredningen harreklam och inköpsreklam och

för generalklausulen iföreslagit lagändringen tillämpningsområdetden att
utvidgas till omfatta reklam.2 § också sådanMFL att

Även omfatta såvälTV-direktivets TV-reklambegrepp måste anses av-
liknande. före-inköpsreklam och Densättningsfrämjande reklam som

tillämpningsområdet för generalklausulenslagna utvidgningen motav
anskaffningsfrämjandemarknadsföring omfattaotillbörlig till ocksåatt

till TV-direktivets TV-därför påkallad med hänsynåtgärder är även
reklambegrepp.

vissa särskilda bestämmelserTV-direktivet innehåller i artikel 17 om
sponsring.skillnad reklam och Spons-sponsring. Direktivet mellangör en

firma,positiv bildring för skapa allmäntmedelär attett sponsomsen av
direkt syfte stimulera försäljningenverksamhetvarumärke eller utan att av

fårsyfte föreligger, detviss tjänst. Om sådanteller däremot etten vara
mening.sig i direktivetsreklamröraanses om

sponsring uppenbarli-TV-direktivets distinktion reklam och harmellan
från synpunkt skallingen gäller vad MFLrelevans när det ansessom sgen
näringsidkare verksamhetenmarknadsföring. Om ochärutgöra en sponsor

tjänster, förhållandetinriktad avsättning för eller lärpåär attvaror
marknadsfö-tillkännages ieller logo TV attvara se somsponsorns namn

ring mening.i MFL s

Direktivets innehållbestämmelser4.4 om annonsers

4.4.1 Allmänt

avsnittTidigare 3.3bedömning har uttalats seUtredningens att
iotillbörlig marknadsföring tillämpasgeneralklausul börMFLs mot

Marknads-med vad EES-rätten kräver. Denöverenskommelse av
lagstridighetsprincipen i godutvecklade står överens-domstolen

härmed.stämmelse

reklam tvåSkälen TV-direktivets bestämmelser ärför bedömningen avom
bestämmelser innehåll bestämmelsersikte ochslag påtar annonserssom

in iför får placerastillåtna tid reklam och hur reklamgäller högstasom
programutbudet.

direktivbestämmelser gälleravsnittI detta behandlas enbart de som
från artikel 10återfinns i artikel 10, bortsettinnehåll. Dessaannonsers

liggerartiklarna Till för flertal dessa bestämmelser12-17. grundsamt ett av
till TV-publikens intressen konsu-uppenbarligen hänsynstagandeett som

därför ihänvisas särskilt härtill. Reglerna börai preambelnmenter; synes
konsumentintressenaförsta frånmed utgångspunkt hurhand bedömas

marknadsföringsområdet, särskilt general-tillgodoses enligt svensk pårätt
otillbörlig marknadsföring i 2 §klausulen MFL.mot

avsnitten 3.1.2-tidigare seInnebörden 2§ MFL har behandlatsav
näringsidkare företar 61framhållits handling3.1.4. Bl. har att en som ena.



vid marknadsföring tjänst nyttighet inteeller någonav en vara, en annan
får strida affárssed, preciseras igod uttryck bl. Interna-mot ett som a.
tionella förHandelskammarens Grundregler reklam.

lagstiftningenviktig princip iSom också nämnts är svensk rätt atten
såvitt möjligt i Sveriges folkrättsligaskall tolkas överensstämmelse med

Utredningen framhållitförpliktelser. har generalklausulenäven att mot
marknadsföring sig för tillämpning tillgodo-otillbörlig lämpar väl en som

framtidaEG-rättens krav. EG-kraven bör således del detutgöra en avser
tolkningsunderlaget. Marknadsdomstolen utvecklade lagstri-Den av s.

finnsdighetsprincipen avsnitt samordning.se 3.1.4 underlättar Deten
möjligheter smidigt anpassning tillalltså goda på uppnå godsättatt ett en

EES-rätten.
finnsTill sist i sammanhang anmärkas allmänbör detta detatt en

vitesför-begränsning i möjligheter ingripaMarknadsdomstolens medatt
i radio jfr 199091 149bud det gäller reklam såväl TVnär som prop. s.

f.. nämligen skilja ursprungliga sändningarmåste mellan och115 Man
vidaresändningar, sändningar samtidigendast ochdvs. utgörsom en

återutsändning sändning.oförändrad av en annan
Enligt förbud riktas exempelvisMFL skall den TV-ett mot

näringsidkaren, förbudannonserande kan meddelas andra seävenmen
meningen programföretag viss2 § andra MFL, det har säntex. som en

förbud lär däremot inte kunna riktas den endastEtt mot tarsomannons.
sändning och vidaresänder i kabelnät.den Denettemot somen ex.

inga möjligheter påverka sändningarnas inne-endast detta hargör att
håll.

på reklamidentitiering4.4.2 Kravet m. m.

otillbörligUtredningens bedömning MFLs generalklausul mot
marknadsföring tillgodoser i artikel 101 ikraven och 3 TV-
direktivet

artikel i TV-direktivetSkälen för bedömningen För 10 och 3 har redo-l
tidigare avsnittgjorts 4.2.5.se

för reklamidentiñering i frågaGrundregler reklam ställs kravI påett om
artikel Utredningen härtillreklam det redan med hänsynall l l. attanser

praxis Marknadsdomstolen i del har utvecklatoch den denna ärsom
möjligt otillbörlig marknadsföring betrakta överträdelseatt ensom av
artikel bedömning får i fråga artikel 103.10 Samma göras om



4.4.3 Smygreklam

Utredningens bedömning Smygreklam i TV-direktivets mening bör
hjälpkunna motverkas med radiolagens villkoren förreglerav om

programföretags televisionsända i framför allträtt marknätet,ett att
iden bestämmelsen 6 § andra stycket.nya

Skälen för bedömningen Enligt artikel i TV-direktivet förbju-10 4 detär
det sända smygreklam. Med denna har senämntsatt term avses som
avsnitt framställning i bild i4.2.4 0rd eller gälleretten program som varor

tjänstereller eller varumärken eller till Företagverksamheter knutnanamn,
tillverkar eller tillhandahåller tjänster, förutsättningallt undersom varor

programföretaget reklamsyfte framställningenhar med och allmän-att ett
heten kan vilseledas i fråga dennas karaktär. sådan framställningEnom

uppsåtlig, framför allt den sker betalning ellermot annatanses vara om
vederlag.

Företeelsen smygreklam till självaär således knuten programverksam-
iheten TV.

för vid sidan ingripa tidigareUtrymmet TF reklam kanatt motav som
har beskrivas formelnmed det skall sig framställningarnämnts röraatt om

enbart kommersiella förhållanden till föremålhar kommer-och ett rentsom
siellt syfte. YGL för televisionen innebär iDen gäller bl.a.nya som- -
grunden detsamma, från i för sig viktiga skillnaden ibortsett den och
förhållande till annonsering utanför straff-TF, all lämnas YGL ochatt s
processrättsliga exklusivitet l kap. 12 § andra stycket YGL. Denna om-
ständighet ingenhar dock betydelse i här sammanhanget.det

Smygreklam i TV-direktivets mening förekomma i formkan s.k.av
produktexponering product placement. Som exempel kan nämnas att
sändarföretaget slipper vissa ofrånkomligadet betalamot att annars-
kostnader tjänst i inteeller på sättett ettexponerar en vara program som-

motiverat från programmässiga betingasär utgångspunkterrent utan av
förreklamvärdet viss näringsidkare.en

fråga motsvarighet till redaktionell iDet är reklamm.a.o. om en s.
Om pressetiska finns särskilt avsnitt i Etiskadetta problem ettpressen.

förregler radio vilket visar frågoroch TV, det gällerattpress, om pressens
fristående ställning ovidkommande inflytandenoch obundenhet ochav
hänsyn. primärt lita tillHär måste andra regler och änman normer
generalklausulen otillbörlig marknadsföring.mot

i televisionenFrån smygreklam bör skiljas programinslag,sådana vars
syfte verkligen rikta vissär uppmärksamheten på produkt,att en ex.
konsumentinformationsprogram. Sådana inslag kan aktualisera etiska frå-
geställningar liknande redaktionellasmygreklamen. Mellanartav som

och emellertid principiell skiljelinje.reklamannonser går klar Iprogram en
dessa sig marknadsföring i mening.det MFLs Som harrörsenare om

för reklamidentifieringnämnts ställer Grundregler reklam krav ipåett
fråga artikelall reklam praxisll. Marknadsdomstolens ocksåärom
entydig på denna punkt. TV-direktivet innebär detsamma vad gäller TV- 63



omständigheten vid marknadsföringreklam. Den i kravetTV påatt
reklamidentiliering åsidosätts, föranleder emellertid inte någon annan
bedömning fortfarande sig marknadsföringdet och inteän röratt om om
smygreklam.

Marknadsföring i i formTV sker normalt de betaldaav annonserna.
Även programinslagandra kan dock marknadsföring.utgöra Avgörande är
bl.a. det kommersiella syftet inslaget. syftemed Ett sådant kan, närrent
det gäller programin-än betalda stå klartannat attannonser, ex. genom
slaget gäller försäljning programföretagetprodukt har ekonom-en av vars

fördel,isk programtidning företaget marknadsfö-Somut.ex. en som ger
ring i exempelvis uppgifterTV kan också betrakta de brukarattvara som
förekomma i anslutning till Sveriges Utbildningsradios hurprogram om
publiken kan beställa liknande jfrkursböcker och 199091 149prop. s.
68.

redaktionellt förekom-Att TV-program handlar produktett om en som
emellertidpå marknaden kan motiverat högst varierande skäl.mer vara av

Även presentationen produkten kan framstå fördelaktig för detom av som
säljande företaget, finns i inte anledningdet regel sådana bevekel-anta, att

för programföretagetssegrunder har spelat någon avgörande roll beslut att
sända Introduktionen bilmodell har oftaprogrammet. ettav en ny ex.
klart nyhetsvärde långt utanför de presumtiva bilköparnas krets. Om man
i fallsådant kan tala smygreklam, skulle det kunna bero påett om
exempelvis den iuppmärksamhet produkten ståttägnatsatt som uppen-

missförhållandebart till visarnyhetsvärdet. Exemplet det knappast äratt
möjligt företeelserskarpt de bör betraktasavgränsa smygrek-att som som

från nyhetsförmedling, åsiktsbildninglam eller underhållning, dvs. det
slags yttranden skall åtnjuta fullt skydd YGLTF och reglersom genom s s

straff-grundlagarnas och processrättsliga exklusivitet.om

Radiolagens förbudsregelnya

råder bred enighet iDet smygreklam TV skall motverkas. Dettaatten om
kommer till i TV-direktiv europeiskauttryck både EGs och den TV-
konventionen.

För den svenska marksända televisionens radiolagensdel gäller bl.a.
opartiskhet.krav på krav har Radionämnden tillämpatDetta länge så, att

programföretagen försiktigabör med sända ellerattvara program pro-
graminslag, innebär reklambetonat vissgynnande produktettsom av en

vissteller företag.ett
ytterligare vikten friFör markera programverksamheten hållsatt attav

från smygreklam lagstiftning ihar 1991 års reklam marksändgenom om
införts i radiolagen,TV bestämmelse inte tillåtetdet äratten ny som anger

för programföretag i programverksamheten vederlag ellerett att mot
otillbörligtpå kommersiellt intresse 6§sätt andraett ettannars gynna

första meningenstycket radiolagen.
klara ordalagI således varken gynnande vederlagatt motanges numera

eller otillbörligt igynnande godtas programverksamheten. Rörande 64annat



det slaget åtgärder yttrade departementschefen prop.senare av
199091 149 128 f.s.

Varuexponering i TV kan naturligtvis förekomma såsom gynnande mot
vederlag. Ett praktiskt fall emellertidär programföretagetattmera genom

idet kommersielltatt intresse slipperett vissa utgifterettprogram gynnar
skulle ha belastat företaget. Programföretaget uppnår dennasom annars

ekonomiska fördel i fokusera vissaatt produkter ellerprogrammetgenom
varumärken på sätt har reklamvärde för vissett näringsidkare.som en

Om idet förekommer fokuseringett markant produktprogram en av en
eller varumärke och detta inte för tittaren framstårett motiverat medsom
hänsyn till något informativt eller underhållande syfte hos programföreta-

kan misstänka Företagetget har haft ekonomisk fördelatt åtgärden.man av
Oavsett hur det förhåller sig med den ekonomiska fördelen kan det emel-
lertid finnas skäl för bedömningen företaget i programverksamhetenatt på

otillbörligt harsätt kommersielltett intresse.gynnat ett
Man bör dock skilja mellan programföretaget självt harprogram som

producerat och till vilka företaget bara har visningsrätten,köptprogram
långñlmer. När det gäller det slaget kan detex. program av senare vara

omöjligt för programföretaget undvika fokuserasproduktatt påatt etten
sätt har reklamvärde för näringsidkare inkräkta påsom utan atten pro-

såsom upphovsrättsligt skyddatgrammet verk.ett
Ett exempel otillbörligtpå gynnande kommersielltett intresseettav

skulle emellertid kunna frågesportprogram i TV, vinsternadärettvara
utgörs TV-apparater. Som jag har tidigarenämnt kan i sådantav ettman
fall inte rikta någon kritik programföretaget det låter TV-bildenmot om
göra hastigt över Omett emellertid programföretagetapparaterna. påsvep

påtagligt föroch sammanhangetett omotiverat sätt låter bilden fokusera
TV-apparaterna det frågaär varuexponering den artenom att ettav
kommersiellt intresse på otillbörligt Skullesätt. iett ställetgynnas pro-
gramledaren markera i tävlandet och låta gå tillöveren paus programmet

uteslutande handlaatt TV-apparatema, i positivaattom ex. genom
ordalag beskriva deras egenskaper och kan köpa dem, då harange var man

ändrat karaktär till gällaprogrammet reklam. Därmed inteatt är sagtren
det fråga otillbörligär marknadsföring.att Marknadsföringen kanom vara

invändningsfri från marknadsföringslagens synpunkt, attex. genom upp-
fylla det krav på reklamidentifiering regelsystemet får innefatta.som anses
Men även det sigrör i för sigoch invändningsfri marknadsföringom om en
föreligger givetvis klart exempel påett gynnande kommersielltettav
intresse.

Med hjälp den iregeln 6 § andra stycket radiolagen får detav nya anses
möjligt effektivt motverka sådanatt smygreklam artikel 10 ivara 4som

TV-direktivet sikte på. Däremot är har anförtstar i föregåendedetsom-
MFL generalklausul otillbörlig marknadsföring föga tjänligtmots ett—

instrument i detta sammanhang. Om framställning innefattar otillbörligen
marknadsföring ligger således det otillbörliga på plan vidänett annat
smygreklam i TV-direktivets mening.
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Diskriminerande reklam4.4.4

tredjei 6§bestämmelsenhjälpbedömning MedUtredningens av
programföretag förmåsfallflesta attdei radiolagen kanstycket ett

iartikel 12 TV-isådan reklamfrån sändaavstå att avsessom
därför inte.lagstiftning krävsdirektivet. Särskild

redogjortsTV-direktivet hariartikel 12Förför bedömningenSkälen
avsnitt 4.2.5.tidigare se

TFvid sidanförframhållitsockså attTidigare har utrymmetatt av
sigskall röraformeln detbeskrivas medingripa reklam kan att ommot

föremåltill ochförhållandenkommersiellaenbartframställningar harsom
syfte.kommersiellthar ett rent

möjligt medutsträckningi begränsad attföljaktligen endastDet är
hävdalagstridighetsprincipenför ochreklamtill Grundreglerhänvisning

marknadsföring.otillbörligartikel 12 utgöröverträderTV-reklamatt som
grundTV-reklam pådiskriminering iförbudetförhållandetDet mot avatt

förGrundreglermotsvarighet isindelvis harnationalitetkön ellerras,
internationelltGrundreglerna ärbetydelse.härvidlag ettsaknarreklam,

yttrandefri-svenskadenutgångspunkter änandraharinstrument som
hetslagstiftningen.

inslag i reklam.könsdiskriminerandeexempel kanbelysandeSom tasett
isig, vad denmarknadsföring riktarotillbörligGeneralklausulen avsermot

förhastadefelaktiga ellertillledakansådantkonsumenterna, mot som
till skyddasyftarBestämmelsentjänst.eller atti frågaköpval varaom en

itillvarataroch denmarknadenställning påstärka konsumenternasoch
diskri-innefattarReklamintressen.ekonomiskaväsentligt derasallt som

MFLdemänintressenkränkerkön artminering grundpå somannanavav
tillgodoser.

olika instansertillCivildepartementetremitteradedecember 1990 enI
könsdiskrimi-lagstiftningtillförslagmed58189 motpromemoria MA

yttradelagförbudetpromemorian föreslagnaidetreklam. Omnerande en
BlekingeochSkåneremissinstansema, Hovrätten överav

kvinnornaskyddasig härdetoförvillad iakttagare rör att somFör omen
innehåll ellertillinslagsigRegleringen vänderi samhället. mot somgrupp

objekt ärDessmellan könen.jämställdhetprincipenstriderform mot om
iförekommalika väl kanattityderochvärderingaryttringaralltså somav

Skall dedär.klandervärdalikaoch ärutanför reklamensamhället som
för derasinteangripas, detäri reklameninslagenkönsdiskriminerande

saknamekanismen; de kan sägaskommersiellasjälva deninverkan på
kommersiell relevans.

könsdiskrimine-förbuduppfattningenUtredningen delar motatt ett
ellerskydda konsumenterintressetpågrundasinte kanreklam attrande
jäm-främstskyddsintressen,på andrabyggaskullenäringsidkare utan

lagstift-någonUtredningen konstaterarintegritetsskydd. attställdhet och
till stånd.kommitpromemorian inteiskisseradesslagning det somav

marknadsföringsåtgärdinte dras änkanslutsats att somNågon enannan
66för 2§faller utanförkönsdiskriminerandeifrågasätts rament.ex.vara



MFL, intagit iståndpunkt också Marknadsdomstolen måleten som
1976 8CRC-Lafo.

Visserligen tidigare uttalats sig förhar 2§ MFL lämpar välatt en
tillämpning EG-rättensmed krav, bl. på grundstämmer överenssom a. av
den lagstridighetsprincip i sin praxis.Marknadsdomstolen utvecklatsom
Uppenbarligen emellertid syfte,MFL klart deklarerade skyddasätter atts
och ställning för lagstridig-stärka konsumenternas marknaden,på gränsen
hetsprincipens räckvidd. Enligt utredningen därfördet inte möjligtär att

lagstridighetsprincipenmed stöd komma till rätta med överträdelserav av
artikel i fråga könsdiskriminerande12 Tillreklam. slutsatsom samma
kommer falletutredningen i innefatta diskrimi-det TV-reklam skulleatt
nering nationalitet förpå grund eller eller religiösastötandeav ras vara
eller politiska övertygelser.

fårSom YGL i för sig innebäranämnts den och det-nyss nya anses
TF gäller vid sidan ingripanär det grundlagenatt motsamma som av

reklam. Samtidigt skiljer sig YGL i viktiga fråndet hänseendet TF allatt
annonsering lämnas utanför straff-grundlagens och processrättsliga exklu-
sivitet § Artikel il kap. 12 andra stycket YGL. 12 TV-direktivet gäller
TV-reklam. Med hänsyn härtill kan intedet något grundlags-mötaanses
mässigt hinder införa lagstiftning förbudskulle medgemot att en som ex.

här aktuella TV-reklamåtgärder.mot
anförda emellertid utredningenAv skäl det skulleattovan anser vara

olämpligt lagstiftningkonstruera sådan på det reklamåtgär-sättetatt atten
derna deñnitionsmässigt otillbörligabedömdes enligt 2 § MFL, dvs.som

otillbörliga just konsumenter näringsidkare.eller Tvärtom skullemotsom
det framstå egendomlig ordning enbart konsumenter ochattsom en
näringsidkare skyddades vissa åsikter attityder ioch TV-reklam. Demot
hänsynstaganden åsidosätts i falldessa slagär änsagts annatsom som av
dem bärs värderingarna bakom MFL.som upp av

Om det påkallat kunna ingripa reklamföreteelser detatt motanses av
här diskuterade slaget lagstiftningbör detta ske friståendeärgenom en som
i förhållande till lagstiftningMFL. Frågan då behövs.är Det berorom en
enligt utredningens uppfattning vilka möjligheterpå den radio-som
rättsliga lagstiftningen och lagstiftning vid sidan MFL när detannan av ger
gäller motverka TV-reklam det slag artikel 12 behandlar.att av som

tredje stycket radiolagen§6 m. m.
Den radiorättsliga regel inärmast kommer betraktande 6 § tredjeärsom

radiolagen. efterstycket Den ändring år 1991, programverk-attanger, en
samheten helhet skall präglas demokratiskadet statsskicketssom av
grundidéer principen alla människors lika värde och den enskildasamt om
människans frihet och värdighet.

Med uttrycket människors lika enskildaalla värde och människansden
frihet värdighet enligt motivenoch 197778 91prop. 230 deavses s.
sidor demokratibegreppet förhållandetanknyter till bl. mellanav som a.
människor, fördömande rasism, och brutalitetvåld hävdandesamtex. av

jämställdhet kvinnor.mellan ochmän 67av



Bestämmelsen omfattar annonstidvad sänds under i televisio-även som
fjärde radiolagen6 § stycket motsatsvis.nen

Utredningen möjligt hjälpdet måste med denatt attanser vara av nu
behandlade bestämmelsen förmå programföretaget idet aktuella dvs.-
dagens läge Nordisk Television frånavstå sända sådan reklamatt att-

TV-direktivet åsyftar motverka artikel 12.attsom genom
När det gäller TV-reklam detta slag bör också erinras bestäm-attav om

melserna yttrandefrihetsbrotten i YGL vissa för allsätter gränseryttreom
i radioprogramverksamhet både och Bland gärningarTV. de ärsom

kriminaliserade yttrandefrihetsbrott särskiltkan nämnashets motsom
folkgrupp första5 kap. § stycket YGL jämförtl med 7 kap. 4 § punkt 1l

och 8TF 16 kap. § brottsbalken.
till radiolagens yttrandefrihets-Med hänsyn 6§ och YGLs regler om

utredningenbrott inte finns förorda särskilddet skäl någonatt attanser
lagstiftning för motverka TV-direktivTV-reklam det slag EGatt av som s

ibehandlar artikel 12.

4.4.5 Tobaksreklam

vissaUtredningens bedömning Lagen 1978 764 bestämmel-med
marknadsföring jämtetobaksvaror MFLzs generalklausulser om av

otillbörlig marknadsföring tillgodoser TV-direktivets krav.mot

Skälen för Artikel i TV-direktivet förbjuderbedömningen 13 all slags
för cigaretterTV-reklam och andra tobaksvaror.

för lagstiftningInom 1991 års ireklam marksänd TV harramen om
lagen 1978764 vissa bestämmelser marknadsföringmed to-om av

försettsbaksvaror tillägg uttryckligen förbjudermed tobaksreklamett som
i TV SFS 1991 1077 vid marknadsföring tobaksvara får inte använ-av

idas kommersiell ljudradio- eller televisionsprogram 2§ andraannons
kraftstycket. Bestämmelsen trädde i den juli 1991.1

Tobaksreklamlagen till handlingär anknuten MFLs regelsystem en
strider 2 tobaksreklamlagen vid tillämpningbl. § skall MFLmot avsom a.

otillbörlig konsumenter §4 tobaksreklamlagen.motanses vara
första fråga anledning artikel 13En kan ställas med denär,som av om

principiella lösning tobaksreklamlagen anknyt-representerar genomsom
ningen till förslår. reglering innebär2§ MFL Denna eventuellatt en
första alltid obeivrad näringsidkarenöverträdelse lämnas och endastatt

förbjudas viss marknadsföringsâtgärd.kan att upprepa en
TV-direktivets innebörd i finnsdet gäller detta avseende skälNär att ta

EG-instrumentetintryck hur det heltäckande på reklamområdetmestav
förstås, nämligen direktivet vilseledande reklam. Som har be-bör om

direktivtidigare avsnitt 3.5.1 kräver detta intehandlats se med-ettatt
i EG har domstol kan ingripalemsland regler går påut att motsom enex.

före publiceringsstadiet. TV-direktivetviss reklam redan Inte heller kan
ställa något sådant krav. 68anses



TV-direktivetI talas förbjudetdet är med all slags TV-reklamattom
för cigaretter och andra tobaksvaror. Såvitt utredningen förstår måste
direktivet på denna punkt tolkas bakgrund vad istårmot av som pream-
beln. slås fastDär det är nödvändigt förbjuda all TV-reklam föratt att
cigaretter och andra tobaksvaror inklusive indirekt reklam, utan attsom,
direkt nämna tobaksvaran, försöker kringgå förbudet användaattgenom
märkesnamn, symboler eller andra kännetecken för tobaksvaror eller före-

kända eller huvudsakligatag, verksamhet innefattar tillverkning ellervars
Försäljning sådana produkter.av

Nuvarande iregler tobaksreklamlagen gäller endast marknadsföring av
tobaksvaror. Lagen har bakgrund i TF på det enligtsättet kap.latten
9§ TF förordningens tillämpningsområde begränsatär så punkt l, att

hinder TF gäller vad iutan lag stadgat förbudär kommersiellav motom
i den mån vid marknadsföringanvänds alkohol-annons, annonsen av

haltiga drycker eller tobaksvaror.
Frågan är då uttrycket tobaksvara i tobaksreklamlagen kanom ges en

vidsträckt innebörd, så iockså den preambeln till TV-direktivetattmer
angivna indirekta tobaksreklamen fångas in därunder.

När det gäller tillämpningen tobaksreklamlagen finns viss rättspraxis.av
Bl. kan hänvisas till beslut Marknadsdomstolen den april26 1989,etta. av
där domstolen ogillade KOs talan förreklam vissa bordeattom resor

förtäcktutgöra reklam för cigarettvarumärken MD 1989 lOCamelanses
Adventures.

Det krav TV-direktivet hänsyn tillmed preambeln ställer, fårsom anses
relativt återhållsamt. Det kan knappast tolkas extensivtså detvara att

omfattar reklam uttryckligen helt andra produkter tobaksva-änsom avser
klädesplagg eller skor. Direktivett.ex. torde inte heller sikte påror, ta

reklam andra företag företag iän tobaksbranschen.av
Den omständigheten reklam välkänt företag i branschen inteatt ettav

fokuserar någon bestämd tobaksvara bara avbildar försymbolutan ex. en
företaget, kan däremot knappast hindra, reklamen betraktas in-att som
direkt tobaksreklam i direktivets mening. Utredningen det börattanser

möjligt tolka uttrycket tobaksvara i tobaksreklamlagenatt så,vara att
det omfattarockså indirekt tobaksreklam i den angivna bemärkelsen.nu

Här kan till sist nämnas det inom pågår arbete direktivatt med påett
tobaksområdet, förväntaskan beröra även reklamen. Utredningensom
kan denna bakgrund ha anledningmot återkomma till iämnet detatt
fortsatta arbetet.
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läkemedelför receptbelagda4.4.6 Reklam m.m.

otillbörliggeneralklausulbedömning MFLs motUtredningens
Marknadsdomstolenbakgrund denmarknadsföring får mot av av

TV-direktivetstillgodoselagstridighetsprincipenutvecklade anses
krav.

fast det ärTV-direktivet slåriArtikel 14 attbedömningenSkälen för
medicinska behand-ochläkemedelför sådanaTV-reklamförbjudet med

medlemslandi detefter läkareerhållaslingar endast kan recept somavsom
programföretaget.jurisdiktionhar över

emellertidrestriktion; jfrmotsvarandefinns inte någonsvenskl rätt
1962 701.läkemedelsförordningenstycket§tredje15

marknadsföringreglerläkemedelsbranschenharDäremot avomegna
fårläkemedel endastläkemedel informationinnebärReglerna att om

Läkemedelsverket ochregistrerats hos attharläkemedelsådana somavse
får iskeläkemedel endastreceptbelagdatill allmänheteninformation om

särskild nämnd,Enmedger det.Läkemedelsverketutsträckningden som
kan prövaLäkemedelsinformation NBL,BedömningförNämnden av

reglerna.stridermarknadsföringsâtgärd motom en
anledningfinnsutomrättsliga regler det noteraatttanke på dessaMed en
TV-konventionen ocheuropeiskadenviktig skillnad mellanprincipiellt

vidtar någrainteKonventionen kräverTV-direktiv. att statEG ens
konventionsstatvarjeåtöverlämnargenomförandeåtgärdersärskilda utan

genomföran-kräverEG-direktivet däremotden saken. attsjälv bedömaatt
artikel 25 l,direktivetnämligen i att ettvidtas. heterDetdeåtgärder

författningaroch andraerforderliga lagari kraftmedlemsland skall sätta
administ-regulations andthe laws,direktivets kravefterkommaför att

Directive.with thiscomplyprovisionsrative tonecessary
falli dettaantagit,sammanslutningar harenskildaRegler ex.som

Såvitt utred-författningar.givetvis inteläkemedelsbranschen, utgörinom
TV-direktivetsuppfyllaintedetta slagreglerningen kan kan ansesavse

genomförandeåtgärder.krav på
hänse-aktuellareklamförbud i detabsolutföreskriverDirektivet ett nu

generalklausulMFLsuppfattning dock motUtredningens ärendet. att
Marknadsdomstolenförening denmarknadsföring i medotillbörlig av

tillgo-rättstillämpninglagstridighetsprincipen medgerutvecklade somen
TV-direktivets krav.doser

receptbelagtläkemedeltill ärreklamförbudetDirektivet anknyter ettatt
Därigenomprogramföretaget.jurisdiktionhar övermedlemslandi det som

landenbart någotSverige eller annataktualiseras, det ärfrågandenkan om
Sverige kanSåvitt angårprogramföretaget.jurisdiktion överharsom

programföretagTV-sändningaravseende påhadirektivet endast somav
svenskaTV-sändningar denhel deljurisdiktion EnSverige har över. som

Läkemedelsindu-3 versionenläkemedelsinformation,för antagenRegler senaste av
Industrier,FarrnacevtiskaUtländskaRepresentantföreningenförstriföreningen och 70januari 1990.fr.0.m. den 1gällandeoch



publiken frånkan kommer emellertid programföretag Sverigeta emot som
inte har jurisdiktion Direktivet inteöver. således någon totalgaranterar
frånvaro för i Sverigesådan TV-reklam receptbelagda läkemedel,av som
kan TV-publik.svensk Utredningen tillåterkommer dentas emot av
skillnad det finns anledning TV-sändningargöra mellan beroendeattsom

Sverigepå eller endast jurisdiktionnågot land har överannatom program-
företaget avsnittse 4.7.

Avslutningsvis ikan detta sammanhang regeringennämnas har lagtatt
fram förslag till läkemedelslagstiftning 199192prop. 107. Vadett ny

föreslås där ändrar inte förutsättningarna för ivad har detsagtssom som
föregående.

4.4.7 Reklam för alkoholhaltiga drycker

Utredningens bedömning Lagen 1978 763 vissamed bestämmel-
marknadsföring tillgodoser,alkoholdrycker bakgrundmotser om av

MFLs generalklausul otillbörlig marknadsföring, de kravmotav
TV-direktivet ställer.som

Skälen fir artikelbedömningen För i TV-direktivet redogiorts15 har
tidigare avsnittse 4.2.5.

Sedan juli finnsden 1991 i1 lagen 1978763 vissamed bestämmelser
marknadsföring alkoholdrycker uttryckligt förbud alkohol-ett motom av

ireklam TV vid marknadsföring alkoholdryck får inte användasav
kommersiell i ljudradio- eller televisionsprogram 2 § andra styc-annons

Liksomket. tobaksreklamlagen alkoholreklamlagenär anknuten till
MFL handlingregelsystem. En strider 2 § alkoholreklamlagenmots som
skall vid tillämpning MFL otillbörlig konsumenter 3 §motav anses vara
alkoholreklamlagen.

TV-direktivetMedan endast kräver regler på viss restriktionsnivå ien
fråga ialkoholreklam TV, förbjuds alltså sådan reklam enligthelt deom
svenska reglerna. På punkt skulle möjligendet dock kunna görasen
gällande alkoholreklamlagen inte tillräckligtgår långt.att

Lagen gäller endast marknadsföring alkoholdrycker, för-varmedav
sprit, vin,stås starköl folköl.och öl Detta kan jämföras artikelmed
i15 2 den europeiska TV-konventionen, i fråga vilka dryckersom om som

skall uppfylla konventionens särskilda krav ipå återhållsamhet reklam i
TV alla alkoholhaltigaslag drycker alcoho1ic ofbeverages allanger av
varieties.

TV-direktivets uttryck alkoholhaltiga drycker också inbegripatorde alla
sådana drycker, även lättöl och cider, faller utanför alkoholrek-ex. som
lamlagens tillämpningsområde.

Alkoholreklamlagen måste dock tillräcklig inomden är;anses vara som
sitt tillämpningsområde förbjuder den TV-reklam vilkethelt, långtär

direktivetvad kräver.än Att alkoholreklamlagen har något snävare 71ettmer



påkallai sigintealltsåTV-direktivet kantillämpningsområde än enanses
lagändring.

detaktualiseras också näralkoholreklamlageniTV-reklamförbudet
Utredningenhuvudbestämmelser. tarEES-avtaletsanpassningen tillgäller

avsnitt 5.3.fram sefrågan längredenupp

minderårigaoch4.4.8 Reklam

tillbörlig mark-generalklausulbedömning MF Ls motUtredningens
Marknads-denFörening medsärskilt itillgodoser,nadsföring av

TV-de kravlagstridighetsprincipen,utveckladedomstolen som
ställerdirektivet

redogjortsTV-direktivet hariartikel 16FörbedömningenlörSkälen
avsnitt 4.2.5.tidigare se

Grund-innehållsmässigtformelltliknar såvälartikel 16iReglerna som
rådensärskildaartikel 13 och dedessasför reklam närmast omregler

får väg-punktdennapågrundreglemaEftersomtill bam. ansesreklam
marknads-otillbörliggeneralklausulMFLtolkningen motvidledande sav

lagstridighetsprin-denomvägen överprincip direktidennaföring, lär utan
följerde kravtäckautvecklatMarknadsdomstolen har avcip somsom

till vadmotsvarighetersaknarför reklamGrundregler16. den månartikel l
lagstridighets-förening medigeneralklausulenfåri artikel 16återfinnssom

direktivets krav.tillgodoseprincipen anses
ocksåaktualiserarhuvudbestämmelserEES-avtaletstillAnpassningen

påuppkommerfrågan,Tillminderåriga. denochTV-reklamämnet som
återkommerlagstiftningen,svenskai denbestämmelservissagrund av

avsnitt 5.4.utredningen se

sponsringBestämmelserna4.5 om

på sponsrade4.5.1 Kraven program

sponsradefrågaiTV-direktivets kravbedömningUtredningens om
i svensk rätt.särskilda reglerförutsätterprogram

sponsradereglernaallmännaDebedömningenför programSkälen om
sponsringotillåtenfallensärskildamedan deartikel 17återfinns i av

tidigare sebeskrivitsharregler172 och Dessaartikelibehandlas
4.2.5.avsnitt

i avtalenfinnssponsrade TV-programreglersvenskaGällande om
Television seNordiskTelevisionSverigesregeringen ochmellan resp.

skallavtalibestämmelsengrundläggandeEnligt denavsnitt 4.1.2. resp.
ellerbörjan eller sluteti programmetprogramföretaget sponsomsangeav

72dettameddelandenvidareheterfirma. Deteller att avnamnsponsoremas



slag skall stillbild. Vid angivan-korta och ske användandevara genom av
det får Musik typisksponsorskapet logotyp användas. ärav sponsorns som
för eller till får inteknuten användas.annars sponsorn

Sändning tillkännagesutan att sponsor

Ett sig sin typiskt frånTV-program skiljer till karaktär intesponsrat sett
vilket ihelst omständighetenTV. Den sändsatt programmetsom program
medför därför inte det sig marknadsföring inormalt rör MFLsatt om
mening. Marknadsföring i förutsätterdetta sammanhang att sponsorns

eller logotyp tillkännages i början eller slutet programmet.namn av

Sponsorers inflytande programpolitikenpå

Enligt artikel 171 i TV-direktivet får intea under någrasponsoren
omständigheter inflytande innehållutöva elleröver ett sponsrat programs
inplacering i programföretagetsprogramtablån på sådant sättett att an-

publicistiskasvarsmedvetenhet och oberoende påverkas.
framgår utformningSom motiveras medieetiskaregelns den ochav av

TV-politiska skäl, alltså helt andra bevekelsegrunder de uppbär denän som
marknadsföringsrättsliga lagstiftningen.

förtäckt marknadsföringIngen

Enligt artikel direktivet får171 c i inte direktsponsrade TV-program
främja försäljningköp, uthyrning tredjeeller ellerav sponsorns mans varor

tjänster, särskilt ieller inte marknadsföringssyfte uttryckligen hänvisa till
tjänsterna.ellervarorna

Denna regel kan uttrycka artikel isägas tanke Grundreg-l lsamma som
ler för reklamidentiñeringreklam artikel i TV-direktivetoch 10 lom om

TV-reklam skall lätt identifiera sådan och hållas klartatt attvara som
åtskild från programtjänstens övriga optiska akustiskadelar ellergenom
medel. Om TV-program sin utformning entydigtpå sättett ettgenom
framstår marknadsföring, kan naturligtvis sigdet hand-röra ettsom om
lande i förstrid artikel i Grundregler reklam.11 Därmed torde detmot

förfarandet marknadsföring.också möjligt betrakta otillbörligattvara som
vissEn försiktighet vid bedömningenär dock påkallad vad skallav som

marknadsföring i tillutgöra TV-program. Med hänsyn yttrande-ettanses
friheten enligt utredningens mening principielltbör påman resonera

departementschefen gjorde i motiven tillsätt generalklausulensamma som
otillbörlig marknadsföring i fråga tryckfriheten se 1970 57mot om prop.

65-67, återgivet i i avsnittsammandrag 3.1.2.s.

Otillåten sponsring

tillVad sist TV-direktivets särskilda regler otillåten sponsringangår om
innebär de

inte får fysiska juridiskaeller 73att program sponsras av personer, vars-



försäljninginriktad tillverkning ellerhuvudsakliga påverksamhet är av
inte fårtjänster, dettillhandahållande sådanasådana eller somavvaror

artikel 172.för enligt artikel 13 eller 14reklamgöras
fårintenyhetskommenterandenyhetsprogram ochatt varaprogram-

artikel 3.sponsrade 17
motsvarigheter i europeiskadenregler eller derasDessa rättare sagt-

i mellanföranlett särskilda bestämmelser avtalenTV-konventionen har-
Television.Nordisk Det heter därregeringen Sveriges Televisionoch resp.

huvudsakliga verksam-inte får någonsponsratatt ett av varsprogram vara
alkoholdrycker ellertillverkning Försäljning tobaksvaror,het gäller eller av

inte får huvudsakligenreceptbelagda läkemedel och programmetatt avse
sig tillhuvudsakligen vända barnellernyheter eller nyhetskommentarer

under 12 år.
sponsringmarknadsföring ifår samband med ärVad utgörasom anses

tillkännagivandetframhållits främsttidigare har namnav sponsornssom
Sponsringen,anslutning till dvs.i det sponsradeeller logotyp programmet.

visstharekonomiska bidraget till ochdet ettattprogrammet sponsom
marknadsföring i mening.syfte innefattar inte MFLdärmed, s

vissa ochdirektivbestämmelsemaaktuellaDe att personerangernu
inte fårvisst slagföretag inte får och att spons-varasponsra program av

rade.
för programföre-skyldigheterbestämmelserMotsvarande svenska anger

strider avtaletprogramföretag skall inte sända vad mottagen; ett som
sponsrings-företaget åsidosätterföretaget. Ommellan regeringen och

programföre-marknadsföring fråninte frågai detreglerna avtalet, är om
sida.tagets

generalklau-Sammanfattningsvis visar MFLvad har sagts att ssom nu
instrumentmarknadsföring inte användbart närotillbörligsul är ettmot

TV-direktivets artikel 17.olika iupprätthålla de kravendet gäller att
sponsring.Särskilda bestämmelser fordras alltså om

genomföra direktivets bestämmelser4.5.2 Metoden för att

regeringen ochmed avtal mellanUtredningens bedömning Metoden
till användning det gällersändarföretag inteolika bör komma när att

sponsring.genomföra TV-direktivets bestämmelser om

artikelTV-direktiv 25 l kräverEGSkälen fir bedömningen soms
lagstiftning thegenomför behövsmedlemsland dennämnts att ett som

withadministrative provisions complyregulationslaws, and tonecessary
sponsrade TV-programDirective. i Sverige gällande reglernathis De om

regeringenhistoriska i avtaltidigare skäl, definns, utvecklats somavsom
Nordisk Television. Fråganträffat Sveriges Television och ärmedhar

genomföran-avtalsbestämmelser godtagbaraemellertid dessa utgörom
enligt direktivet.deåtgärder

74författningar.inte Detformellt avtalsbestämmelser uppenbartRent är



fullgodhardenna grundredan påhävdaskan dock knappast att man
förinstrumentbestämmelseranledning sådanadöma attutatt genom-som

sintillkännagettemellertid tidigareUtredningenföra direktivet. har som
förEG-perspektivet talaravsnittuppfattning 4.3.1,principiella se attatt

inte vidmakthållas.får börskall och sändasvaddetta reglerasätt att som
erfor-medlemsland skallTV-direktiv heter,i EG antaNär det ettatts

naturligtvis det skallförfattningar avsiktenderliga och andra ärlagar att
uppfyllaskyldigtsändningarprogramföretag i sina ärframgå varje attatt

direktivets krav.
TelevisionSverigesregeringen ochfinns avtal mellanfaktum detDet att

sändningarförgällerendast vadNordisk Television klargör avsomresp.
företagens marksänd-såvittövrigtföretag för endastochdessa avser-

ningar.
sändningsberättigadeNordisk Television ärSveriges Television och

sigi förochkoncessionssystem. Dettaradiolagensinom för gerramen
lokaltrikstäckande eller ävensändaupplåta rätt attutrymme att en --

inte vadbeskedträffade avtalenföretag. redantill andra De somomger
idetRadiolagen endastföretag. sägerför sådanakunna gälla attskulle

för programföretaget, dvs.skyldigheterfår olika attavtalet bestämmas om
visstavtal på sätt.regeringen slutahar rätt atten

utredningensenligtanförts dethar måstetill vad härMed hänsyn som
metodenfall synnerligen tveksamti varjeuppfattning betecknas omsom

godtagbar dettillståndshavare närbefintliga ärochmellanmed avtal staten
TV-direktivet.genomföragäller att

marksändningar medfinansiera sinaTelevisionNordisk har rätt att
bestämmelsernabörbakgrundendenreklam. Det är mot omman sesom

företag. Bestämmelserna ärdettaregeringen ochsponsring i mellanavtalet
restriktionerendast deitämligen och ställergenerösa settstort somupp

regler.följer och EGEuroparådets sav
situationen slagsbetraktasfår ibestämmelser den ettDessa somnya

naturligtdärfördetutredningen detnormallösning. attSom mestvoreser
Sverigesregeringen ochmellanlagform. i avtaletDei princip demge

sponsring vidkanbestämmelsernarestriktivaTelevision betydligt ommer
regleremellertid fanns generellalagfästas. Om detförhållande intesådant

från EES-företag, ochbinda dettaskullesponsring i dessa ävenlag,om
tillräckligt.synpunkt dettaär

Televi-regeringen Sverigesochträffats mellanBeträffande avtalde som
i ochvadtill sist understrykasTelevision skall härsion Nordisk somresp.

företagensgällernämligen enbartframhållits, avtalensigför redan har att
skyldigheter inaturligtvis därutövermarksändningar. harFöretagen

företagensatellit bådasändningar frånfrågasponsringshänseende i om
under allatorde detfrån satellit. För dettaför övrigt ocksåsänder

lagstiftning.nödvändigt medförhållanden vara
behandla hurutredningeninte närmaretillkommerDet attsagt ensom

Särskiltradio- TV-området börlagstiftning ochändamålsenlig på ut.se
emellertid understrykasframhållits måstetill här harhänsyn vadmed som

tillämpadehittillsdenlagstiftning bör ersättaförstarka skäl talar attatt
75



ordningen regeringenmed avtal mellan och och programföre-vart ett av
fårvad dessa skall och sända.tagen om

Övriga4.6 bestämmelser

Utredningens bedömning De krav TV-direktivet i artikelställersom
10 2 artiklarna och 18 tillgodosesll bestämmelsersamt genom som
nyligen införts ihar den radiorättsliga lagstiftningen radiolagen14 §

13 och 15 lag.resp. samma

Skälen för bedömningen Genomgången i avsnitt visar4.4 det lag-att
stiftningsbehov föranleds TV-direktivet till betydande del kansom av en
tillgodoses gällande marknadsföringsrättsliga lagstiftning, främstgenom
MFL otillbörlig marknadsföring.generalklausul beträf-Detta gällermots
fande artikel 10 och 103 artiklarna 13-16.l samt

Utanför det område otillbörligkan nås generalklausulen motsom av
marknadsföring får i princip falla artiklarnadäremot och 18 i11anses
TV-direktivet. artiklar förDessa gäller högsta tillåtna tid TV-reklam resp.
hur TV-reklam får inplaceras i genomföraprogramutbudet. För dessaatt
artiklar i svensk krävs uttryckliga radiorättsligarätt bestämmelser på det

reglering finnsområdet. En sådan radiolagen.13 och 15numera
TV-direktivets regler har artikel inte tidigare.Av 102 behandlats Den

får förekommaenstaka reklamannonser endast i undantagsfall.attanger
Inte heller denna regel har något samband med generalklausulen mot
otillbörlig marknadsföring; regeln TV-politiskt betingad.är

Värderingar liggerslag direktivregeln motiv-bakom harav samma som
föreskriften i den § radiolagen annonstiden i televisio-14erat attnya om
vid givet tillfälle inte får understiga minut, sändningstidensedanettnen en

för särskilda ljud-den och bildsignaturen frånräknats.har Denna regel
uppfyller fordras förde krav i genomföraden här delen TV-attsom
direktivet, såvitt angår den marksända televisionen.

Marknadsföringslagens4.7 territoriella räckvidd i fråga om
TV-reklam

4.7.1 Utländska sändningar

Utredningens internationellñrslag Om överenskommelse påkal-en
lar det skall 2 och 3 inte tillämpas televisionssändningMFL på en

frånkommer Sverige.något land särskildän Enannatsom -
föreskrift detta bör in i MFL 21 §.tasom

Skälen för förslaget i fleraSom har nämnts sammanhang kan bety-en
dande del lagstiftningsbehovdet föranleds direktivEGsav som av om

reklamTV-sändningar det gäller tillgodosesnär MFLs general-genom
otillbörligklausul marknadsföring. 76mot



hjälpgenomföras medTV-direktivet skall kunnaförförutsättningEn att
räckvidd harmo-territoriellaemellertid dennasgeneralklausulen är attav

emellertidskiljer sigHärvidlagidirektivets regler ämnet.nierar med
direktivet från varandra.och-generalklausulen

tillblir skyldigtlandanslutet attinnebär attEES-avtalet att ett se
jurisdiktion överlandet harprogramföretagTV-sändningar upp-somav

TV-direktivetsirundradiosändningar landetförfyller gällande samträtt
betydelsefullTV-direktivet. Enioch 32artiklarna 21bestämmelser

någotSverige eller enbartdärfördirektivet det ärfråga gäller ärdetnär om
programföretaget. Omaktuellajurisdiktion dethar överlandannat som

företaget, får detjurisdiktionSverige överharland ännågotenbart annat
utländsk.sändningen ärfrån svensk synpunkt attanses

sigförhålla medsig och hur det börförhållerfråga detförsta hurEn är
frågamarknadsföring iotillbörligför generalklausulentillämpligheten mot

harmeningi denutländska angetts.TV-sändningar är som nusomom
räckvidd hargeografiskageneralklausulensregleringsärskildNågon av

emellertid, huvud-93 uttalas1970 57motiven attinte skett. prop.I s.
inomiakttasvissasörja förbestämmelsensyftet med är attatt normer

marknaden.svenskamarknadsföring på denreklam och
väsentligt kunnathittills i alltmarknadsföring harReklam och annan
till visst land.oftast åtminstoneviss plats såinte till ettlokaliseras, enom

marknadsföringslagstiftningenkunnaegentligt behovNågot att engeav
därför intetillämpning, harextraterritoriellräckvidd gränserna,över s.

blivitinternationell reklam hargränsöverskridande ochfunnits. Verkligt
särskilt satellit-elektroniska medierna,först med debetydelsefaktor aven

sänd TV.

Sändarlandsprincipen

i alltsåreklam TVreglernainternationellautformningenVid de omav -
grundsy-TV-direktiv harTV-konventionen och EGeuropeiskaden s —

lagtillämpning.extraterritorielliliggervadvarit än ensomannannen en
dennämligen baserade påTV-direktiv bådaärEGTV-konventionen och s

i sändarlandet ärinnebär vadsändarlandsprincipen, att somsoms.
programinnehåll skalldirektivenligtkonventionsenligtlagenligt och resp.

förbehålletdet ärfritt utanför detta lands gränserfå spridas attsamt
följer reglerna.intesändningarvidta åtgärdersändarlandet motatt som

för framtidenhandlingslinjeEn

marknadsföring gjor-otillbörliggeneralklausulentillkomstenVid motav
dessuttalandendelavsnitt 4.1.5tidigarevisats sehardes omensom

iinte reklam TV.dockavsågräckvidd. då yttradesterritoriella Vad som
1991 årsi samband medgjordes däremothäromVissa uttalanden

Departementsche-f..114199091 149lagstiftning prop.radiorättsliga s.
generalklausu-vidmotivuttalandenabörjan fastfen tillslog att man aven

generalklausulen ärslutsatsbestämdalldelestillkomst kunde dralens en
77i Sverige barainte kaninte tillämplig TV-reklam utanpå emottas avsom



TV-publiken i andra länder. Om TV-program ikan Sverigeett tas emot
borde frågan reklaminslagetdäremot ställa riktatkunde tillman om anses
Sverige till internationelleller publik, däribland Vidden svenska.en en

bedömning intesådan hade anledning fästa viktavgörande vidattman
huruvida sändningen enligt internationellasådan telekonventionenssom
regelsystem iavsedd Sverige eller endast kundeatt tas emot tas emotvar
här på grund tekniskt ofrånkomligt överspill. Vid bedömningenav
skulle därmed frågor radiofrekvens, satellitslag och sändningenstypav av
styrka bara bli oftanågra kanske mindre väsentliga tolkningsdata- -
bland andra.

Enligt utredningens mening dessa uttalanden i för sig fastaoch påtar
väsentligt.något ändringNågon igeneralklausulen 2§ MFL skeddeav

emellertid inte i det nämnda sammanhanget. Marknadsdomstolen har att
bedöma vilken hänsyn bör till iuttalandena rättstillämpningen.tassom

domstolspraxis finnsI har framgått avsnittse 4.1.5 två avgöran-som
finskaden den Marknadsdomstolen räckvidden konsument-av om av
i Finlandskyddslagen satellitsändnär det gäller TV-reklam. iTrots detatt

fallen i förhållandebåda till Finland sigrörde utländska sändningarom
och reklamen på engelska inte riktadeoch sig sig speciellt tilltrots att var

finskaden TV-publiken, ansåg domstolen konsumentskyddslagenatt
kunde tillämpas på reklamen.

På grund vad förekommitsålunda utredningenkonstaterar attav som en
viss fårosäkerhet sägas råda vad gäller förutsättningarna med stödatt av
marknadsföringslagstiftningen förbjuda sådan reklam förekommer isom
TV-sändningar. Med hänsyn till EG-perspektivet finns därfördet anled-
ning fastlägga handlingslinje för framtiden.att en

I 199091 149 uttalade departementschefen inte finnsdetattprop.
anledning använda generalklausulen all utländsk TV-reklamatt mot som
skulle träffaskunna fortsatteden. Han s. 115av

första finnsI hand fördet skäl KO uppmärksamma svenskaatt annon-
verksamhet inriktningsörers med på den svenska marknaden. Och därnäst
reklamsådan utländska vilken framgårannonsörer det svenskaattav av

TV-tittare tillhör målgruppen.
En särskild omständighet bör understrykas innebördär densom man

tilläggabör den europeiska TV-konventionen förhållandeoch dettaatt
medför vi iaktta försiktighetbör det gällernär använda generalklau-att att

isulen reklam utländska TV-sändningar.mot
Konventionen innebär maning till försiktighet i det berördaen nu

hänseendet beroende på det den har vilkensätt bestämt statsom som
för konventionen följs. Konventionen lägger detta påattansvarar ansvar

den sändande staten.
Sändande det gäller satellitsändningar i förstanär är hand denstat stat

från territorium sändningen till satelliten sker. Om sändningdennavars
frånsker inte bunden konventionenär denär sändandestat staten som av

frekvensupplåter eller intetransponder. Om heller denstat ärstatensom
bunden konventionen programföretaget sitthar i konven-säteav men en
tionsstat, denna sändandestat stat.anses som

frågal satellitsändningar,utländska sändningen tilldär satellitenom
frånsker utlandet, det således iär allmänhet någon Sverigeänstatannan

för efterlevnaden konventionens krav.som svarar av 78



kravG-di rektiE vets
SverigeEES-land änfrånhärrörTV-sändningar annatettBeträffande som

TV-direktivet. Däriartikel 2 2ibestämmelsernaobserverasocksåmåste
delsmottagning,tillrättenskallEG-landvarjedels garanteraföreskrivs att
TV-territoriumsittvidaresändning påfår begränsainte avlandetatt

direktivet.ireglerasgrunderpåmedlemsländerfrånsändningar andra som
preambel. Där sägsdirektivetserinraocksåhärskälDet kan att omvara

rundradiosändningarbekräftarmedlemsland attsändandekravet attom
enligttillräckligttillgodoseende härav är ge-nationelluppfyller rätt, att

rundradiosändningarförrörlighetfriformenskapsrätten garanteraatt
ikontroll;sekundärsker någonländernamottagandei dedet s.attutan

provisorisktmottagarlandet stoppadet,får dock,undantagsfall anges
sändningen.vidaresändning av .

ingripandemöjlighetmed någonintesåledesDirektivet räknar annan
sida änlandsmottagandefrånsändningsinnehållet enettsjälvamot

vidaresändning på detundantagsfall egnai vissamöjlighet stoppaatt
primärNågonkontroll.sekundärbegränsadstarktterritoriet, dvs. en

sådanför,intefinns det utansidamottagarlandets utrymmefrånkontroll
så,.därför förståsfårDirektivetsändarlandet.enbarttillkommerkontroll

iformenilagtillämpning den attextraterritorielltillåter organintedetatt
sändningenursprungligai denreklaminslagförbjudermottagarland attett

i denna.förekommerpå nytt
EG-andramottagningtillgaranterade rättendirektivet avDen av
härför denstödinteTV-sändningar motsäger utanländers snarareger

sägstill vadfår med hänsynmottagningtilltolkningen. Rätten somgjorda
rättgäller dennatvärtominte begränsas;huvuddirektiveti över taget

medöverensstämmerinnehållsändningensutländskadenoavsett om
sak.innebärTV-konventioneninte.lagstiftning eller sammasändarlandets

påbyggnad denfalleni bådamottagning skall avtillRätten som enses
europeiskai10 denartikelenligtföreliggermottagningtillrätt som
mottagningtillOm rättenrättigheterna.mänskligadekonventionen om

uttalatbedömareharTV-konventionenenligt en
this bereception,ofof freedomunqualified maythe guaranteeAs to

HumanConventionof the EuropeanArticle 10relationinsignificant onto
findmightreceptionwithinterferencethatarguedcould besinceRights,

thereof.2paragraphundercircumstancesparticularcertainjustiñcation in
ofburdensince theConvention, however,Televisionspirit of thetheIn

shortsinceandTransmitting Partytheplacedconformityensuring on —
dishesandof aerialspurchaseprohibiting thesignalof scrambling the or —

interfere withReceiving Partywhichintechnical canthere awayno
naturalreceptionofof freedomabsolute areception, the guarantee

Transmittingin theReceiving Partyplaced byof the trust aconsequence
servicesTherefore,responsibility.itsundertakingParty’s to assume

Convention, thewith theconformityinreceptiondirectsubject notto are
assistancemutualtheReceiving Party topossibility forsole recoursea

Convention.‘theprovided underproceduresconciliationand

ofCouncilin the‘Legislative LevelEmerging theTrendsDinsdale, New atJane
TheTelevision in EuropeTransfrontierutg.,Claphamochi Cassese A.Europe, A. 79222Dimension, 1990,RightsHuman s.



Det förhållandet TV-sändning från EG-landatt uppfyller nationelletten
medförrätt slutligen Marknadsdomstolen i fallatt förhindradärvart att

med stöd svensk lagstiftning hävda strängare krav på sändningen.av Detta
gäller inte endast när reklaminslagen riktade tillär internationell publiken

även riktasnär de speciellt tillutan Sverige. principI fäster nämligen inte
direktivet någon vikt vid vilken TV-publik sändningar i första hand är

för.avsedda

Lagstiftning behövs

Frågan uppkommer då hur lämpligast åstadkommer möjlighetman atten
begränsa generalklausulens territoriella räckvidd.

Utredningen har tidigare betonat vikten gällande lagstiftningattav
såvitt möjligt tolkas i överensstämmelse med Sveriges folkrättsliga förplik-
telser. I olika sammanhang har framhållits,även generalklausulenatt mot
otillbörlig marknadsföring väl för tillämpning stämmerpassar en som
överens med EES-rättens krav.

En möjlig lösning får därför underlåta lagstifta ochatt attanses vara,
överlämna åt Marknadsdomstolen i sin tillämpning beaktaatt vad isom
det aktuella hänseendet följer internationellade reglerna.nu Enligtav
utredningens mening motiverar emellertid särskilt omständighet atten
lagstiftning sker.

Som framgår följande avsnitt de utländska TV-av representerar
sändningarna endast sidan frågan generalklausulens territoriellaena av om
räckvidd. Den sidanandra gäller de svenska sändningarna, dvs. sänd-
ningar programföretag Sverige har jurisdiktion över. blirav Här detsom
aktuellt förändra gällande iatt rätt riktning vad hittillsmotsatt mot som
har diskuterats. Dvs. här måste idet rättstillämpningen kunna bli fråga om

utvidga generalklausulensatt territoriella räckvidd till hela EG-EFTA-
området. En sådan genomgripande förändring jämfört imed intedag bör
lämpligen åstadkommas på det frågansättet endast hänskjuts tillatt
rättstillämpningen.

Eftersom således har anledning lagreglera generalklausulensman att
utvidgade territoriella räckvidd, saknas det anledning inte också regleraatt
den situationen, dvs.motsatta den diskuteratshar i detta avsnitt.som

I sammanhanget bör även uppmärksammas generalklausulen infor-om
mationsskyldighet 3 § MFL. Sådan underlåtenhet informera i reklamatt

kan angripas med stöd 3§ MFL kan nämligen i vissa fallsom ävenav
bedömas otillbörlig marknadsföring enligt 2 § MFL. föreliggandeDetsom
sambandet mellan 2 och 3§§ MFL motiverar bestämmelserna be-att
handlas helhet.som en

enlighetl med vad har bör den aktuella lagändringensagtssom nu
medföra internationellatt, överenskommelse påkallar det, skallom 2en
och 3 MFL inte tillämpas på televisionssändning kommer frånen som
något land Sverige.än Avsikten inteannat är således någotutsägaatt mer
än vad följer Sveriges folkrättsliga förpliktelser.som av
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4.7.2 Svenska sändningar

Utredningens förslag Om internationell överenskommelse påkal-en
lar det skall 2 och 3 tillämpasMFL televisionssändnigpå en som
kommer från Sverige, även sändningen endast kan itas emotom
något land. särskild föreskriftEn detta bör in iannat tasom-

MFL 21 §.-

Skälen för förslaget Som nämnts aktualiserar EES-perspektivet förnyss
svenska TV-sändningar territorielladen räckvidden för generalklausu-att
len otillbörlig marknadsföring kan utvidgas omfattarså denmot helaatt
EG-EFTA-området.

Detta följer artikel i TV-direktivet.2 3 artikel, inteDenna harav som
behandlats i föregående,det direktivet inte tillämpasskall påattanger
sändningar är avsedda enbart i andra länder än EGsatt tas emotsom
medlemsländer inteoch direkt indirekt ieller fleraellertas emot ettsom
medlemsländer.

Så sändning företag Sverige har jurisdiktionsnart ett över ären av som
avsedd inomnågonstans EG-EFTA-området,att måste såledestas emot
sändningen följa direktivets bestämmelser. Detta gäller även sänd-om
ningen inte alls avsedd iär Sverige. Samma geografiskaatt tas emot
räckvidd måste därför i den beskrivna situationen generalklausulen mot
otillbörlig marknadsföring kunna ha, TV-direktivet skall kunnaom ge-
nomföras med generalklausulens hjälp.

finnsDet här också anledning påminna direktivet TV-att attom om
sändningar inte innehåller förbudnågot vilseledande TV-reklam.mot
Anledningen till detta självfalletär den frågan redan regleradäratt genom
direktivet vilseledande reklam. I den mån TV-reklam vilseledande,ärom
får reklamen således strida direktivet vilseledande reklam.motanses om

I det föregående se avsnitt 3.3 har utredningen konstaterat detatt
generalklausulen otillbörlig marknadsföringsystem mot representerarsom

i huvudsak tillgodoserväl de krav ställs direktivet vilseledandesom av om
reklam. En konsekvens detta synsätt är generalklausulen också måsteattav
kunna användas för uppfylla direktivet vilseledandevad reklamatt om
innebär såvitt gäller reklam i TV.

förstaDet måste klargöras därför i vilkenär utsträckning direktivetsom
vilseledande innebärreklam imedlemsland EG har skyldigheteratt ettom

i fråga TV-reklam. Med hänsyn till direktivet gäller ireklam allaattom
medier, naturligtär det intedet något uttryckligt frågan.på denatt ger svar
En näraliggande tolkning emellertid direktivetär härvidlag haratt samma
innebörd lex specialis i fall,detta dvs. det särskilda direktivetsom om

ÄvenTV-sändningar. enligt direktivet vilseledande fårreklam därförom
det grundläggande kravet direktivets bestämmelser skallattanses vara,
iakttas programföretag medlemslandet har jurisdiktion över.av som

Nästa fråga blir vilken territoriell räckvidd direktivet vilseledandeom
reklam har när det gäller TV-sändningar programföretag med-ettav som
lemsland har jurisdiktion över. hellerInte detta berörs uttryckligen i 81



avseendeidirektivet dettatolkning ävennaturlig ärdirektivet, attenmen
specialis.lexmedöverensstämmer

generalklausu-krävadirektivenfår bådaSammanfattningsvis attanses
TV-sändningargällerutvidgas vadräckviddterritoriellalens program-av

jurisdiktionSverige över.företag harsom
TV-konventionen. Kon-europeiskaockså denställersådant kravEtt

sändsprogramtjänstvarjetillämplig påartikel 3enligtventionen är som
hjälpmedeltekniskarättssubjekt eller med ettvidaresändseller somav

fråntråd,sig det skerjurisdiktion över,konventionsland har genomvare
direkt ellerkansatellit, ochhjälp emoteller med tasmarksändare somav

Konventionen kräverkonventionsländer.flera andraindirekt i elleren
honest,fair andañärssedförenlig med godTV-reklam ärvidare allatt

skadaellervilseledandefårinteTV-reklamliksomartikel l11 att vara
112.artikelintressenkonsumenternas

lämpligast åstad-hursammanhangi ärfrågan dettacentralaDen man
utvidga general-tillämpningenimöjlighetenerforderligadenkommer att

påtagliginnebärutvidgningräckvidd. sådanterritoriella Enklausulens en
på börvarit inneredanutredningenSomrättsläge.gällandeFörändring av
frågandetpå sättetlämpligen åstadkommasinte attFörändringsådanen

därförföreslårUtredningenrättstillämpningen. atttillhänskjutsendast
itillägg MFL.uttryckligtförändringen markeras ettgenom

Även behandlasoch 3 MFLbör 2sammanhangeti det här som en
internationell överens-finnsinte någoni dagdetlåthelhet, attvara

iinformationsskyldighettillämpning reglerpåkallarkommelse omavsom
TV-reklam.

KonsumentverketKOanförtros attdetförslag innebärUtredningens att
jurisdiktionSverige harprogramföretagTV-sändningartill, somatt avse

hjälpupprätthållas medskallreglerinternationellaföljer de avöver som
marknadsföring.otillbörliggeneralklausulMFL mots

internationellaåtskilliga deupprätthållamöjligtdetNär att avanses
i nulägetuppenbarligendetgeneralklausulen, ärhjälpmedkraven av

detdiskuteras ärför sigi ochlösningen. kanDetpraktiskt välja den omatt
inte behöverregeltillämpningiin KOdradetta sättönskvärt på somatt en

iSåvittSverige.ieller konsumenternäringsidkareförbetydelsenågonha
fråga någrainte blipraktikenidet docktordebedömasläge kandagens om

övervakningsuppgifter.omfattandemera
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Anpassningen till EES-avtalets5

huvudbestämmelser

Åtgärder jämställa kvantitativa5.1 medär attsom
restriktioner

Regeringens direktiv till utredningen räknar endast med behovett av
anpassningsåtgärder till följd vissade krav EG-rättsakter ställer.av som

emellertidNär det gäller TV-sändningar aktualiserar redan huvudbestäm-
anpassningsfrågor.melsema i EES-avtalet har med avtaletsDetta göraatt

grundläggande målsättning fri rörlighet för tjänster,åstadkommaatt varor,
kapital inom EG ochoch hela det område upptaspersoner som av s

EFTA medlemsländer.s
i iaktta RomfördragetsEG-ländema detta hänseende bestämmel-måste

ser.
i FörhållandeRomfördraget förbjuder inte medlemsland i EGbara att ett

till övriga inför kvantitativa, mängdmässiga, import-medlemsländer alltså
restriktioner artikelockså alla åtgärder med motsvarande verkanutan

givit förbud vidsträckt tillämp-30. EG-domstolen har mycketdetta en
ning. fall DassonvilleI grundläggande avgörande 1274 har dom-ett

innefattar direktstolen förklarat förbudet varje åtgärd elleratt som
indirekt, negativt. princippotentiellt kan påverka handelnaktuellt eller I
omfattas från föra invarje tänkas avhålla någonsålunda åtgärd kan attsom

från tillmedlemsland annat.ett ettvaror
Handelshindrande emellertid legitimeras stödåtgärder kan med av

fördragets artikel 36, de grundas på bestämda hänsyn. Dessa hänsyn ärom
ordning säkerhet, skydd för människorsallmän moral, allmän och allmän

djurs liv bevarande, skydd nationella skatteroch hälsa och eller växters av
arkeologiskt industriellkonstnärligt, historiskt eller skyddeller värdeav av

kommersielleller äganderätt.
artikel restriktion skall godtagbar krävsFör på 36 grundadatt en vara

enligt i Cassis Dijon fall 12078,EG-domstolens avgörande målet de
onödigticke diskriminerande, behövlig inte långtgå-åtgärden ochäratt

EG-domstolen också utvecklatende. I detta och avgöranden harsenare
ytterligare miljöskyddskaraktär medskäl, bl. konsument- och soma. av

artikel legitimera effekter.stöd 36 kan handelshindrandeav
Artiklarna Romfördraget i30 och 36 i EES-avtaletmotsvaras ar-av

tiklarna likalydande och skalloch 13, i här aktuella hänseenden1l ärsom
Romfördragetstolkas bestämmelser.på sättsamma som

EG-direktivet till innebärsärskilda TV-sändningar allmänhetenDet om
för programföretagi och sig medlemsland i EG krävakanatt ett att som

jurisdiktion följer preciserade eller reglerlandet har strängare änöver mer
likalydandedirektivets Romfördragets och deregler. bestämmelseregna

i medför emellertid inte har någonbestämmelserna EES-avtalet landatt ett
83



förbudhandlingsfrihet. reklam kan nämligen underobegränsad Ett mot
kvantitativt handelshinder.särskilda betingelser jämställa med ettattvara

särskilt i reglerna TV-reklamDet två avseenden de svenska ärär omsom
frågaEG TV-direktiv kräver, nämligen i alkohol-vadsträngare än oms

och tilldrycker reklam barn.

för5.2 nordiska spelreglerDe konsumentombudsmännens
TV-reklam

statliga i sig ikonsumentombudsmännen nordiska länderna enadeDe de
föraugusti bedömningsprinciper, spelregler,1991 om gemensamma

spilleregler for fjernsynsreklamen med utgangspunktellesTV-reklam F i—
markedsføringslovgivningen de nordiske land, Nordiska ministerrådetsi

Nord 1991 45.rapport
i FinlandBakom konsumentombudsmännen ochde aktuella kraven står

Sverige, i Forbrukerombudet iForbrugerombudsmanden Danmark, Norge
Verdlagsstofnun Prisdirektoratetoch på Island.

spelreglerna betydande uppmärksamhet åt barn ochägnar ämneten
i bilagaTV-reklam. De återges

ministerrådetNordiska nyligenHär kan också nämnas att presenterat en
tv-reklame nordiske undersøgelser, 1992Børn Nordrapport treom og -

rekommendationer, i FöljandeRapporten avslutas med antal bl.ett a.
hänseenden

särskildadet bör utformas regler barn och helt ocho om program som
hållet reklam,utgör

framreklamlagstiftningen bör och förslag läggas kommerövervägaso som
till brister,rätta med nuvarande

europeisk forskningsinsats genomföras kring problemen rek-böro en om
lamreglering och gränsöverskridande satellit-tv.

5.3 Förbudet alkoholreklam i TVmot

TV-reklamförbudet iUtredningens bedömning lagen 1978 763
vissa marknadsföring stri-med bestämmelser alkoholdryckerom av

inte skyldigheter i Sverige.der de EES-avtalet påläggermot som

finnsSkälen för bedömningen Som tidigare avsnitt 4.4.7har nämnts se
juli i lagen vissasedan den 1991 1978 763 med bestämmelserl om

marknadsföring uttryckligt förbudalkoholdrycker alkoholrek-ett motav
i vid marknadsföring får intelam TV alkoholdryck användas kommer-av

siell i ljudradio- televisionsprogrameller 2 § andra stycket.annons
fråga reklamförbud förenligtDen skall besvaras här dettaär ärsom om
skyldigheter Sverige enligtEES-avtalet.med de kommer haattsom

nyligen avgjort fråga alkoholreklamförbudsEG-domstolen har etten om
förenlighet Romfördragets C 17690.med bestämmelser mål l90 och
Prövningen 1985 införd lagstiftning i Katalonien, förbjöd 84gällde åren som



översti-utomhusreklam biografreklam för alkoholhaltoch drycker med en
23gande inför spansk domstol gälldevolymprocent. I målett somen

fördes,förbud invände företag, vilka talanöverträdelse detta de mot attav
Romfördraget.den katalanska lagstiftningen artikel 30 istred Denmot

frånspanska i fråga inhämta tolkningsbeskeddomstolen beslöt dennaatt
enligt artikel i Romfördraget. fannEG-domstolen 177 EG-domstolen att
förbudet utformning inte diskrimine-det katalanska hade verkadesomen

till spritdrycker. fann vidarerande i förhållande importerade Domstolen
reklamförbudets alkoholkonsumtionsyfte motverka för hög ochatt attvar

fanndet härvidlag. Vid samlad bedömningtorde ha betydelseatt en en
EG-domstolen reklamförbudet godtagbart.

TV-reklamförbudet i alkoholpolitisk moti-alkoholreklamlagen har en
vering stödjas199091 149 110 och kan på EES-avtaletsse prop. s.
rekvisit människors visserli-hänsyn till skydda hälsa. Förbudet gårattom

betydligt EG-domstolen prövade katalanska lagenlängre denängen av
vin har dock sindet gäller och öl utom lättöl. Dettaävenattgenom

förklaring i alkoholpolitiskt finns enligt utredningensvenskt Detsynsätt.
för TV-reklamförbudet förenligtgod grund hävda det svenska äratt att

med Sveriges skyldigheter enligt EES-avtalet.

till5.4 Förbudet TV-reklam barn under 12 årmot

Föreskrifterna i första radiolagen§ stycketUtredningens förslag 11
1966 § första stycket lagen 1991 2027 kabelsänd-755 och 11 om
ningar till upphävas.allmänheten bör

direktiv TV-sändningar tillSkälen lör förslaget EGs allmänhetenom
innebär, EG-land fritthar det står kräva,nämnts, ett att attattsom
programföretag jurisdiktion följer preciseradelandet har översom mer

direktivets artikel 3 föreller regler l. EES-avtalet kommersträngare än
Sveriges medföra TV-direktivet innebär fördel detsamma ettatt som

förbjuder införa kvantita-EG-land. På grund de regler landett attav som
tiva importrestriktioner artiklarnaoch åtgärder med motsvarande verkan

i Romfördraget artiklarna i EES-avtalet30 och 36 och 13 är11samt
emellertid handlingsfrihet intelands obegränsad.ett

från TV-reklamförbudet iNyss har dessa utgångspunkter berörts alko-
vilket artikel i TV-direktivet. Eftersomholreklamlagen, går längre 15än

till för människorsdetta reklamförbud kan motiveras med hänsyn skydd -
inte striderhälsa, gjordes bedömningen reklamförbudet vadatt mot som

kommer åligga Sverige enligt EES-avtalet.att
Även tillnämligen i fråga TV-reklam barn,på punkt, omen annan

innehåller lagstiftningen regler går längre vad TV-den svenska änsom
följandedirektivet Artikel i TV-direktivet ställer krav påkräver. 16 upp

TV-reklam A
får inte direkt minderåriga tjänstden köpa elleratt en varauppmana—

oerfarenhet 85utnyttja eller godtrogenhet,derasattgenom



föräldrar ellerminderåriga övertalafår inte direktden attuppmuntra-
tjänsterna,ellerköpa de annonseradeandra att varorna

förtroende minderåriga harfördel särskildafår inte detden dra somav-
för föräldrar, lärare eller andra personer,

i farliga situationer.saklig visa minderårigafår inte grundden utan-
förbud riktainte absolutArtikel innehåller således något16 mot att

missbruksprin-i ställettill i viss ålder bygger påTV-reklam barn utan enen
cip.

såvitt gäller svenski radiolagen reklam och barnregelnDen nya om
formuleratstelevision i till artikel 16marksänd har motsats en rensom

får syfta till fångainteförbudsregel med reklam att upp-en annons
radiolagen.första stycket Enunder 12 år ll §märksamheten hos barn

härefter införts i 2027 kabelsänd-likalydande lagen 1991regel har om
till första stycket.ningar allmänheten ll §

uppmärksam-EG-kommissionen utifrån handelshinderaspekternahar
första stycketförbudsbestämmelser slag §nationella det llmat somav

radiolagen representerar.
År förbjöd förlagstiftning TV-reklam1987 i Greklandantogs en som

tilli förhållande EG-sig ha till dettabarnleksaker. Grekland ansåg rätt
februariminimidirektiv.direktivet vilseledande Ireklam, är ettom som

grekiskaemellertid EG-kommissionen denuppmärksammade1991 reger-
i Romfördraget.reklamförbudet oförenligt artikel 30ingen medpå att var
lagstiftningi 1991Följden blev Greklanddetta antogatt sommarsav

krigsleksakensTV-reklamförbudet tillinskränkte räckvidden av
lagstiftning i marksänd TVmotiven till reklam1991 års svenskaAv om

systematiskt beaktandeframgår, inte utformades någotden medatt av
Överväganden räckvidden principerde ärEES-rättens krav. av somom

Romfördraget finns i fall inteartiklarna inedlagda i 30 och 36 van
redovisade.

fråganDepanementschefen bl. följande rörande TV-uttalade oma.
199091 149 121.reklam och barn prop. s.

genomslagskraftmin mening medium medEnligt bör så storett som
särskilt sig tillfå för vändertelevisionen inte alls användas reklam som

reklaminslaginte alltid skilja ochkan mellanbarn. Yngre barnyngre
avsiktenförstår alltid med reklam-vanliga Inte heller deTV-program. att

till sig budskapinslag locka till köp. Därmed de reklamensär utantaratt
Samtidigtsigtonåringar lär utveckla.den skepsis äldre barn och sersom

tittarsiffroroftafår mycket högaBarnprogrammenbarn mycket på TV.
därförsig till. kaninom vänder TVde åldersgrupper programmensom

syftar tillsärskilt effektivt medium för reklam påverkaattett somvara

5 kommissionenfråga grekiskskriftlig ledamot EuropaparlamentetPå omen aven av
förbjudainnebörd medlemsländernakanklargöra gemenskapsrättens såattattavser

följandekommissionsledamoten deni Bangemann lleksaksreldam TV, svargav
oktober 1991

prohibitingexplicitly theCommission envisage proposing rulesThe does not
television frontiers’ directiveof withouttelevision advertising childrens Thetoys.

television advertising andcontains of provisions89552EEC already number ona
govemingstricter detailed rules theStates lay downallows the Member to or more

organizations falling within their However,television broadcasting Competence.
Article ofCommunity in particular 30consistent with law, andtheserules bemust

86OJ C 323, 13.12.1991, 37.the Treaty No s.



emellertid stridatelevisionen det skulleanvända på sättetbarn. Attyngre
intressen.klart barnensmot

frågani harjag jag den härVad har betydersagt att en annannu
befintliga reklamreglerremissinstanser äruppfattning än de attansersom

min uppfattning böri Enligttillfyllest gäller reklam TV.också detnär
rätteligen radiolagen, utred-i televisionenföljaktligen lagen om annonser

restriktioner kansärskilda såningens anmärkning innehålla att man
förblir medium reklamtelevisionenmotverka marksändaden ettatt som

särskilt målgrupp.har de barnen somyngre
otvivelaktigttill 12 årTV-reklamförbudet barn under utgörsvenskaDet

artikel 30enligt artikel i EES-avtalet,handelshinder 1l motsvararett som
framställningarutredningen riktadeRomfördraget. tilli Förbudet har, som

Sverige.marknadsföring imöjligheter tillvisar, för importörersbetydelse
därför,enligt EES-avtaletför frågan förbudet kan godtas ärAvgörande om

Romfördragetsstödjas artikel 13,det kan på avtalets motsvararsomom
i för sigoch åbe-Betydelsefulla konsumentskyddsaspekter kanartikel 36.

restriktioner viss reklam börförbudför och andraskäl motattsomropas
Dijon-i Cassisavgörande deenligt artikel EG- domstolensgodtas 13. Av

diskrimineranderestriktion ickefallet följer emellertid måsteatt varaen
onödigt långtgående.inte fårbehövlig denoch samt att vara

finna,såvitt utredningen kunnattillhör EG har,Inte något land ettsom
EGaktuella svenska. InomTV-reklamförbud detsådant synessom nu

för reklamTV-sändningar och ICC grundreglerdirektivettvärtom som
inom EGRättsläget ävenområdet.uttrycka vad standard påär synessom

internationellframståri med vadöverensstämmastort sett somsom
lagstiftningeni Danmark gällandestandard. kan denDet nämnas att om

reklam till barn ochi särskilda reglerreklam 2 innehållerTV unga,om
försiktighetskravfpreciseradeförbudvilka inte bygger på på närmareutan

förbudetbedömning svenskautredningens det ärbetydelse förAv av
EG-kommissionen ochgivetvis förekommit mellanvad haräven som

lagstiftningen där.Grekland rörande
förbuds-svenskasituation rådde denVidare betydelse den närär somav

reklamfinansieradtillåtetinte medregeln kom till. 1991 detFöre år var
isista länderna Europamark-TV. Sverige deett som gav uppvar av

perspektiveuropeisktimotståndet sådan verksamhet. Denna ettmot
Exempelvis Konsu-intenaturliga förändring välkomnades alla. varav

sig reklam-TV1989remissinstanser årmentverket de motsattesomen av
i marknätet.

riksdagentelevisionenförregelverk den marksändaDet antogsom
affärs-tillgodosåg dedärför kompromissprodukt. Det1991 blevvåren en

motiven för detför reklam-TV-verksamhet. Imässiga villkoren nuen
substantiellt sak-reklamförbudet ligger någotaktuella dock knappast mer

till ochbidrar barnframtid TV-reklamenskäl inför därän olus även atten
efterfrågar produkter.ungdomar

förbudetbedömningenutredningentill anfördaMed hänsyn det gör att
försvaras vidsigsannolikt inte låterförsta radiolageni § stycket11 en

‘Se reklam-TV,Marknadsrättslig kontrollför information Bernitz,närmare av 8776.ministerrådet, 1988utgiven Nordiska Nordav



prövning utifrån Sveriges skyldigheter enligt EES-avtalet. förbudDetta och
likalydandeden bestämmelsen i §första stycketll lagen 1991 2027 om

kabelsändningar till allmänheten därförbör upphävas.
TV-reklam det gällernär barn kommer alldeles frånbortsett dessa regler

omgärdad väsentligamycket spärrar.att vara av .
Bl. kan erinras iregeln § andra radiolagen,ll stycket enligt vilkena. om

idet inte fårmed reklam uppträda eller figurerannonser personer som
spelar framträdande iroll televisionsprogram huvudsakligen vän-en som

sigder till barn under 12 år. En regel detta slag har enligt utredningenav
goda skäl för sig och bör kvarstå.

harDet också tagits hänsyn i det aktuella beträffaravseendet vadnu
frågan hur får inplacerasTV-reklamen i programutbudet. Exempelvis

i radiolagennsäger regel med reklam inte får förekommaatten annonser
omedelbart före eftereller huvudsakligen sig tillvänderett program som
barn förstaunder 12 år l5§ radiolagen.stycket för sigI och kan det
kanske diskuteras befogadsådan regel vid bedömningär denattom en en

förbudsregelngrundläggande inte ñnnasbör Utredningenkvar. har emel-
lertid för i den här delen inte föreslå ändring.någonstannat att

Utredningen vill också erinra vad gäller i frågaallmäntom som om
reklam och bam.

Till början kan vad i Grundregler för reklam.noterasen som anges
fårReklam således inte utnyttja barns naturliga godtrogenhet eller ungdo-

bristande erfarenhet fåroch inte lojalitetskänsladeras förutsättamars
påfrestning artikel Vidare får13 l. reklam riktas till eller ägnadärsom

påverka barn eller inte innehålla framställningungdom i bildord elleratt
kan medföra fysiska skadeverkningar eller negativt ipåverka demsom

psyskiskt moraliskteller artikelavseende 132.
Vidare gäller det vid prövning enligt igeneralklausulen 2 § MFLatt av

framställning otillbörligär konsumenter specielltställs högamotom en
krav hederlighetpå och vederhäftighet framställningen riktar signär till

kan mindre kritiska konsumenter i allmänhet,änantasgrupper som vara
exempelvis barn prop. 1970 57 69.s.

Som har ställer artikel inämnts 16 TV-direktivet ytterligare kravupp
just TV-reklam skall uppfylla.som

Slutligen kan de nordiska konsumentombudsmännen,noteras att som
i avsnitt formuleratnämnts 5.2, har förspelreglergemensamma s.

bedömningen TV-reklam, återgivna i bilaga i frågaDessa byggerav om
reklam till inte förbudbarn på preciseradepå krav på reklamensutan
utformning finnsDet enligt utredningens mening vartefterskäl attm. m.
ytterligare erfarenheter vinns vidaregå på denna konkretväg mot en
precisering sådana krav.av
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Specialmotivering6

marknadsföringslagenändring itill lagFörslaget6.1 om
14181975

2§

tjänst ellermarknadsföringvidnäringsidkareFöretager annanvara,av
godstridahandling, moteller attnyttighet reklamåtgärd genomsomannan

näringsid-ellerotillbörlig konsumenteraffärssed eller på sätt är motannat
därmed ellerfortsättaförbjuda honommarknadsdomstolen attkare, kan

anställdmeddelas ävenkanhandling. Förbudliknandeföretagaatt annan
näringsidkares vägnarhandlar på samtnäringsidkare ochhos somannan

handlingen.tillbidragitväsentligt hari övrigtoch somenvar
företagesreklamåtgärd ipåtillämpasstycket skall ävenFörsta som

nyttighet.ellerefterfrågan tjänstvidnäringsverksamhet annanvara,av
tidigare seingående belystsstycketandra harFöreskriften iDen nya

avsnitt 3.4.1.

§21
och §§det skall 3påkallar 2överenskommelseinternationellOm en

sändningenfråntelevisionssändning Sverige, äventillämpas på om
land,endast kan i annatemottagas

land.fråntelevisionssändningtillämpas på annatinte
avsnitt Som4.7.tidigare sebehandlatsharParagrafen Denär ny.

1982 729.konkurrenslagen§tjänat 12harlagtekniskt avseendeförebild i
sigbörjan det rörtillkrävstillämpasparagrafen skall attFör somenatt

marksändning ellerfrågaHuruvida det ärtelevisionssändning. enom enen
roll.ingensatellitsändning spelar

Sverigefrån annattelevisionssändning kommer ettMed resp.att en
Sverige detfrånsändningen kommerursprungligadenland resp.attavses

främmande landet.
tillmed hänsynpåkallasdettillämplig endastBestämmelsen är enom

såledestidigare läggerframhållitsSomöverenskommelse.internationell
folkrättsligaSverigesföljervadtill något utöverintebestämmelsen avsom

förpliktelser.
internationelltillmed hänsynpåkallastillämpninguttrycketI enatt

frågai haröverenskommelsengivetvisligger bl.a.överenskommelse att
förutses ärjust kanöverenskommelserSverige. Debiträtts nusomav

denTV-sändningar,direktiv samtEGsi vilket ingårEES-avtalet, om
TV-konventionen.europeiska

755966radiolagen liändringtill lagFörslaget6.2 om

§11
fårtelevisionen detannonstidsänds under imed reklamI somannonser

irollframträdandespelarfigurerellerinte uppträda ensompersoner
8912 år.undersig till barnhuvudsakligen vändertelevisionsprogram som



ÄndringenParagrafen har behandlats tidigare se avsnitt 5.4. innebär
förstanuvarande stycket upphävs. Vidareatt har redaktionell ändringen

skett.

19§

Myndigheter och andra allmänna får inte i förväg granska ellerorgan
föreskriva förhandsgranskning radiosändningars innehåll och hellerav
förbjuda radiosändning på innehåll.grund dess Detsamma gäller ien av
fråga trådsändningar.om

frågaI trådsändningar för visning filmer och videogram vidom av
allmän sammankomst eller offentlig tillställning gäller dock förbudsådant

i första stycket endastsom avses om
sändningen vidaresändningär sändning från satellit elleren av en en

rundradiosändning ellerannars av en
sändningen är egensändning i enlighet med bestämmelserna i lagenen

1991 2027 kabelsändningar till allmänheten.om
Med vidaresändning och egensändning förstås i denna paragraf det-

i lagen kabelsändningar till allmänheten.samma som om
Bestämmelserna i första och andra styckena hindrar inte förhands-

granskning eller sändningsförbud i fråga bild återger Sverige ellerom som
del därav och innehåller upplysning förbetydelse rikets försvar.som av

frågaI andra trådsändningar för visning filmer videogramoch vidom av
allmän sammankomst eller offentlig tillställning sådanaän isom avses
andra stycket föreskrifternagäller i lagen 1990 886 granskning ochom
kontroll filmer videogram.ochav

frågaI marknadsföring föreskrifternagäller i marknadsföringslagenom
1975 1418, lagen 1978 763 med vissa bestämmelser marknadsfö-om
ring alkoholdrycker, lagen 1978764 med vissa bestämmelserav om
marknadsföring tobaksvaror och produktsäkerhetslagen 1988 1604.av
Marknadsföringslagen gäller också ifråga reklamátgärd företages iom som
näringsverksamhet vid efterfrågan ellertjänst nyttighet.av vara, annan

Ändringen följdändringär i förhållande till föreslagnadet andraen nya
stycket i 2 § MFL. Liksom sistnämnda förslag har det aktuella be-nu
handlats i avsnitt 3.4.1.

6.3 Förslaget till lag ändring i lagen 19912027om om
kabelsändningar till allmänheten

11§

I med reklam sänds under annonstid i televisionssänd-annonser som en
ning får det inte uppträda figurereller spelar framträ-personer som en
dande iroll televisionsprogram huvusdsakligen sig tillvänder barnsom
under 12 år.

ÄndringenParagrafen har behandlats tidigare se avsnitt 5.4. innebär
det förstanuvarande stycketatt upphävs.
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Särskilt yttrande

Eklundsakkunnige Perav

inteMFLmarknadsföringslagen32 ochföreslår bl.Utredningen atta.
ochfrämmande landfrånTV-sändning kommer etttillämpas,skall om en

sändningen kommerdet. Ompåkallaröverenskommelseinternationellen
tillämpas, ävengeneralklausulernasidanandraskall å omfrån Sverige

Även förutsättshärland.i attkansändningen endast annat enettemottas
enligtfallen detärbådadet. Ipåkallaröverenskommelseinternationell

utvidgningrespektivebegränsningsådanhelt klart avutredningen att en
och ka-radiolagensföreslåsVidaregöras. atttillämpningsområdet måste

upphävs.12 årtill underbarnTV-reklamförbudbellagens mot
tydliggöralaglämplighetenochbehovet attfrågaI genomavom

tillTV-reklamsatellitsändprövamöjligheterMarknadsdomstolens att
frånjagMFL haroch 32bakgrundSverigefrån eneller mot av

saknas över-vidare detuppfattning. Jag attavvikandeutredningen anser
följdtillförpliktelserSverigestillhänvisningmedskäl avtygande att

till bam.TV-reklamförbudenslopaEES-avtalet mot

räckviddterritoriellaochTV-reklam MFLzs

varje medlemsstatföreskriver bl.TV-sändningar attEG-direktivet a.om
inomprogramföretagsändsTV-sändningarallaskall säkerställa att avsom

för dennagällersåväl den lagmedjurisdiktion överensstämmerdess som
direktivetibestämmelserna2 lartikelsändningarmedlemsstats som

tillbegränsadföljaktligensändarlandsprincip ärartikel 2. Denna3 s.
direktivet.i Attochsändarlagsändarlandetsiregleras somfrågor som

sändar-enlighet mediinnebördEES-avtaletsfastslåutredningen gör att
till TV-skyldigtblirland attanslutet attlandsprincipen är ett seatt

följerjurisdiktion överharlandetprogramföretagsändningar somav
fördärför långt.gåi landet ärgällande rätt att

variera. Det ärkansändarlagarsändarländersföreskrivs i olikaVad som
övergripan deinnehållerlagstiftning dennasannoliktinte typdock att av

reklamfrågorspeciellasådanaendastotillbörlig reklam somregler utanom
otill-lagstiftningsärskildharTV-direktivet. ställetIibehandlas omman

vilseledandedirektivetsärskildauppfyllelse dettillbörlig reklam omav
reklam.

TV-direktivethävdasanförda kan attbakgrund det omMot av
ochartiklarna 2 lingressrimlig tolkning dess samtsändningar, avensom

sändarlandsprinci-utsträckatillsyftarsannoliktvid handen, att23 ger
harFrågani artiklarna.frågor deoch äntill områdenandra som angespens

EG.inomsinpåaldrig ställtssåvitt känt spets
rörlighetfriatjänstärdistribution TV-programSändning och varsenav

91sändarlandetsförutsättningTV-direktivet under attgaranteras genom



lagar för sändningarna Äroch reklamdirektivets regler uppfylls. sänd-
ningen på detta lagenlig,sätt kan sändningen intesådan Motstoppas.som
sändningar inte följer reglerna förbehålletär det sändarlandet vidtasom att
åtgärder.

När vi skall bedöma ioch vad mån utländska TV-sändningarnu medom
inriktning Sverigepå skall kunna prövas Marknadsdomstolen med stödav

MF L bör utgångspunkt bedömningsprincipernaav att är desammaen vara
i vilken form reklamen förmedlas.oavsett Uttalanden departements-av

chefen i samband 1991med års radiorättsliga lagstiftning intemotsäger
detta. Med andra ord TV-sändningar med reklam och direktreklamex.

kommer utifrån riktas till svenska konsumenter börsom behandlas påmen
sätt vad gäller den territoriella räckviddensamma MFL. Härvid bortsesav

från de speciella svårigheter finns vid bedömningen skallsom av om man
göra åtskillnad mellan TV—reklaminslag kan riktat till Sverigesom anses

tilleller internationell publik, däribland den svenska.en
Gällande rätt torde vi i princip kan ingripaatt otillbörligavara mot

former utländsk Ärreklam har verkan inom landet.av det försom
marknadsföringen ansvariga Företaget Sverigebaserat ingripandekan med
stöd MFL bli effektivt. Det betyder Marknadsdomstolenav kan fallaatt

svenskt företagett marknadsför sina produkter i utländsk TV-som en
sändning inriktningmed på den svenska marknaden. Företaget förbju-kan
das fortsätta marknadsföring bedömts otillbörlig enligten MFL.som vara
Däremot kan inte TV-sändningenstoppa tjänstär medman som en

frigaranterad rörlighet.
Vi rör här på synnerligen kompliceratett intemationellrättsligtoss

område, frågornadär inteännu har några entydiga Förhållandenasvar.
kompliceras dessutom den europeiska TV-konventionenatt finns med iav
bilden. Här kan bara peka på den omständigheten EG medlem-man att s

skall tillämpa EG regler och inte konventionens, vilketmar fåkans
återverkningar vad gäller tolkningen EES-avtalets förpliktleser på dettaav
område. När konventionen träder i kraft kan särskilda regler gälla mellan
konventionsstater, fråndär sänds TV-reklamstat medan publiken ien en

reklamen.stat mottarannan
Det anförda visar på oklar och komplex situation. Frågorna lämparen

sig i hög förgrad rättstillämpningen, både nationellt och internationellt
inom för EES-avtalet. skrivaAtt in i MFL lagens territoriellaramen att
räckvidd till EG-direktiv enligt minett är meninganpassas både onödigt
och olämpligt. Marknadsdomstolen är redan i dag oförhindrad i ljusetatt

EG-rättens krav pröva räckvidden MF iL detav aktuella hänseendet.av nu
Det bör framhållas såvitt känt ingethar EG-landatt planer införapå att

regler i marknadsföringslagstiftningen de utredningenmotsvararsom som
föreslår. Vidare har utredningen utgångspunkt för sina förslag detsom att
så långt möjligt bör fråga likartad reglering marksändningarvara om en av
och satellitsändningar och lika behandling alla sändarföretag ochom av
dessas kommersiella reklamkunder. Med utredningens inställning till nöd-
vändigheten anpassning MFLs territoriella räckvidd tillav en TV-av
direktivet följer bl. svenska företag villatt sända TV-reklam till dena. som
svenska publiken fredadeär från MFLs krav, de väljer ha sinattom 92



i nationellförför publik i ställetsändning svenski utländskreklam enen
princip utred-likabehandlingsrimmar illa med densändning. Det som

på konkurrensen.sidoeffekt negativ inverkanningen fårförordar och som
införas iinte MFL.föreslagna 21 §Enligt min mening således denbör

rättstillämpningen.tilli stället överlämnasFrågorna där börsom anges

kabellagenradiolagen ochbarnreklamförbudelFörslaget slopa 1att

till under 12TV-reklam barnförslag förhudenUtredningens slopa motatt
enligt utredningens be-totalförbudetmotiveras nuvarandeår detattav

försvarassigsannolikt inte skulle låtaochdömning onödigt långtgåendeär
enligt EES-avtalet.Sveriges skyldigheterprövning utifrånvid en

vidbetydelse hand-i sammanhangi Romfördraget har dettaArtikel 30
reklamför-på såtjänster EG-länderna sättmellaneln och ettattav varor

gränsöverskridandeviamarknadsföringförsvårar handelnbud attgenom
omfattar dockRadio- kabellagarnaomöjliggörs. ochTV-satellitsändningar

respektive egensända TV-programfinns i marksänd TVendast reklam som
betydelse,begränsadfår härigenomi Handelshinderaspektertråd. en mer

leksakerimportörerberörande endast denärmast t.ex. genomsomav
i mark- ochmarknadsföra sina produkter vårareklamförbudet hindras att

inte missgyn-importörernaHärvid bör nämnasegensända TV-kanaler. att
ocksåkanleksakstillverkare. Importörernai förhållande till svenskanas

satellitsändningar för svenski utländskamarknadsföra sina produkter
TV-reklam.publik påeller sätt änannat genom

frånbetydelsereklamförbudens begränsadetillfrämstMed hänsyn
förenlighet med EES-förbudensspörsmålenhandelshindersynpunkt är om

inte-Därför tillräckligafråga. saknasmeningenligt minavtalet öppenen
förbuden.förgrationsrättsliga upphävaskäl att

programföretag landettillåterTV-sändningarEG-direktivet att somom
direk-detaljerade reglerföljer eller strängare änjurisdiktionhar över mer

i radiolagenstarka försedan funnit skältivets. för inte längeSverige har att
till Det TV-TV-reklam barn. ärinföra regler rörandesådana strängare

motiverat dessa vadpåverkanskraft regler utövermediets harstora som
riksdagen styrkamotiv bedömdes haföljer MFL. Detta sammaavsom av

kabellag-januari 1992 deni genomförandet densamband med l nyaav
stiftningen 199192 53 48.se s.prop.

Även enligt EES-avtaletharmoniseringssträvandenamed beaktande av
skältillräckligt övertygandeinte anförtutredningen enligt min meninghar

finnskonsumentskyddshänsynför ändring aktuella reglerna.de Aven av
reklamförbuden och, såfast vidfortfarande motiv hålladet starka att om

EES-avtaletförenlighet mednödvändigt, frågan förbudensblir om
prövning.för sådanför gällerinom den procedurprövad somramen

ganskaför närvarandeoch TV-reklam rönerFrågor barn storenom
ochforskning barnfinns mycketinternationell uppmärksamhet. Det om

förstå rörligaförmågabristandevisar harTV-reklam barn attattsom
nordisketv-reklameundersökningenbilder. nordiska BørnDen zreog -

visar barn ända19924,undersøgeser, Nordiska Ministerrådet, Nord att
syftet medgenomskåda TV- 93förmågatill 12-årsåldern saknar attupp



reklam det gäller reklaminslagnär vänder sig direkt till barn. Barnensom
uppfattar förreklam leksaker bruksanvisning för hurt.ex. som en pro-
dukten skall användas eller saklig information finns iattsom om varan nu
handeln. leksaker visas i kommersielltAtt på TV syfte intekan barnenett

sig.tänka
Undersökningen visar vidare tillTV-reklam barn iäven andraatt

avseenden har negativa konsekvenser för barnen. När TV-reklam riktad
barn har effektersådana enligt min mening inteär det tillräckligtmot att

nöja sig restriktionermed de beträffande finns.sådan reklam som
reklamförbudetsNär det gäller förenlighet med EES-avtalet förtjänar

uppmärksammas utredningen för uppfattningen det svenskaatt stannat att
förbudet förTV-reklam alkohol inte stridakan skyldig-demot motanses
heter Sverige kommer ha enligt EES-avtalet. Detta reklamförbudattsom
föreslås därför finnas kvar. Till skillnad barnreklamförbudet träffarmot
alkoholreklamförbudet i satellitsändningarreklamäven prop.
199091 149 114, vilket förutsättningarnatorde öka för tillämpnings. en

artikel 30 i Romfördraget.av
Det utredningen redovisade avgörandet EG-domstolen rörandeav av

förbudet i Katalonien förreklam alkohol utomhus biograferoch påmot
torde sakna betydelse, eftersom avgörandet rörde icke harmoniseratett
område förmedan reglerna TV-reklam harmoniserade.alkohol är Närom

harmoniseratområde är direktiv har hänsynen tillett genom ex. exem-
pelvis människors hälsa beaktats vid utformningen direktivet. Det tordeav
därför möjligtknappast efter direktivetdet i kraftträtt åberopaattvara

eller hänsyn angivna i Romfördragetsandra artikel mindre36, medsamma
förhållandenän eller bedöms ha sådanrön tyngd det kanatt attnya

motivera bör tillhänsyn dessa.att taman
Sammanfattningsvis jag EES-avtalet inte hindrar gällandeattanser

förbud TV-reklam till Vidarebam. jag främstdet denmot attanser genom
nordiska framkommit så väsentliga fakta,många ochrapporten nya san-
nolikt till delen okända TV-direktivetstörre när utarbetades, det påatt ett

motiverarövertygande reklamförbuden finnassätt bör kvar.att
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Bilaga 1

@

Kommittédirektiv E§1@

w

Dir. 199170

marknadsföringslagenDirektiv översyn avom

Dir. l99l7

199]-8-8regeringssammanträdeBeslut vid

anför.Statsrådet Wallström

förslagMitt

marknads-översynför göratillkallasutredare att avföreslår enJag att en
19751418.föringslagen

skallUtredaren
inompå bästa sätttillgodosessyftenmarknadsföringslagensundersöka om~ förändringar,föreslåvid behovochbestämmelsernuvarandedessförramen

marknadsföringslag-förändringartillförslagsådanaövrigt lämna aviäven-- näringsidkar-ochkonsumenternastillgodoseförbehövs attstiftningen som
marknaden,påspelreglerfungerandevälintressen avnas

marknadsföringslagstift-svenskadenförbehövs attförslagdelämna som-- EGs regler.medöverensstämmelseskall stå iningen

Bakgrund

Inledning

betydelsestörstaärmarknadsekonomiska systemeti det av[iffektiviteten
dettafungerarteorinekonomiskaEnligt denvälfärd.för konsumenternas

producenternainitierasvisserligenmarknadenutbudet pä avsa. attsystem
driv-ytterligareinnehåll. Enutbudetsval avgörfriakonsumenternasattmen

funge-Enföretagen.mellankonkurrensenmarknadsekonomin ärkraft i
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näringslivet och driver framinomfrämjar effektivitetenrande konkurrens
så lågatilltjänster priserochbra utbudbrett och kvalitativtett varor somav

möjligt.
alltidemellertid inte tillfredsstäl-marknaden fungerarKonkurrensen

vilseledande för konsumen-iblandmarknadsföringlande. Företagens är
för konsumenternainformationalltid tillräckligDen inte heller attterna. ger

stärkaåtgärder för konsumen-Olikaskall kunna väl övervägda val.göra att
lagstiftningen konsument-vidtagits. Bl.a. harställning har därförternas

konsumentpolitikeninslagEtt viktigtområdet successivt byggts är iut. att
förbättra förhållan-åtgärder förförsta hand företagen tillstimulera attegna

frivilligaför viktigt inslag överenskom-dena konsumenterna. Ett ärannat
konsumentmyndigheterna.melser näringslivet ochmellan

Marknadsföringslagen

grundläggandeMarknadsföringslagen 19751418 innehåller den regle-
ringen reklam och marknadsföring. har till ändamålLagen attav annan
främja näringsidkareskonsumenternas intressen i medsamband marknads-
föring tjänster och andra nyttigheter och motverka marknadsfö-attvaror.av
ring otillbörlig näringsidkare 1 §.konsumenter ellerär motsom

Marknadsföringslagens i förstamateriella bestämmelser handär de tre
s.k. generalklausulerna otillbörlig marknadsföring 2 §, informations-om
skylzlighet 3 § och produktotjiinlighet §.4

Med stöd dessa generalklausuler marknadsdomstolenkan beslutaav om
förbud och ålägganden för näringsidkare vid vite.

I materiellt hänseende innehåller marknadsföringslagen dessutom tre
.rtraffranklionerade bestämmelser 6-8 §§.

Konsumentverket skall 19901179enligt sin instruktion utarbeta riktlin-
jer för näringsidkarnas marknadsföring produktutformning. Sådanaoch
riktlinjer har utarbetats områden.för rad Riktlinjerna vanligenantasen av
konsumentverket efter samråd med företrädare för näringslivet. Riktlin-
jerna formellt inte bindandeär har rättsligt karaktär rekom-sett utan sett av
mendationer till näringslivet.

Tanken bakom marknadsföringslagen de spelreglernaär skallnärmareatt
fram efter hand och under medverkan företrädare förväxa berörda intres-av

sen.
årUnder de generalklausulerna i 2 och 3 §§ gällt har omfattande rims-en

Marknadsdomstolenspraxis utvecklats. avgöranden hittills fler 300 be-än-
slut- preciserar och fyller generalklausulernas innehåll till vägledning förut
marknadens aktörer och för den marknatlsbevakning konsumentver-som
ketKO har till uppgift bedriva.att
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Även konsumentverkets riktlinjer hiillpunklcr hur generalklausu-förger
och bidrarlerna skull tillämpas till dem innehåll.att ge

från marknadsdomstolcn många till grund för för-Praxis har i fall legat
handIingsöverenskommelser konsumentverketKO och berördamellan

områdetbranschorganisationer. På så för-har rättsutvecklingensätt
stärkts. näringslivet har också olika egenätgärdssystem utvecklats iInom

värderingenlinje med de lagen uttryck för. Marknadsdomstolenssom ger
självfallet också förpraxis har betydelse riktmärke konsumentver-stor som

bedömning mångfald liksomketsKOs anmälda reklamkampanjer etc.av en
åtgärder inom de leden.för näringslivets för stävja övertrampattegna egna
finns på näringsidkarnavissa andra lagar också ställer krav iI regler som

och information vid marknadsföring.fråga reklam till konsumenternaom
till i konsumentkreditla-anknyter marknadsföringslagen finnsRegler som

konsumentförsäkringslagen I9838, 19781763 medlagenl97798l ,gen
alkoholdrycker l978764bestämmelser marknadsföring lagenvissa om av

tobaksvaror. produktsäkcr-bestämmelser marknadsföringmed vissa om av
I604 ochI988 prisinformationslagcn l99l 6l. Bestämmelserhetslagen

televisionen radiolagen 1966755.i har införts inyligenannonserom
regeringskansliet lagrådsremisspågår med berörarbeteInom somen

tobaksvarormarknadsföringen bli aktuellt flytta reglernaoch det kan attav
tobakslzig.därom till en ny

I22 ffl99tll9l I75 vissa folkhälsofrågor s. har regeringen tilll omprop.
lvedömningen.redovisat begränsa marknadsfö-riksdagen frågan attatt om

snzubbvinsatser behöver detta bör kunnautredasringen närmare. samt attav
planerade marknadsföringslzigen.ske i den översynen av

promemorian Ds l99084 konsumentkreditlag föreslåsNy lagl att en ny
konsumentkrediter skall gällande konsumentkreditlagen.denersättaom

remissbehzindlats. bereds för ju-Promemorian har Frågan närvarande inom
En Iagrådsremiss till höstenaviserats l99l.stitiedepartementet. har

med EGs regelverkHarmmi.s¢ring

mellan europeisktFörhandlingarna EG ekonomisktoch EFTA ettom
samarbetsområde har homogentmåilsåittning europeisktskapa ettattsom

samarbetsområlde enhetligtpåekonomiskt EES baserat ett gemensamt re-
gelverk.

relevanta delar existerande regelverk acquisTanken EGsär att com-av
tjäna Införskall samarbetet. EES-av-utgångspunkt förmunautaire ettsom

lagstiftningsåtgärdcr områden uppnådärför rad förpåtal aktualiseras atten
EGsmed marknadsföringslagstift-regelverk. gällerharmonisering När det

skall beaktas rådsdirektivet den l septemberdet i första handningen är som
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ad-ochförordningarlagar,medlemsstaternasanpassningenrörande1984 av
84450EEG.reklamvilseledandebestämmelserministrativa om

utredningBehovet av
ii kraftvaritmarknadsföringslagen haribestämmelsernaHuvuddelen av

ställninggoda. Konsumenternaslagen ärår. Erfarenheterna20närmare av
Sedanbestämmelser.för lagensstärkas inomkunnathar successivt ramen

för-marknadsföringenomfattningenochfördocktill har sättetlagen kom av
avseenden.betydelsefullaändrats i

reklamförutsträckning tidigareäni utsattastörreKonsumenterna är nu
hartjänsteroch särskiltUtbudetmarknadsföring.och avvaroravannan

kon-också sikte delvisi dagMarknadsföringenkraftigt.ökat tar annanen
metoder.ochfunnithartidigare.-Marknadsföringen vägarsumtion än nya

till-tidigare, inte minstgenomslagskraft ändag hatorde i störreDen genom
bl.a.märksBland de formernateknik.ochmedierkomsten nyanynyaav
kanhushåll Sverigeökande antal iEtttelefonförsäljning.ochTV-shopping

marknadsföringennår vissaDärigenomTV-reklam.del grupper,ta avnu
Marknadsfö-tidigare.utsträckning äniungdomar, störrebarn ochsärskilt

gränsöverskridande.internationell ochalltmerockså blivitringen har
denställer särskilda kravreglermed EGsharmoniseringenOckså

marknadsföring.lagstiftningensvenska om
med yrkandenframställningar översynfått fleraharRegeringen avom en

marknadsföringslagen.
regeringenoktober tillden ll 1990skrivelseiKonsumentverket har en

för-anledning vissadet finns övervägaanfört902055MA attCdnr att nu
tillgodoseföreffektivare och bättredeni syfte göra atti lagenändringar att

spelreglerfungerandevälintressenföretagensochkonsumenternas av
långunderlagen har varit i kraftifrånutgåranalysVerkets attmarknaden.

marknadsföringoch företagensmarknadenförändringarfrån detid och av
intelyfts fram.perspektivet Verketinternationellahar skett. Det ansersom
detigrundläggandeden strukturenifrågasättaanledningfinnsdet attatt

årverket särskilt bör prövasFrågormarknadsrättsliga systemet. menarsom
precisera lagenssanktionssystemeteffektivisera samtmöjligheterna ge-att

information.marknadsföring ochotillbörligneralklausuler om
promemorianöverlämnandemedlndustriförbund harSveriges av-

irörande kombinationserbjudandenreglerMarknadsföringslagens en-
för-regeringen förelägger riksdagenhemställtjuni 1990skrivelse den 5 att

90l230MA.upphävsmarknadsföringslagen dnr C§§7 och 8slag attom
frågalndustriförbundet ibestämmelsernaSammanfattningsvis attanser

konsumentsynpunktoch rad frånkonkurrenseffektivmotverkar att enen
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förmånliga erbjudanden förhindras försvåras.klart eller
tillGrossistförbundet Svensk Handel har i skrivelse regeringen den 14en

förbundetdnr C 90l230MA anförtnovember 1990 över-att att enanser
marknadsföringslagen berättigad med hänsyn till den tid lagenär somsyn av

den internationalisering och utveckling informa-har i kraftvarit samt av
tionsteknologin skett sedan tillkom. Förbundet särskiltlagen tar uppsom

näringslivets egenätgärderfrågor förkonkurrensneutralitet inom ramenom
Förbundet framhållerfinns med säljmetod.problem s.k. negativsamt som

grundläggande strukturen befintliga marknadsrättsligai detden systemetatt
bör behållas i framtiden.även

ämbetsmannakommittén för konsu-för arbetet i NordiskaInom ramen
NÄK angåendegjorts marknadsfö-har flertal utredningarmentfrågor ett

konsumentministrarna förde nordiskaring. På uppdrag övervägs närva-av
TV-reklam.regler förfrågan nordiskarande gemensammaom

marknadsföringen. den ökade interna-bakgrund utvecklingenMot av av
hur lagstiftningenoch de erfarenheter vunnits kantionaliseringen omsom

jag mark-effektiv det finns skäl göra översyngöras attatt nu en avansermer
fördärför tillkallasEn särskild utredare börnadsföringslagen. göraatt en

sådan översyn.

Uppdraget

vår marknadsföringslagstiftning så utformadangeläget ärDet är attatt
marknadsförhållandena jag harunder dc förändradeden fungerar re-som

dovisat.
syftendärför marknadsföringslzigens tillgo-undersökabörUtredaren om

bestämmelser vidinom nuvarande ochför lagensdoses på bästa sätt ramen
därvid lagstift-förändringar. skallföreslå En utgångspunktbehov attvara

ochtillgodose konsumenternastillräckligt effektivmåste förningen attvara
marknaden. Utre-intresse spelreglerväl fungerandenäringsidkarnas av

kan komma krävassärskilt vilka anpassningarskall övervägadaren attsom
effektivt i situa-svenska marknadens skall fungeraSpelreglerför denatt en

får Europamarknad.då öppention meren
i vilka avseenden la-Konsumentverket har föreslagit undersökasbörSom

sanktionssystemkan börpreciseras lagensoch hurkrav närmarc varagens
föränd-bli effektivt. börl det sammanhanget övervägasförutformat att om

§§.ställs ochmotiverade i fråga i 7 8de förbudringar är nu uppom som
dedet gäller och i den månfrågor sanktioner ärnärUtredaren bör m.m.om

de förslag har lagt fram i sitt betän-konkurrenskommitténbeaktatillämpliga
välfärd.199159 Konkurrens ökadSOU förkande

den lagstift-lämna de förslag för svenskaskall behövsUtredaren attsom
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marknadsföringsom-regler pämed EGsöverensstämmelseningen iskall stil
Europamarknziden.inomfungera välrådet och kunna

prop.konsumentpolitiska beslutärsi 1986belöningenDen ikade
egenätgärdersjälvsanerandenäringslivets292LU34, rskr.I98586 |2l , utgångspunkttjänakonsumentproblem börför förebyggalösa och somatt

denförstahandsansvar förNäringslivetsöverväganden.för utredarens egna
utveck-bör följa och analyseraUtredarenligga fast.marknadsföringen bör

åtgärder.fram förslag tillvid behov läggaochegenätgärdsomrädetlingen
kon-hänsynstagande tillmedhandi förstaöverväganden bör skeUtredarens

Även mark-skydd otillbörliganäringsidkarnasintressen. motsumenternas
dock beaktas.börnadsföringsätgärder

antalkompletterats medden tillkomhar sedan ettMarknadsföringslagen
tillämpasolika områdenmarknadsföring förreglerspeciallagar med somom

ochbl. alkohol-sanktionssystem,marknadsföringslagens to-med stöd a.av
Utredaren mellansamordningbeakta behovetbörbaksreklamlagarna. av

det börspeciallagar. l sammanhangetoch dessa utre-marknadsföringslagen
marknadsfö-angåendeI9909| I75ivaddaren också beakta sägs prop.som

ring snabbvinsatser.av
föreslåmäni den det lämpligtfrittutredaren äri övrigt ståDet bör att

ilagstiftningenden marknadsrättsligasamordningåtgärder för uppnäatt av
frågor.beträffande andraförslagoch lämna ävenstort, samt att ta upp

kommittédirek-regeringens allmännainnehållet ibeaktaskallUtredaren
angåendesärskildakommittéer och utredaresamtliga ut-tiv dir. tilll9845

di-skall också beakta regeringensUtredareninriktning.redningsförslagens
utred-angåendeutredare EG-aspekter isärskildaochkommittéerrektiv till

dir. 1988143.ningsverksamheten
förslagkostnadskonsekvenser deeventuellaUtredaren skall somavange

finansiering merkostnadertill deförslaglämnaläggs fram även somsamt av
förslagen.på grundkan uppstå av

EG-har-överväganden och förslagsinaredovisa rörUtredaren bör som
l992marknadsföringsreglerna den 1svenskamoniseringen de senast marsav

december l992.den 3|övrigtuppdraget i senastsamt

Hemställan

be-har anfört hemställer jag regeringenvad jagMed hänvisning till attnu
mark-föredratill uppgift ärenden rörandestatsråd harmyndigar det attsom

nadsföring
kommittéförordningenutredare omfattadsärskildtillkallaatt aven —

1976 marknadsföringslagen,med uppdrag göra översynl 19 att aven-
sekreterare åtsakkunniga, och biträdebesluta utre-experter,att annatom
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duren.
beslutarregeringenVidare hemställer jag att

Utredningartrettonde huvudtitclns anslagkostnaderna belastaskullatt
m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenstillRegeringen ansluter sig
hennes hemställan.

Civildepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stodmoin 1991
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Bilaga 2

Internationella handelskammarens ICC
förgrundregler reklam,

1987antagna

ICC INTERNATIONAL CODE OF ADVERTISING
PRACTICE

INTRODUKTION

editionDenna grundregler reklamICCs Grundreglerna är ettav - -
led i ICCs förankradeväl främja etiskhögsträvan standard på mark-att
nadsföringens område näringslivets åtgärder bakgrundmotgenom egna av
gällande såväl nationell internationell.rätt, som

Grundreglerna första gången publicerade 1937 och därefter revide--
rade 1949, 1955, 1966 och 1973 visar näringslivet, inbegripetatt-
reklamens olika sitt sociala konsument ochparter, tar gentemotansvar
samhälle. Vidare har reglerna utgångspunkt det måste rådaattsom en
rimlig intressebalans mellan näringslivet och konsumenterna.

De reviderade Grundreglerna bygger på erfarenheter i föreningvunna
med uppfattningar,rådande insiktengrundade på reklamensattnu om
funktion förmedla informationär mellan säljare och kundkrets. ICCatt
vill i sammanhanget betona yttrande- informationsfrihetenoch enligtatt
artikel i19 FN-konventionen medborgerliga politiskaoch rättigheter ärom

för principuttryck fundamental betydelse.en av
Grundreglerna i första utformadeär hand för användas i näringsli-att

egenåtgärder skall också kunna förutgöra rättskälla domsto-vets men en
larna inom för tillämpliga rättsregler.ramen

ICC hyser förhoppningen denna edition Grundreglerna, iatt nya av
likhet föregående,med de bidraskall ytterligare till hannoniseringen av
reklamens och därigenom underlätta intemationalladet utbytetnormer av

tjänsteroch till för konsumenter och samhälle världen över.varor gagn

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Grundreglerna tillämpligaär på all slags reklam för tjänster ochvaror,
andra nyttigheter, inbegripet institutionell reklam. Vid tillämpningens.

Grundreglerna bör, i förekommande fall, innehålletäven beaktas iav
följande ICC-koder

ICCs förRegler säljfrämjande åtgärder-
ICCESOMARSs Internationella förregler marknadsundersökningar——
ICCs Regler för direktreklam postorderförsäljningoch-
ICCs för direktförsäljningRegler 103-



for verkargäller allaGrundreglernaetiska standardDen somangersom
framställeroch andrareklambyráerinom reklamen annonsörer, som-

media.förmedlar reklameller samt

TOLKNING

eftertillämpastill barn, skallinbegripet Råd reklamGrundreglema, om
branschanvisningargäller deanda och bokstav. Detsamma separata som

ICC.kan utges av
media,elektroniskaradio andratelevision, ochSkilda media press,

och egenskaper.direktutskick har olika karaktärfilm, osv.añischering,
reklamframställning kangivetdärför vidareinteDet är attutan somen

skall, underi Reklammedium godtagbari också är annat.ettettaccepteras
utgångspunktbedömas medmediumvilket använts,beaktande somav

får påverka konsumenten.ifrån framställningenhur antas
inbegripet varje fram-för i helhet,gäller reklamen dessGrundreglema

ljudeffekter.form musik ochi bild isiffror, ellerställning i ord eller av

DEFINITIONER

Grundreglerna gällertillämpningenVid av
omfattar varjedetreklam vidaste innebörd;har denuttrycketatt-

nyttigheter,tjänster andraför ochyttring reklam oavsettvaror,av
ietiketterförpackningar ochuppgifterinbegripet påmedium och samt

sälj stället,reklam på
nyttigheter,tjänster andraprodukt inbegriper ochuttrycketatt-
reklammeddelandekonsument ochuttrycket ettatt avser var en som-
sig vederbörandefå ärdel det,sig till eller kanriktar antas vareavsom

näringsverksamhet.ieller kundslutlig konsument

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

utformasvederhäftig får påhederliglaglig, ochskallReklam samtvara
stötande sätt.ett

socialt Denvederbörlig känslautformas medskallReklam ansvar.av
uppfattasnäringslivet allmäntinomförenlig med vadvidareskall somvara

añärssed.godsom
forförtroendeallmänhetensutformadefår såenheterInga attvara

negativt.påverkasreklamen

ALLMÄNNA REGLER

Goda seder

Artikel l

strider vadbildframställning i ord ellerfår inte innehållaReklam motsom
104seder kräva.goda anses



Hederlighet

Artikel 2

inte missbru-utformadReklam skall så konsumentens förtroendeattvara
utnyttjas.brist erfarenhetkas och dennes på eller kunskaper inteatt

Artikel 3

får fruktan.Reklam inte vägande skäl spela på ellerrädslautan
får inte vädja till eller vidskepelse.Reklam övertro

tillfår inte innehålla befaras leda ellerReklam något kansom
till våldshandlingar.uppmuntra

får inte diskriminerande ifråga religion eller kön.Reklam4. vara om ras,

Vederhaftighet

Artikel 4

fâr inte innehålla framställning i bild direkt ellerReklam 0rd eller som
överdrivnaindirekt antydningar, utelämnanden, oklarheter ellergenom-

Särskiltvilseleda konsumenten. gäller dettapåståenden ägnadär att-
beträffande

beskaffenhet, sammansättning,utbjudnaa den produktens egenskaper,
tillverkningssätt produktionstidpunkt, användbarhet och använd-och dess

geografiskaningsområde, kommersiellamängd ellerdess samt ursprung
pris faktiskt skallb den utbjudna produktens värde och det totala som

erläggas
leasing, avbetalningc betalningsvillkor hyrköp, ellerandra annansom

kredit Tillämpningsregler,se B.
reparationleveranssätt, och underhålld bytes- och returrätt,

garantivillkor Tillämpningsregler, A.e se
förekomsten immaterialrättf såsomupphovsrätt och patent-,annanav

ñrmarättvarumärkes-, mönster- samt
offentlig medaljer, priserutmärkelse eller godkännande, innehavg av

och diplom
intäktsandel tillfallerh den välgörande ändamål.som

tekniskafår inte missbruka forskningsresultat citatReklam eller ur
vetenskapliga publikationer. Statistiska uppgifter får inteeller presenteras

giltighet verkligenså de sken vidsträcktare de har.äga änatt attger av
får missbrukas; vetenskapligt ochVetenskapliga inte uttryckssätttermer

ovidkommande förinslag forskningskaraktär får inte användas attav
intrycket vetenskapligt underbyggt,skapa reklampåstående näräratt ett

isådan grund själva verket saknas.
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Jämförelser

Artikel 5

Jämförande reklam skall så utformad jämförelsen i intedess helhetattvara
vilseledaägnad och skall förenlig iär med god sed konkurrensenatt vara

näringsidkare emellan. olika elementen i jämförelsenDe skall utvaldavara
rättvisandepå och bygga faktasätt på kan styrkas.ett som

Intyg

Artikel 6

får innehålla refereraReklam eller till intyg rekommendationereller endast
dessa äkta och utfárdarens erfarenheter.är bygger på Föråldradeom egna

eller anledning inaktuella intyg får inte användas.av annan

isskrediteriM ng

Artikel 7

får inte direktReklam eller antydningar misskreditera Företag,genom
industriell, kommersiell yrkesmässigeller verksamhet eller någonsannan
produkt, detta sker näringsidkaren eller produktenoavsett attom genom

för ringaktning eller löje eller liknandeutsätts det sker på sätt.annat

ntegritetsskyddI

Artikel 8

fårReklam inte tillstånd i förväg inhämtats avbilda eller åberopautan att
viss sig privatperson i offentlig funktion;eller inte hellerperson, vare som

tillståndfår sådant någons egendom avbildas eller åberopas i reklamutan
intryckpå sätt personlig rekommendation.är ägnatett attsom ge av en

Renommésnyltning

Artikel 9

Reklam får inte obehörigt utnyttja namnförkortning tillhö-ellernamn
rande företag, organisation institution.ellerannat annan

får inte utformas förknippatReklam detså goda renommé, äratt som
företagsmed på firma och kännetecken ellernamnet annaten person, som

företaget reklamkampanj, utnyttjas otillbörligtuppnått på ettgenom en
sätt.

Efterbildning

Artikel 10

Efterbildning reklam komposition layout, slogan,text,av ex.-—
illustration, musik och ljudeffekt får inte ske på sätt är ägnat attsom-
vilseleda 106eller framkalla förväxling.



särpräglad reklamkam-internationell lanseratannonsörHar enen
inte otillbörligenfår näringsidkarei flerapanj eller länder,ett annan

verksam, såefterbilda kampanjen i övriga länder där annonsören ärde att
sin kampanj tillrimlig tiddärigenom hindras inom utsträckadenne att

dessa länder.

Reklamidenttfiering

Artikel l l

utformningidentifiera ochsådan,Reklam skall lätt oavsettatt somvara
medium innehåller nyheter ellerPubliceras imedium. reklamen ett som

presentationenmaterial sådan detredaktionellt skall attannat ome-vara
frågaframgår reklam.delbart äratt om

Säkerhetshänsyn

Artikel 12

pedagogiskt i övrigt från allmänellerReklam får inte det ärutan att
beskrivning farlig verksamhetinnehålla bild påsynpunkt försvarligt, eller

Särskild försiktighetåsidosatts. pâkal-situation säkerheten äreller på där
avbildarriktar sig till ellerbeträffande reklamlad i detta avseende som

barn eller ungdom.

och ungdomBarn

Artikel 13

utnyttja naturliga godtrogenhet eller ungdomarsReklam får inte barns
lojalitetskänsla för påfrest-erfarenhet får inte derasbristande och utsätta

ning.
fårtill ägnad påverka barn eller ungdomReklam riktas eller är attsom

medföra fysiskaframställning i bild kaninte innehålla ord eller som
psykiskt moralisktnegativt i ellerskadeverkningar eller påverka dem

avseende.

Ansvar

Artikel 14

iakttas åvilarför Grundreglerna reklambyrånannonsören,Ansvaret att
medieföretagetutgivaren, ellereller reklamproducent samt annanannan

uppdragsgivareleverantör.
förövergripande reklamen.har deta Annonsören ansvaret

utformaskall reklameneller reklamproducentb Reklambyrån annan
möjlighettillrimlig och gå såmed all väga annonsören attatt gesomsorg

följerfullgöra skyldigheter med dennesde som ansvar.
Utgivaren, medieföretaget eller uppdragstagareleverantörc somannan

iaktta vederbörligdistribuerar reklamen skallpublicerar, sänder eller 107om-



beställningensåväl då spridningdå sker till allmän-accepterassorg, som
heten.

Den anställd inom angivetär verksamhet slag ochsom av som
medverkar vid planering, framställning, publicering spridningeller av
reklam, har i förhållande till sin ställning skyldighetavvägd tillseatt atten
Grundreglerna följs skall handla därefter.och

Artikel 15

för Grundreglerna iakttasAnsvaret gäller ireklamen dess helhet, dessatt
innehåll såväl form, däridess inbegripet intyg framställningaroch isom

bild frånord och härrör innehållhåll. reklamens eller formAttannatsom
helt eller delvis hämtats från intehåll kan åberopas ursäkt,annat som om

blivitreglerna åsidosatta.

Artikel 16

striderReklam Grundreglerna blir inte försvarligmot attsom genom
ellerannonsören handlar dennes i efterhandpå vägnar lämnatannan som

konsumenten uppgifter.korrekta

Artikel 17

Riktigheten i beskrivning, framställningpåstående eller i ellerordannan
bild hänför sig till sakförhállanden skall kunna styrkas. Annonsörensom
skall dokumentationen tillgängligha och dröjsmål framläggakunnautan

till bevis inför självreglerandedenna de tillämpahar Grund-attorgan som
reglerna.

Artikel 18

reklambyrå eller reklamproducent, utgivare, medieföre-Annonsör, annan
eller uppdragstagareleverantör får inte till publiceringmedverkatag av

reklam behörigt självreglerande funnit strida Grundreg-motsom organ
lerna.

Implementering

Artikel 19

utomrättsliga tillämpningen åvilarGrundreglerna det ellerDen deav
inrättats försjälvreglerande ändamålet i respektive iland, ellerorgan som

fall,förekommande på det internationella planet ICCs International
Council Marketing Practice.on

TILLÄMPNINGSREGLER

tillämpningsregler följer till syftehär har i vissaDe avseendenattsom
innebördenbelysa artiklarna 108närmare av ovan.



GarantierA.

innebärdenna köparensfår hänvisa till garanti endastReklam attom
garanti jämförligaeller andraställning Används ordeträttsliga stärks.

för reklamationgarantivillkor till och sättetskall alla rättenuttryck samt
förtillgängliga i skrift köparen,finnastydligt i reklamen eller an-anges

vidfogadetingen säljstället ellerpå varan.

sparande ochKonsumentkredit, lån, investeringarB.

avbetalning kredit slagerbjuder ellerhyrköp,l Reklam annatavsom
sigmissförstånd inte kan uppståutformadskall så att omvarevara

avbetalningsplan, eller totalkostnadkontantinsats,kontantpris, räntesats
övrigt.köpvillkoren iutförande ellerför i annonserat omvaran

uppgifter ägnadeerbjuder får inte innehållalån2 Reklam attsom
löptid, erforderlig säkerhetochvilseleda lånetskonsumenterna typom

faktiskaamorteringsvillkoren, de räntekostna-jämförligaeller andra krav,
avgifter.och eventuellt andraderna

uppgifterfår inte innehållaför investeringarsparande eller3 Reklam
innebörd, denåtagandetsvilseledaägnade konsumenternaatt omom

avkastningen faktorer påverkar dennaverkliga förväntade deeller som
skattefördelar.eventuellaskall anges eller om

ObeställdaC. varor
negativatillämpning otillbörligafår inte för denReklam användas av

till avkrävspåsändning obeställdsäljmetoden, dvs. vara person, somav
intrycketinte avvisas återsänds ellerbetalning eller attsom gesom varan

skyldighetha motta varan.

FranchisingD.

får inte direkt antydanför franchisetagare ellerReklam värvaatt genom
ellerförtjänst kan påräknasvilseleda det stöd den omsomsom ges, omom

fullständigaFranchisegivarensarbetsinsatskapital- och krävs.den som
fasta skalloch adress anges.namn

ParallellimportE.

missförstånd hosparallellimporterade får inteför skapaReklam varor
tillhanda-serviceegenskaper eller denkonsumenterna somom varornas

iiakttas vid påtaglig avvikelse dessasärskild skallhålls; aktsamhet av-
finnsi övrigt påfrån för de motsvarandeseenden vad gäller varor somsom

marknaden.

Giftiga eldfarliga produkterochF.

innehålla upplysning degiftig eldfarlg skallför eller produktReklam om
inte kanrisker sammanhänger med produkten det antas attomsom

109inser produkten detta slag.konsumenten lätt äratt av



RÅD OM REKLAM TILL BARN

följer till syfteDe råd här har vägledning vid tolkningen vissaattsom ge av
artiklar i Grundreglerna.

förRåden reklam tillhandahållsprodukter ellermot utanavser som
vederlag, reklamenom

riktad tilll barn, ellerär
publiceras i2 medium särskilt vänder sig till barn.som

förståsMed barn inteär under 14 år eller uppnåttpersoner som som
motsvarande åldersgräns, vedertagen i respektive land.annan

Råd

Identifiering

Artikel i Grundreglerna skall tillämpas särskilt striktll ifråga reklamom
till eftersombarn, barn speciellt känsliga för finnsär påverkan. Om det

risk förnågon förväxlassådan reklam redaktionelltmed material elleratt
inslag tydligtskall den markeras med ordet annons eller identifieras på

likvärdigt sätt.annat

Våld

l anslutning till Artikel 13.2 i Grundreglerna skall särskilt beaktas att
reklam inte får framstå överseende med bruk ivåld sammanhangsom av
där stridadetta kan lag ocheller allmänt förgodtagnamot mot normer
socialt uppträdande i landet ifråga.

Sociala värderingar

Sociala värderingar får inte undergrävas reklampåståenden attgenom om
själva innehavet eller användningen viss produkt barn fysiskt,ettav en ger
socialt eller psykologiskt iövertag över barn ålder eller avsak-attsamma
nad fåprodukten kan följder.motsattaav

fårReklam inte i strid med socialarådande värderingar undergräva
föräldrars auktoritet eller inte föroch heller deras omdömeansvar normer
och smak.

Säkerhet och trygghet

anslutningI till Artiklarna 12 och 13.2 i Grundreglerna särskiltskall
beaktas reklam inte får innehålla framställning i bild0rd eller kanatt som
förleda barn försätta sig i riskfyllda situationer. fårInte heller reklamenatt
stimulera dem söka sällskap främmandemed eller beträdaatt attpersoner
okända farligaeller platser.

Övertalning

Reklam får inte innehålla direkta uppmaningar till barn övertala andraatt
köpa den 110annonserade produkten åt dem.att



Vederhäftighet

iakttasaktsamhetsärskildskalli GrundreglernaArtikelanslutning till 4I
annonseradedenvilseleder barnintereklamenför säkerställa att omatt

ellerbeskaffenhet, hållbarhetvärde,verkliga storlek,produktens pre-
för användafärgbatterier,tillbehör t.ex. attstanda. Krävs pro-extra

skall dettabeskrivet resultat,illustrerat ellerför uppnåellerdukten ettatt
serie skall detta klartiingårproduktenOmiklart reklamen. enanges

anskaffas.serie kanliksom dennaframgå, hur
viss produktför användaskicklighet krävsfärdighet ellerDen att ensom

kanbeskrivs resultatellerIllustrerasi reklamen.får inte underskattas som
framställningenanvändning skallvid dessellerproduktenuppnås med

i denbarnåstadkommasrimligen kantypiskt ettvadåterge sett, avsom,
aktuella åldersgruppen.

Pris

uppfattningöverdrivenbarn kaninte utformas såPrisuppgifter får att en
endast.användning ordetverkliga värde,produktens avgenomex.om

vidarei frågaproduktenskenfår inte heller utanReklamen att rymsavge
hushållsbudget.inom varje
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Bilaga 3

RÅDETSCOUNCIL DIRECTIVE DIREKTIV
of 10 September 1984 den 10 september 1984av

relating the approximation ofto the närmande medlemsstaternasom av
laws, regulations and administrative lagar och författningarandra rör-
provisions of the Member States ande vilseledande reklam
concerning misleading advertising

84450EEC 84450EEG

THE COUNCIL OF THE EU- EUROPEISKA GEMENSKA-
RÅDROPEAN COMMUNITIES, PERNAS HAR ANTAGIT

DETTA DIREKTIV
Having regard the Treaty beaktandemed fördragetto av om

establishing the European Econo- upprättande Europeiska ekono-av
mic Community, in particularand miska gemenskapen, särskilt artikel
Article 100 thereof, 100 däri,

Having regard the proposal med beaktande kommissio-to av
from the Commission, forslag,nens

Having regard the opinion of med beaktande Europaparla-to av
the European Parliament, yttrande,mentets

Having regard the opinion of med beaktande Ekonomiskato av
the Economic and Social Commit- socialaoch kommitténs yttrande,

ochtee,
med beaktande följandeav

Whereas the laws against mis- Medlemsstaternas gällande la-nu
leading advertising in force in vilseledande reklam skiljermotnow gar
the Member States differ widely; sig i väsentligaåt Efter-avseenden.
whereas, since advertising reaches reklamen när bortom enskildasom
beyond the frontiers of individual medlemsstaters hargränser, den en
Member States, directhas effect direkt effekt på dena gemensamma

the establishment func-and the marknadens organisation funk-ochon
tioning of the market; tion.common

Whereas misleading advertising Vilseledande reklam kan leda till
lead distortion of competi- konkurrensen inomto denattcan gemen-

tion within the market; marknaden snedvrids.common samma
Whereas advertising, whether Oavsett reklam leder till avtalor om

induces affects the eller intenot påverkar konsu-dencontract,a
economic welfare of välfärd.menternasconsumers;

Whereas misleading advertising Vilseledande reklam kan med-
deci- föratake konsument fattar oför-to attmay cause a consumer en

sions prejudicial him when delaktiga beslut förvärvarhanto närac-
quiring goods other produkter eller begagnat sigproperty,or or av
using services, and differencesthe tjänster. Skillnaden mellan med-
between the laws of the Member lemsstatemas lagar medför i många
States only inlead, fall inte baranot konsumentskyddetattmany cases,

inadequate levels of otillräckligtto är hindrar ävenutanconsumer
protection, but hinderalso genomförandetthe reklamkampan-exe- av
cution of advertising campaigns jer bortom lands ochgränser på-ett
beyond national boundaries and verkar på så fria cirkulatio-sätt den
thus affect freethe circulation of och tjänster.nen av varor
goods and provision of services;
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ekonomiskaEuropeiskasecondtheWhereas gemen-programme
konsumentpolitiskaandraEconomic Com- skapensof the European

lämpligaföreskriver åt-protectionformunity attprogramconsumera
vilseledandevidtasfor skallpolicy provides gärderinformation motand

reklam.icke godtagbarochaction for theappropriate protec- annan
mislead-againsttion of consumers

advertising;unfairing and
för såvälangelägenhetofinterest the Det ärin theWhereas en

konsu-allmänheten ochof denwell thatpublic in general, storaasas
näringsidkareallainwho,all thoseand menterna somconsumers

på denkonkurreraranother,competition with gemen-somone
i främstamarknadencraftbusiness,trade, attsammaorcarry on a

bestämmelsernationellamarket,profession, in the rummetcommon
harmoni-vilseledande reklaminstancefirstharmonize in the motto

skede bör ävenmislead- Iprovisions againstnational ett senareseras.
yttringaricke godtagbaraandrasecondadvertising and that,ing at ava

nöd-i detoch, den mån ärfar reklamadvertising and,unfairstage, as
vändigt, jämförande reklamadvertis-comparative tas uppnecessary,as

för-behandling grundvaltill påwith, theing should be dealt avon
finnakommissionen kanCommissionappropriate slagofbasis som

fram.lämpligt läggadetproposals; att
iminimikriterier börObjektivaobjectiveminimum andWhereas

försyfte fastställasdetermining whether dettafor attcriteria man
reklam ärskall kunna avgöramisleading should beadvertising om

vilseledande.for thisestablished purpose;
medlemsstaternaDe lagaradoptedlaws beWhereas the to som

reklamvilseledandeagainst mislead-Statesby Member motantar
ef-ändamålsenliga ochmåsteadequateadvertising being must vara

fektiva.effective;and
sammanslut-ellerorganiza- PersonerWhereas persons or

lagstift-nationellenligtningar,national lawundertions regarded som
rättmätigt intressehain ninglegitimate interest thehaving ettansesas a

in-möjlighethafor ini- i saken, måstefacilities atthavemustmatter
vilseledandeförfarandenmislead- ledaproceedings againsttiating mot

domstolinför antingenbefore reklamadvertising, eithering ena
behörigmyndighet äradministrative ellerbeforecourt somenanor

in-klagomål ellerbehandlade-authority which attattcompetent to
förfaranden.lämpliga rättsligainitiate ledacomplaintscide toorupon

proceedings;appropriate legal
varje medlemsstatbör ståfor each Detshould beWhereas

skallhuruvida denfritt beslutadecide whetherStateMember atttoto
myndighe-elleradministrative domstolarnaenable the courts geor

befogenheter krävapriorrequire attauthorities attternato recourse
först till-metoderof andra vedertagnaestablished deal-otherto means

klagomålet.för behandlagripscomplaint;ing with the att
myndighe-Domstolarna elleradminist-theWhereas courts or

befogenhet be-måste haauthorities have attrative ternamust powers
vilseledandeutverkaobtain ordra ellerenabling them order attto or

reklam upphör.misleadingcessation of advert-the
ising;
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Whereas in certain fårDet önskvärt attcases may anses vara
be desirable prohibit misleading vilseledande i vissa fallreklam kanto
advertising before förbjudaspub- redan innan den hareven
lished; whereas, however, this in publicerats. Medlemsstaterna ärno

implies that Member States dock intet skyldiga införapå sätt attway are
under obligation introduce regler kräver systematisk för-toan som
rules requiring the systematic prior handsgranskning reklamen.av
vetting of advertising;

Whereas provision should sörjasbe Det bör för finnsdetatt ett
formade accelerated procedures skyndsamt förfarande gör detsom

whichunder with interim möjligt vidta till-åtgärder medattmeasures
definitive effect fälligbe taken; eller slutlig verkan.or can
Whereas be desirable För kvardröjandemotverkato attmay

order the publication of decisions effekter vilseledande reklam kanav
made by administrative det önskvärt publi-beordracourts attor vara
authorities of corrective cering domstolars eller myndig-state-or av

in eliminateorder heters beriktig-avgöranden ellerments to any av
continuing effects of misleading ad- ande uttalanden.
vertising;

Whereas administrative authori- Myndigheterna måste vara opar-
ties impartialbe and tiska,the och deras myndighetsutöv-must exer-
cise of their subjectbe ning bli föremålmåste kunna förmustpowers

judicial review; domstolsprövning.to
Whereas the voluntary control frivilliga förDen kontrollen att

exercised self-regulatoryby bodies motverka vilseledande reklam som
eliminate misleading advertising utomrättsliga genomför kanto organ

avoid administra- innebära administrativa ellerto attmay recourse
tive judicial action and ought rättsliga inte till-åtgärder behöveror
therefore be gripasencouraged; och bör därförto uppmuntras.

Whereas the advertiser Näringsidkarenshould be lämpligtbör på
able appropriateby bevisa vederhäftighetensätt kunnato prove,

materialthe of the reklampåståenden fakta, ochmeans, accuracy av om
factual claims he in his imakes ad- vissa fall bör domstol elleren
vertising, and in appropriate myndighet kunna ställa kravmay

be required do theby härom.tocases so
administrative authority;court or

Whereas this Directive direktiv fårDetta inte hindramust not en
preclude Member States from retai- medlemsstat från bibehålla elleratt
ning adopting provisions with införa syftar tillbestämmelseror a som
view ensuring extensive näringsidkarekonsumenter,to attmore ge
protection of och den allmänhetenstora ettconsumers, persons
carrying business,trade, craft längre gående skydd.on a

profession, and the general pub-or
lic,

HAS ADOPTED THIS DIREC-
TIVE.

Article ArtikelI 1
The of this Directive Syftet detta direktivmed är attpurpose

skydda näringsid-konsumenterna,to protect consumers, persons car-
rying businesstrade karna och allmänhetenden storaon a or or prac-
tising craft profession and the vilseledande ickereklam ochmota or
interests of the public in general godtagbara följder därav.
against misleading advertising and
the unfair thereof. 115consequences



Artikel 2Article 2
direktiv medDirec- dettaof this ItheFor avsespurposes

tive
fram-varjereklam slagadvertising the mak- avmeans

i näringsverksamhetform ställningrepresentation ining of somanya
främja tillgången påsyftar tillbusi-connection with trade,in atta

nyttighe-tjänster andraellerprofession in ordercraft to varor,ness, or
fastinbegripet egendom,of goodsthe supply ter,promote or ser-

including immovablevices, pro-
obligations;rights andperty,

vilseledande reklam alladvertising’’misleading re-means
i något avseende, ävenwhich in klamadvertising somany way,any

vilselederform, el-sinpresentation, deceivesincluding its yttregenom
vilseledaägnaddeceive lerlikely the är atttoto personerpersonsor

sammanslutningar denwhom elleraddressedwhom somor
ochsig till eller nårof its vänderwhich, byreaches and somreason

påverka de-affect härigenom ägnadlikely ärdeceptive atttonature,
ekonomiska beteende, ellerwhich,economic behaviourtheir somrasor

eller ägnadskäl skadar ärinjures likely dessafor those avreasons, or
konkurrerande nä-skadacompetitor;injure attto ena

ringsidkare,
varje fysisk ju-ellerpersonnatural’person’ any ormeans

ridisklegal person.person.

Artikel 3Article 3
gällerNär det avgöradetermining whether adver-In att om re-

skall hänsynvilseledandemisleading, shall klamtising äraccount
itill reklamen sär-features, in alla elementof all its andbe taken tas

uppgifter rekla-skilt till sådanaof informationparticular somany
innehållercontains concerning ommen

egenskaper såsomof a produkterscharacteristics goodsa the or
utför-beskaffenhet,tillgänglighet,their availability,services, such as

sammansättning, tillverk-composition, ande,execution,nature,
tillverknings- eller leve-ningssätt,of manufacturemethod and date or

ändamålsenlighet,for ransdatum,provision, fitness an-uses,purpose,
specifi-vändningsområde, mängd,geographi-quantity, specification,

geografiskt eller kommer-kation,commercial origin thecal or re-or
siellt eller det resultatfrom theirexpectedsults beto somuse, ursprung

användningen,förväntas el-material features kanthe results and avor
från provningar ochresultatcarried the lerof checks outtests un-onor

utförts i frågadersökningarservices;goods omsomor
tjänsterna.ellervarorna

pris-förin priset eller grundernaprice bb the theor manner
leveransvillkorensättningenandwhich price calculated,the samt

för produkterna.conditions which the goodsthe on
servicessupplied theor pro-are

vided;
kvalifikatio-näringsidkarensattributes candc the nature,

rättig-näringskännetecken ochhisrights of advertiser, suchthe ner,as
juridiskaqualifica- hans ochhis heter, såsomidentity and assets,

fi-ekonomiska innehavownership of industrial,tions and status, av
industriella,nansiella tillgångar,intellectualcommercial propertyor

immateriellakommersielladistinc- ellerrights his awards andor
uppgifter derättighetertions. samt om
utmärkelserbelöningar och 116som
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Article 4 Artikel 4
Member States shall Medlemsstaterna skall i konsu-ensure

that adequate effectiveand i konkurrerandementernas samtmeans
exist for the of misleadingcontrol näringsidkares och den all-stora
advertising in intereststhe of intressemänhetens till för-deattcon- se

well competitors fogarand tillräckliga effektivaöver ochsumers as as
the general public. formedel kontrollera vilseled-att

ande reklam.
Such shall include legal Sådana inbegripamedel skall fö-means

provisions under which reskrifter förrätt ellerpersons or om personer
organizations regarded under sammanslutningar, enligt dennat- som
ional law having legitimate in- nationella lagstiftningen haas a anses

in prohibiting misleading ad- rättmätigt intresseterest vilsele-ett attav
vertising dande reklam förbjuds, attmay

a take legal action against such sig tilla vända domstol så-mot
advertising; andor dan reklam, eller

bringb such advertising be- b anmäla sådan reklam till en
fore administrative authority myndighet behörigäran attsom an-

either decide tingen själv besluta i frågancompetent ellerto atton
complaints initiate inledaettändamålsenligträttegångs-toor approp-
riate legal proceedings. forfarande.

shall forbe each Member State Det skall ankomma varjepå
decide which of these facilitiesto medlemsstat själv vilkenavgöraatt

shall be available and whether dessa modeller skall tillståto av som
enable the administrative buds, och domstolarna ellercourts or om
authorities require prior myndigheterna skall ha förstto rätt attrecourse

other established of deal-to använda andra etablerade medelmeans
ing with complaints, including vid sin handläggning, däribland de
those referred in Article åtgärder i artikelto som avses

Under the legal provisions Genom de bestämmelserre- som
ferred in paragraph Member i punkt skallto l medlemssta-avses
States shall confer the tillförsäkra domstolar ochcourts ternaupon

administrative authorities myndigheter befogenheterdeor pow- som
enabling them, in where bedöms nödvändiga hän-meders cases vara

they deem such be till alla intressenberörda ochtomeasures ne- syn
taking into all the särskilt allmänna samhällsintressenaccountcessary

interests involved in particularand
the public interest

order the cessation of, beordra vilseledandeto to att attor- -institute appropriate legal proceed- reklam skall upphöra, inledaeller
ings for fororder the cessation ändamålsenligt rättegångsförfa-ettan
of, misleading advertising, för få tillrande stånd sådantatt ettor

beslut, eller
misleading advertising has vilseledande reklam ännuom— -

been published publica-but inte har publiceratsnot yet publice-men
tion imminent, order the ring förestående,är nära beslutato attpro-
hibition of, institute förbud publicering,sådanto motor approp- om
riate legal proceedings for order eller inleda ändamålsenligt rät-ettan
for the prohibition of publica-such tegångsförfarande för få tillatt
tion, stånd sådant beslutett

without proof of actual loss bevisningäven utaneven om upp-
damage of intention negli- kommen förlust eller skada elleror or or om

ofthe the advertiser. uppsåt eller frånoaktsamhetpart nä-gence on
ringsidkarens sida.
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skall även sör-Medlemsstaternaalso makeshallMember States
iåtgärderför dereferredforprovision the att avsessommeasures

vidtas skyndsamtförsta stycket,besubparagraphin firstthe toto
acceleratedundertaken proce-an

dure
tillfällig verkan,antingen medeffect,interimwitheither or -— eller

slutlig verkan,medeffect,with definitive -— medlemsstatvarjevarvid det stårforunderstanding thattheon
alterna-välja mellan de tvåfrittdecide whichStateMember atteach to

tiven.options select.of the totwo
kvardröjandemotverkaFörMember StatesFurthermore, att

reklameffekter vilseledandead-confer the somcourts avoruponmay
enligtupphörabeordratshar ettauthoritiesministrative attpowers

får vidare medlems-slutligt beslutview elim-withenabling them, toa
ellerdomstolarnaofeffectscontinuinginating the staterna myn-ge

befogenhetdigheternaadvertising themisleading cessa-
ordered bytion of which has been a

decisionfinal
publice-beslutetkrävaofpublication thatrequire attattto -— formidelvis sådanochin helt ellerin andin fulldecision part rasor

lämplig,de bedömeradequate,form they deemsuch varaas
publice-krävadessutomaddition pub-therequire in attto -— uttalande.beriktiganderingcorrectivelication of ettstatement. ava

myndigheterfråga deauthorities IadministrativeThe somom
följandegälleri punkt lin paragraphreferred l mustto avses

påmåstea De sammansattacomposeda be castnot to varaso as
opartiskhetderassådant sättimpartiality;their attdoubt etton

ifrågasättas.inte kan
fattafår be-demåste, närb Dewhereadequateb have powers,

klagomål, haanledningmedcomplaints, slutdecidethey to avmo-on
övervaka ochfull befogenhetofenforce observance attthenitor and

besluten.verkställaeffectively;decisionstheir
skälenregelmåstefor c Degivenormallyc angesomreasons

besluten.förtheir decisions.
ibefogenheterdereferred in NärWhere the to avsessompowers

myndig-2 helt utövaspunktexercised exclu-paragraph 2 av enare
alltidför beslutenskall skälenhet,administrative autho-sively by an

falli dettaVidare måste detdecisions shallitsforrity, anges.reasons
möjlighetfinnssörjas för detingiven. Furthermore attbealways en

domstolsprövningtillmadeprovision bethis must om myn-avcase,
befogenhe-sinadigheten har utövatimproperwherebyfor procedures

inte.ellergodtagbart sättpåexercise of itsunreasonable ettterpow-or
authorityadministrativethebyers

failureunreasonableimproper oror
beexercise saidtheto powers can

review.of judicialsubjectthe
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Article 5 Artikel 5
This Directive does exclude Detta direktiv utesluter intenot den

the voluntary of misleadingcontrol frivilliga kontrollen vilseledandeav
advertising by self-regulatory bo- reklam utomrättsligasom organ ge-
dies and such bodies by nomför inteoch hellerto sådanarecourse att
the organizations refer- anlitas de ellerpersons or organ av personer

inred Article 4 proceedings sammanslutningarto i arti-som avses
before such bodies in addition kel förfarande inför sådanaare om

the administrativeto står tillcourt buds utöver det rätte-or pro- organ
ceedings referred in that Article. gångsförfarande förvaltnings-to eller

förfarande omfattas densom av ar-
tikeln.

Article 6 Artikel 6
Member States shall confer Medlemsstaterna skall dom-upon ge

the administrative autho- stolarnacourts eller myndigheterna befo-or
rities enabling them in the genheter i det rättegångsförfa-powers som
civil administrative proceedings rande eller forvaltningsforfarandeor
provided for in Article 4 i artikel tillåter4 demsom avses

a require the advertiserto a kräva näringsidkarenAttto att
furnish evidence the framlägger bevis för vederhäftighe-toas accuracy
of factual claims in advertising reklampåståenden fakta.ten av om
taking into the legitimate Detta förutsättningunderaccount så-att ett
interests of the advertiser and dant krav förefaller lämpligt påany
other the proceedings, suchparty grund omständigheternato i detav

requirement appropriate enskilda fallet, däribland de rätt-a appears
the basis of the circumstances of mätiga intressena hos näringsidka-on

the particular and och varje i för-case; partren annan
farandet.

b consider factual claimsto b betraktaAtt påståendenas om
inaccurate evidencethe demand- fakta oriktiga, bevisensom om som
ed in accordance with a inbegärts enligt a inte framläggsnot
furnished deemed insuflicient eller bedöms otillräckligaor vara av
by the administrative domstolen ellercourt myndigheten.or au-
thority.

Article 7 Artikel 7
This Directive shall preclude Detta direktiv skall inte hindranot

Member States from retaining medlemsstaterna från bibehållaattor
adopting provisions with view eller bestämmelserto antaa som avser
ensuring extensive protection tillförsäkra konsumenterna,att nä-more
for carrying ringsidkama och den allmän-consumers, storapersons on

trade, business, craft profes- heten gåendelängre skydd.a ettor
sion, and the public.general

Article 8 Artikel 8
Member States shall bring into Medlemsstaterna skall isätta

force the kraft de bestämmelserto är nöd-measures necessary som
comply with this Directive by Oc- vändiga förl uppfylla detta direk-att
tober 1986 the latest. They shall tiv denat 1 oktober 1986. Desenast
forthwith inform the Commission skall underrätta kommissio-genast
thereof. härom.nen

Member States shall communi- Medlemsstaterna skall till
the Commission the of kommissionencate to överlämnatext texterna

all provisions of national law which till alla bestämmelser i nationell 119
they in fieldadopt the covered by lagstiftning inomde detantarsom
this Directive. område detta direktiv täcker.som



Artikel 9Article 9
riktar sig till med-direktivthe DettaDirective addressedThis to

lemsstatema.Member States.

i 10Utfärdat Bryssel den10 SeptemberBrussels, septem-Done at
1984.ber1984.

rådetsPå vägnarCounciltheFor

O’TOOLEP.PresidentThe

OrdförandeO’TOOLEP.
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Bilaga 4

RÅDETSCOUNCIL DIRECTIVE DIREKTIV
of 3 October 1989 den 3 oktober 1989av

the coordination of certain provi- samordning vissa bestämmel-on om av
sions laid down by law, regulation medlemsstaterna lagt fast ior ser som
administrative action in Member lagar och andra författningar rör-
States concerning the pursuit of tele- ande verksamhet med televisions-
vision broadcasting activities sändningar till allmänheten

89552EEC 89552EEG

THE COUNCIL OF THE EU- EUROPEISKA GEMENSKA-
RÅDROPEAN COMMUNITIES, PERNAS HAR ANTAGIT

DETTA DIREKTIV

Having regard the Treaty med beaktande fördragetto av om
establishing the European Econo- upprättande Europeiska ekono-av
mic Community, inand particular miska gemenskapen, särskilt ar-
Articles 57 2 and 66 thereof, tiklarna 572 och 66 däri,

Having regard the proposal medto beaktande kommissio-av
from the Commission, förslag,nens

In cooperation with the Euro- i samarbete med Europaparla-
Parliament,pean mentet,

Having regard the opinion of med beaktandeto Ekonomiskaav
the Economic and Social Commit- och sociala kommitténs yttrande,
tee, och

med beaktande följandeav
Whereas the objectives of the De mål för gemenskapen ärsom

Community laid down in fastlagdathe i fördraget innefattaras att
Treaty include establishing allt fastare förbund skallett upprät-an even
closer union the peoples of mellan Europas folk,tas någotamong som
Europe, fostering closer relations kommer främja förbin-närmareatt
between the States belonging the delser mellan de tillhörto stater som
Community, ensuring the gemenskapen, det ekono-garanteraecono-
mic and social of its miska och sociala framåtskridandetprogress coun-
tries by action elimi- i dess ländertocommon genom gemensamma

the barriers which dividenate Eu- åtgärder för avskaffa de gränseratt
encouraging the splittrar Europa,rope, constant uppmuntrasom

improvement of the living condi- bestående förbättringar levnads-av
tions of its peoples well villkoren för gemenskapens folkas as ensur-
ing the preservation and strengthen- säkerställa fred frihetochsamt att
ing of and liberty; bevaras och stärks.peace

Whereas the Treaty provides for Fördraget föreskriver att en ge-
the establishment of marknad skall upprättas,a common mensam
market, including the abolition, innefattande medlemsstaternaattas
between Member States, of obstac- mellan sig avskaffar hindren för fri
les freedom of forto rörlighet i fråga tjänstermovement in-ochser- om
vices and the institution of för ordning säkerställersystema atten som
ensuring that competition in the konkurrensen på den gemensamma

market distorted; marknaden intenot snedvrids.common
121
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skerRundradiosändningartransmittedbroadcastsWhereas som
olikahjälpmedof various gränsernaöverfrontiers by avmeansacross

uppnåteknologier sättof ärof the ett atttechnologies ge-waysare one
bör där-mål; åtgärdermenskapensof Com-objectives thepursuing the

säker-medge ochförför vidtasshould attmunity; whereas measures
nationellafrånövergångenställathepermit andadoptedbe to ensure

till endamarknadernational marketsfromtransition gemensamto en
distribu-programproduktions- ochproductionprogrammecommona

foroch upprättationsmarknad attanddistribution marketand to
kon-utövadför korrektvillkorof fairconditionsestablish encompe-

allmännaskada detkurrenspub-prejudice the utan atttition without to
televisionstjänsternaintressedischarged byrole belic interest to som

allmänhetenservi- tillbroadcasting representerar.televisionthe
ces;

antagit denharEuroparådetofCouncil EuropetheWhereas eu-
konventionen gräns-ropeiskaConven-Europeanadopted thehas om

television.överskridandeTelevision;Transfrontiertion on
direktivföreskriverfor Fördragetprovides attthe TreatyWhereas

samordning be-förutfärdasfor skalldirectives theofissuing avthe
underlättarfacili- stämmelserprovisionsofcoordination egen-to som

företagande.activitiesoftakingthetate asup
self-employed persons;

till all-TelevisionssändningarbroadcastingtelevisionWhereas
normalfalletimänheten utgörcirumstan-in normalconstitutes, en

mening.fordragetsiof tjänstmeaningwithinservice theces, a
Treaty;the

skallföreskriver detfor Fördragetprovides attthe TreatyWhereas
allafrågarörlighet ifriservices rådaof allfree ommovement nor-

tillhandahållsnormalttjänsteragainstprovidedmally payment, som
undantagbetalning,ofgrounds utanexclusion mot avwithout on

innehålltjänstemasgällerskälandcultural othertheir content somor
ochavseendekulturellt ellerof iof nationals annatrestrictionwithout
tillbegränsning med hänsyninestablishedStatesMember utana

i medlemsstatermedborgarethanotherCommunity somcountry
sig ietableratthe har annatfor whom ettofthat the gemen-person

förlanddenskapsland änintended;services personsare
avsedda.vilken tjänsterna är

påtillämpasrättighetdennaapplied Närthis rightWhereas toas
distribu-rundradiosändning ochdistributionbroadcasting andthe

dentelevisionstjänster utgörtionservices alsoof television avspe-a
yttring isärskildCommunity ocksåmanifestation incific gemen-en

prin-allmänprinciple, skapsrättengeneraloflaw en meravmorea
yttrandefriheten så-nämligencip,expressionoffreedomnamely the

ii artikel 101uttrycksdenof theArticle 10 1enshrined in somas
deför skyddkonventionenofProtectionfor theConvention av

och derättigheternamänskligaFundamentalRights andHuman
allafrihetema,grundläggandeMemberallratified byFreedoms som

ratiñcerat. Ut-harthe medlemsstaterthisforwhereasStates; reason
rundra-direktivfárdandetbroad-directives theofissuing omavon

distributiondiosändning ochof televi- te-distributioncasting and av
därför sä-måstelevisionsprogramtheirsion must ensureprogrammes

i frågarörlighetenfriadenkerställaof thelightin thefree movement
bakgrundthesubject only motArticle and avsaid to programmenom
underkastadartikel ochnämndaof2 thatparagraphlimits byset

begränsningar 122deof endasttheArticle 56 land by angesArticle som
arti-artikel ochi nämndai punkt 2Treaty;

ifördraget.kel 561



Whereas the laws, regulations Medlemsstaternas lagar och
and administrative in Författningarandra rörandemeasures pro-
Member States concerning gramföretagsthe och kabeloperatörerspur-
suit of activities television verksamhet skiljer sig åt och vissaas
broadcasters and cable sådana skillnader hindrakan denoperators
contain disparities, of which fria rörligheten i fråga rundra-some om

impede freethe of diosändningar inom gemenskapenmovementmay
withinbroadcasts Communitythe och snedvrida konkurrensen inom

and distort competition within den marknaden.may gemensamma
the market;common

Whereas all restrictionssuch Enligt fördraget måste alla så-on
freedom provide broadcasting dana begränsningar i fråga fri-to om
services within the Community tillhandahållaheten rundradio-att

abolishedbe under the Treaty; tjänster inom gemenskapenmust upphä-
vas.

Whereas such abolition Sådant upphävande måste hållamust go
hand in hand with coordination of jämna samordningmedsteg en av

applicablethe laws; whereas this gällande Syfteträtt. med denna
coordination aimedbe faci- samordning skall under-must at attvara
litating the pursuit of professio-the professionellalätta de berörda
nal activities concerned and, verksamheterna och, allmänt,more mera
generally, the free of in- den fria rörligheten frågaimovement om upp-
formation ideasand within gifterthe och tankar inom gemenska-
Community; pen.

Whereas consequently Det därför nödvändigtär och till-neces-
sufficientand that all broad- räckligt alla rundradiosänd-attsary

withcomply the of ningarlaw Mem- uppfyller i dencasts rätten med-
ber State from which they lemsstat, från.de kommeremanate; som

Whereas this Directive lays down Detta direktiv fastlägger de mi-
the minimum rules nimireglerneeded förbehövs säker-to attgua- som

freedom of transmission in frihetenställa sända det gäl-rantee näratt
broadcasting; whereas, therefore, ler rundradio. Det därförpåverkar

affectdoes responsibility ofthe inte medlemsstaternas och derasnot
the Member States theirand autho- myndigheters befogenheter med
ritites with regard the hänsyn till organisation inklu-to or- -ganization including the sive ordningar för tillståndsgivningsystems—
of licensing, administrative autho- eller beskattning finansiering el--
rization taxation financing ler innehåll i frågaor om pro-—
and the of självständigaDen kultu-content programmes; grammen.
whereas the independence of cultu- rella utvecklingen i medlemssta-
ral developments in the Member och bevarandet kulturellterna av
States and the preservation of cul- mångfald inom gemenskapen för-
tural diversity in the Community blir således opåverkad.
therefore remain unaffected;

Whereas in the Inom den markna-necessary, gemensamma
market, that all broad- nödvändigtden är det alla rund-attcommon

emanating from intendedand radiosändningar kommer fråncasts som
for reception within the Commu- och är avsedda inomatt tas emot
nity inand particular inten-those särskiltgemenskapen, de sänd-

forded reception in another ningarMem- är avsedda iatt tas emotsom
ber State, should ofthe law medlemsstat, respekterarrespect en annan

originatingthe Member State appli- den sändande medlemsstatens irätt
cable broadcasts intended for fråga sådana rundradiosänd-to re- om
ception by the public in that ningarMem- är avsedda att tas emotsom
ber State and the provisions of this publiken i den medlemsstaten 123av
Directive; bestämmelserna i direk-dettasamt
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sändande med-denrequirement that KravettheWhereas att
rundradio-bekräftarState lemsstatenoriginating Memberthe att

uppfyller nationellsändningar rätt,verify that broadcastsshould
direktiv,dettacoordi- samordnadwith national lawcomply genomas
tillräck-enligt gemenskapsrättenDirective sufficientthis ärnated by

fri rörlighet iförligtCommunity lawunder att garanterato ensure
rundradiosändningarwith- frågaoffree broadcasts utanmovement om

medlems-i mottagandedet decontrol thesecondary attout on same
sekundär kon-sker någonreceiving Memberin thegrounds staterna

grunder. Denreceiv- troll påtheStates; whereas, however, mot-samma
får emeller-exceptio- medlemsstatentagandeing StateMember may,

tid undantagsvis och under sär-conditionsspecificnally and under
provisorisktbetingelserskildaprovisionally suspend the retrans-

vidaresändning rundra-of televised broadcasts;mission stoppa av
television.diosänd

viktigt medlemssta-foressential the Det ärWhereas att
varje handlingsäkerställertheMember States attternato ensure pre-

sig skadligvisaförhindras, kanof whichvention acts sommayany
rörligheten och handelnof för friafreedom dendetrimental toprove

televisionsprogram ellerin television medand trademovement som
dominerande ställ-främjakanwhich attpromotemayprogrammes or

skulleningar uppkommerof dominant positionscreationthe som
mångfal-begränsningarmedförarestrictionswhich would lead to avon

in-friheten gällerdetfreedom of televised den och närpluralism and
televisionssändningariinformation formationofinformation and the

hel-informationssektornochwhole;sector somas a
het.

uttryckligendirektiv,beingDirective, DettathisWhereas som
televi-förtill reglertelevision begränsatspecificallyconfined ärto

sionssändningar till allmänheten,withoutbroadcasting rules, pre-
existerade ellerförhindrar inteexisting future Commu-judice to or

igemenskapsâtgärderkommandeharmonization, inofnity acts par-
särskiltharmonisering,frågarequi-satisfy mandatoryticular to om

tillfredsställaförprotection inte åtgärderconcerning the attrements
konsu-of nödvändiga krav rörandefairnessof and theconsumers

kommersiellaochmentskyddtransactions andcommercial attcom-
transaktioner och konkurrensenpetition; ut-

korrektpå sätt.övas ett
inte destoSamordning behövscoordinationWhereas never-
forför underlättaeasier for mindreneeded maketheless attto perso-

producerarnäringarproducing ochindustriesand somnerpersons
syftemed kulturellthaving cultural attettprogramaprogrammes

sinfortsätta verk-igång ochobjective and sättataketo pursueup
samhet.their activities;

förMinimikraven alla allmännarequirementsminimumWhereas
televisionsprogramenskildaprivate ellerof publicallin respect or

beträffandeinom gemenskapentelevisionCommunity eu-programmes
produktio-audiovisuellaropeiskaaudio-visual produc-for European

förvarit medelof har atttions have been ettpromot- nera means
produktion, oberoendefrämjaproduction, independenting pro-pro-

distribution iduktion och deindistribution theduction and ovan
näringarna; komplette-nämnda deindustriesabovementioned and are

el-redaninstru- andra åtgärder ärothercomplementary to somrar
förbli föreslagnawill be ler kommerwhich already attattments orare

syfte.objec- främja 124favour theproposed to sammasame
tive;



Whereas therefore därförDet är nödvändigt iattnecessary
ofmarkets sufficient medlemsstaternato främjapromote markna-

size for television productions in der tillräcklig för fram-storlekav
the Member States ställning televisionsprogramto sårecover ne- av

investments only by avkastning på nödvändiganot attcessary ges
establishing rules opening investeringar, inte baracommon attgenom

national markets but also by införsreglerup en- gemensamma som
visaging for European productions nationellaöppnar marknader utan
where practicable and by också där detta ärattapprop- genom man
riate majority proportion möjligt med lämpliga medel räknarmeans a
in television of all med europeisk produktion utgörattprogrammes
Member States; whereas, in order största delen televisionspro-av

allow the monitoring of theto i alla medlemsstater. Förapp- grammen
lication of these rules and the tillämpningen dessa reglerattpur- av
suit of these objectives, Member fullföljandetoch dessa mål skallav
States will provide the Commission kunna övervakas, skall medlems-
with the application of till kommissionenreport staterna över-a on
the proportions forreserved Euro- lämna de andelarrapporten om

works independentand i detta direktivs meningpean pro- som reser-
ductions in this Directive; whereas för europeiska och obero-verats
for the calculation of such ende produktioner. Vid beräk-propor-
tions should be of ningentaken theaccount andelama skall hänsynav
specific situation of the Hellenic till den speciella situationen itas
Republic and the Portuguese Re- den Hellenska Republiken och den
public; whereas the Commission Portugisiska Republiken. Kommis-

inform the other Member Sta- sionenmust skall upplysa medlemssta-
of these accompanied,tes dessa vilkareports därterna rapporter,om

where appropriate by opinion så lämpligtär skall följas ett ytt-an av
taking of, in particular, rande, särskiltaccount beaktar fram-som

achieved in relation i förhållande till tidigareto steg år,progress pre-
vious the share of first broad- andelen i sändning-years, nya program

in the programming, thecasts de särskilda omständighe-par- arna,
ticular circumstances of televi- för programföretag förternanew te-nya
sion broadcasters the specificand levision och den särskilda si-
situation of countries with low tuationen för länder med låg audio-a
audio-visual production capacity visuell produktionskapacitet elleror
restricted language begränsat språkområde.ettarea;

Whereas for these ’Eu- För dessa ändamål bör europei-purposes
works’ should definedbe ska verk definieras förfångropean utan

without prejudice the possibility för medlemsstaternas möjligheterto
of Member States laying down lägga fast preciseradatta en mera

detailed definition definitionregards i fråga programföre-more as om
television broadcasters under their för television de har juris-tag som
jurisdiction in accordance with diktionAr- enligtöver artikel 31 i
ticle 3 in1 compliance with Com- överensstämmelse med gemen-
munity law and being tak- skapsrätten ochaccount med hänsyn till

of the objectives of this Direc- detta direktivs syften.en
tive;
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efter lämp-viktigt sökaseek Det ärimportant attWhereas to
enligtförfarandenmedel ochligaandinstrumentsappropriate proce-

främjaförgemenskapsrätten attwith Commu- attin accordancedures
förverkligas ochsyftendessa atttheinnity law order promoteto

förvidtasåtgärderlämpliga attobjectivesimplementation of these
genomförande och ut-adopting suitableview uppmuntrawith toa

audiovisuelleuropeiskvecklingactivitythe avto encouragemeasures
distribution, sär-ochproduktionof Europeandevelopmentand

produktions-med lågi länderdistri- skiltproduction andaudio-visual
språk-begränsatkapacitet ellercountriesin ettparticularlybution,

område.capacityproductionwith low ora
restricted language area;

förstödåtgärderNationella ut-sche-nationalWhereas support
produktioneuropeiskvecklingof Euro-for developmentthe avmes

utsträckning dei denfår tillämpasapplied inproduction bemaypean
gemenskapsrätten.uppfyllerwith Commu-complyfar theyasso

nity law;
möjligt,dettaåtagande, där ärEttcommitment, whereWhereas a

sändning-andelvissproportioncertainpracticable, att avto enoma
för oberoendeskallfor independentof broadcasts reserveraspro- arna

produ-skapadeproduktioner,whoproducersductions, created by av
tillförhållandefria istårof broadcasters,independent center somare
sti-programföretagen, kommertelevi- attofwill stimulate sourcesnew

frågaikällor attmuleraespecially theproduction,sion omnya
televisionsprogram, sär-framställamedium-sizedof small andcreation

ochsmåskapandetskiltofferwillenterprises; whereas avgenom
företag. Det kommermedelstora attoutletsopportunities and tonew

lanseramöjligheterof attcreative talents öppnaofmarketingthe nya
i kulturellabegåvningarkreativaprofessionsculturalof yr-employment

kul-detpersonal påblandochfield; kenculturalin theand employees
Medlemsstatemasområdet.turellaofdefinition thethewhereas con-

oberoendebegreppetdefinitionbyproducerof independent avcept
till dettahänsynbörproducentshould take taStatesMemberthe ac-

vederbörligen be-syftegivingobjective by attof that genomcount
producen-medelstoraochakta småsmall andconsiderationdue to

finansiellt delta-möjliggöraochand mak-producersmedium-sized ter
televisionsföretagensfinancial gandeauthorizepossibleing to av

dotterföretag.samproducerandecoproductionparticipation theby
organiza-televisionofsubsidiaries

tions;
medlems-nödvändigtDet är attWhereas necessarymeasures are
föråtgärder sä-vidtar attthatStatesfor Member staternato aensure

förflytertidvisskerställatheperiod between attcertain elapses en
premiärvisning påverksmellanof work andshowingcinema ettfirst a

televisions-förstabiograf och denshowing;televisionfirstthe
visningen.

aktivförFörforallowin att utrymmeorderWhereas ento gean
visst språkförförmånpolitik tillspecificof ettfavourpolicy inactive a

frittmedlemsstaternadet attremain stårStatesMemberlanguage,
ellerpreciseradefastläggadetailedfree lay down merato ormore

påframför alltreglertheparticular strängareinstricter rules on
längespråkkriterier, sågrundvalcriteria, longofbasis language avasas
medöverensstämmerreglerwith dessaconformityinrulesthese are

särskilt inteochgemenskapsrättenparticularinCommunity law, and
vidaresändning 126tillämpliga påärapplicable the avretrans-tonotare

rundradiosändningar kommerinoriginatingofmission broadcasts som
medlemsstater.från andraStates;Memberother



Whereas in order that För säkerställa konsu-to att attensure
intereststhe of televi- intressen televi-menternasconsumers as som

sion viewers fully and properly sionspublik får fullgott skydd ärettare
protected, essential for televi- väsentligtdet televisionsrekla-att
sion advertising be subject underkastas antal minimi-to to etta men
certain number of minimum rules regler och standarder och med-att
and standards and that the Member lemsstaterna vidhåller sin rätt att
States maintain rightthe bestämma preciserade ellermust to set mer

detailed stricter rules and regler vissasträngare och undermore or
in certain circumstances lay omständigheter fastställa olika vill-to
down different conditions for tele- kor for programforetag de harsom
vision broadcasters their ju- jurisdiktionunder över.
risdiction;

Whereas Member States, with vederbörligMed hänsyn till ge-
due Communityregard law and menskapsrätten i Förhållandeochto
in relation broadcasts intended till rundradiosändningar,to ärsom

forsolely the national territory avsedda förenbart det territo-egna
which received, directlybe riet vilkaoch inte kannot tas emot,may

indirectly, in direktMem- eller indirekt, i eller fleraor one or more en
ber States, be able lay down medlemsstater, skall medlemssta-must to
different conditions for the inser- kunna fastställa olika villkorterna
tion of advertising differentand li- för reklamens placering och olika
mits for the ofvolume advertising forgränser reklamvolymen för att
in facilitateorder these particu- underlätta dessa speciellato rundra-
lar broadcasts; diosändningar.

Whereas prohi- Det nödvändigt förbjudaärto attnecessary
bit all television advertising all televisionsreklam ci-promot- som gynnar
ing cigarettes and other tobacco och andra tobaksvaror, in-garetter
products including indirect forms klusive indirekt reklam utansom,
of advertising which, whilst di- direkt nämna tobaksvaran, sö-not att
rectly mentioning the tobacco ker kringgå förbudet attpro- genom an-
duct, circumventseek the ban vända märkesnamn, symboler ellerto on
advertising by using brand tydligaandra forkännetecken to-names,
symbols other distinctive feat- baksvaror företag,eller kändaor vars

of tobacco ofproducts eller huvudsakliga verksamheter in-ures or un-
dertakings whose known main nefattar tillverkning eller försälj-or
activities include the production ning sådana produkter.or av

ofsale such products;
Whereas equally Det nödvändigt för-är ävento attnecessary

prohibit all television advertising bjuda all televisionsreklam För så-
for medicinal medicalproducts and dana läkemedel och sådan medi-

available only cinsk behandlingtreatment endast kanon pre- som
scription in the with-Member State eftererhållas iläkare denrecept av
in jurisdictionwhose the broadcast- medlemsstat jurisdiktionharsom

falls introduceand strict crite- programföretagetöver in-toer samt att
ria relating the television föraadver- kriterier i frågasträngato te-om
tising of alcoholic products; levisionsreklam för alkoholhaltiga

drycker.
Whereas in view of growingthe Med beaktande den växandeav

importance of sponsorship in the betydelsen sponsring när det gäl-av
ñnancing of finansieraler bör lämp-attprogrammes, approp- program
riate rules should be laid liga fastställasdown; regler för detta.
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in-nödvändigtvidareDetfurthermore, är attWhereas ne-
ochför iföra reglerintroduce rules attto protect programtocessary

minder-televisionsreklam skyddamoral de-physical, mental andthe
fysiska, mentala ochårigasinof minorsvelopment mora-program-

utveckling.advertising; liskatelevisioninandmes
Även programfdretag för tele-televisionalthoughWhereas om

skyldiga tillvision normalt ärboundnormally attbroadcasters to seare
fakta ochåtergerthat present att programmenprogrammesensure

detkorrekt sätt, ärhändelser påfairly,facts and ettevents never-
viktigt företa-mindreinte destoshouldthey attimportant thattheless

förpliktelsersärskildaobligations åläggsspecificsubjectbe to gen
till genmälegäller rättenof detright reply närwith therespect to or

möjligheter sålikvärdigaellerremedies that attequivalent anyso
legitima intressenochinterestslegitimatewhose en, varsvarperson

harpåståendeskadatsassertiondamaged bybeen etthave somavan
itelevisionsprogramgjorts iof broadcastin themade ettacourse

effektivt kanrundradiosändning,effecti-television mayprogramme
möjlighet.ellersådan rättright remedy. utövaexercise suchvely enor

DIREC-THISHAS ADOPTED
TIVE

DEFINITIONERKAPITEL IDEFINITIONSCHAPTER I

Artikel 1Article 1
direktiv medDirective dettaof this ItheFor avsespurpose

tilltelevisionssändning all-broadcasting’ atelevisiona
ursprungliga sänd-manheten dentransmission byinitialthemeans

inklusivei eller trådlöstningen trådincluding thatair,wire theoveror
kodadi okodad ellersatellit,medencod-satellite, in unencodedby or

televisionsprogram ärform,form, of televisioned somavprogrammes
allmänhe-avseddafor reception the pub-by emotintended att tas av

överföringinnefattarcommunication Dettalic. includes the ten. av
forföretag återut-mellanunder-of between programprogrammes

in-till allmänheten. Detsändningtheir beingwith viewtakings toa
kommunikationstjäns-intenefattarpublic. doestherelayed notto

eller andraförmedlar dataservicescommunicationinclude ter som
individuell begä-meddelanden påof informationproviding items or

ochtelefax, databaserindividual såsomde-other ran,messages on
tjänster.liknandeandratelecopying, electro-mand such as

similarnic banks and otherdata
services;

varjetelevisionsreklamadvertising btelevisionb an-means
till allmänhetennonssändningbroad- motform of announcementany

vederlagbetalning ellerforfor ettin annatpayment avreturncast or
i för-privat företagoffentligt ellerconsideration publicsimilar by ora
syftarnäringbindelse medconnectionundertaking inprivate somen -

främja till-betalningcraft tillbusiness,with trade, att motor pro-a
andratjänster ellerthe gången påfession in order to promote varor,-

inbegripet fastnyttigheter,services, includ-of goodssupply egen-or
rights dom.ing immovable property, or

forinobligations,and return pay-
ment.
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for of ArticleExcept the från följerBortsett vadpurposes som av
this include direct18, does of- artikel innefattar inte18 dettanot ut-

fers the public for tryckligathe sale, anbud betalningto motpur- som
chase of forrental products gäller avsättning, inköp eller uthyr-or or

provision ofthe services in ning eller tillhandahål-return av varor
for lande tjänster.payment. av

’surreptitiousc advertising’ framställ-c smygreklam en
representation in ningthe words i bild iord eller ettmeans program

pictures of services,goods, the tjänstergäller eller elleror som varor
the activi-trade mark the varumärket eller verksam-namnet,name, or

ties of ofproducer goods för tillverkarheten någona or a som va-
provider of services in eller tillhandahåller tjänster närprogrammes ror
when representationsuch intend- programföretaget reklam-har ett
ed by the broadcaster syftead- framställningenmed ochto serve
vertising mightand mislead vilseledathe denna kan allmänheten i
public its frågaSuch sin framställ-karaktär. Ento nature.as repre- om
sentation considered be inten- ning detta slagto av anses vara upp-
tional in particular indone såtlig, framför allt den sker motom

for for similar betalning eller vederlag.return payment annator
consideration;

’sponsorship’d sponsring bidragd varje tillmeans any con-
tribution public finansieringenmade by pri- televisionspro-etta or av

undertaking engaged in offentligtlämnasvate not te- ettgram som av
levision broadcasting activities eller privat företag, inte äror som en-
in the production of audio—visual i televisionsverksamhet el-gagerat
works, financing of televisionthe ler framställa audiovisuellamedto att

with view i syfteverk, positiv bildskapato promot- attprogrammes a en
ing its its its företagetstrade mark, firma, varumärke, all-name, av
image, its activities its products. männa anseende, verksamhet elleror

produkter.

ALLMÄNNACHAPTER II GENERAL PRO- I§APITEL n BE-
VISIONS STAMMELSER

Article 2 Artikel 2
Each Member State shall Varje medlemsstat skall tillen- se

televisionthat all broadcasts televisionssändningar till all-attsure
transmitted utförsmänheten som

by broadcasters under its ju- programföretag statenav som- -
risdiction, jurisdiktionhar elleröver,or

by broadcasters whilewho, programföretag ingenav som— -
being jurisdiction ofunder the jurisdiktionmedlemsstat har övernot
Member State, of frekvensmake använder el-any use a men som en

frequency satellite capacity ler satellitkapacitet medlems-or a som
granted by, satellite up-link si- beviljathar eller sänderstatenor a som

in,tuated that tillMember State, satellit från statenen
with applicablecomply the law uppfyller förgällande rätt rund-to

intendedbroadcasts for public radiosändningar ithe medlemsstaten.
in that Member State.
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skallMedlemsstaternashallMember States garan-ensure
mottagning ochtill deof reception and shall rättenfreedom teranot

territorium begränsasittfår inte påretransmission theirrestrict ter-on
televisionssänd-vidaresändningfromof television broadcastsritory av

från andratill allmänhetenningarforMember Statesother reasons
grunderpåfields coordi- medlemsstaterfall withinwhich the reg-som

direktiv. Medlemssta-ileras dettathis Directive. Membernated by
vida-provisorisktfårsuspendprovisionally stoppaStates ternamay

televisionssänd-resändningof television broad-retransmissions av
föl-till allmänheten,ningarconditionsfollowingthe omcasts are

uppfylldavillkorjande ärfulfilled
tilltelevisionssändning all-coming atelevision broadcasta ena

medlems-frånmani- mänhetenMember Statefrom another en annan
allvarliguppenbar,in- utgörseriously gravelyfestly, and stat en

22,artikelöverträdelseochArticle 22;fringes avgrov
under deprogramföretaget harprevious 12 bduring theb

12 månaderna överträttin- föregåendebroadcaster hasmonths, the
minstvid tvåbestämmelseprovisionfringed the at sammaonsame

tillfällen,prior occasions;least two
medlemsstatenberördac denconcernedMember Statec the

har skriftligen underrättatand thenotified broadcasterthehas pro-
kommissionengramforetaget ochofwriting the alleg-Commission in

överträdelsernapåståddaof its inten- deinfringements anded om
vida-avsiktsin begränsaretransmission ochrestricttion attto om

överträdelseresändningeninfringementsuchshould om enoccurany
inträffa,skulleåteragain;

den sändandesamråd meddconsultations with the sta-d trans-
intekommissionen harCommission ochmitting and theState ten re-

inomiuppgörelse godoiamicable sulteratproducedhave not enan
skriftlig under-från detof dagarwithin the 1515 days attsettlement

och denenligt c lämnadesrättelsefor in pointnotiñcation provided
består.överträdelsenpåståddainfringementallegedc, and the

persists.
tillKommssionen skallCommission shall attThe seensure

vidaresändningen ärstoppandetcompatiblesuspensionthat the av
förenligt med gemenskapsrätten.askCommunity law.with may

prioriterat ärendefårDenconcernedMember State ettthe putto som
medlemsstatenberördawhich densuspension be attend toan a

stoppandesådantmedCommunity upphöralaw, avcontrary to aas
stridervidaresändningarprovisionof This motsommatter urgency.

bestäm-Dennaapplica- gemenskapsrätten.prejudice thewithout to
tillämpningenhindrar interemedy melseof procedure,tion avorany

ellerförfarande, hjälpmedelin någotinfringementssanction theto
iöverträdelser denförsanktionStatequestion in the Member

jurisdiktionharmedlemsstatjurisdiction thewhich has somover
programforetaget.berördadetconcerned. överbroadcaster

inte tilläm-direktiv skallapply DettaDirective shallThis not
rundradiosändningar ärexclusively påintendedbroadcasts somto pas

i andraenbartavseddain other thanfor reception States emotatt tas
ochmedlemsstaterwhich änandMember States, staternot somare

iindirektdirekt ellerinteindirectly indirectlyreceived emottasor
flera medlemsstater.ellerMember States. enone or more
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Article Artikel3 3
Member States shall remain frittDet står medlemsstaten

free require television programföretag förbroadcas- krävato att att te-
theirunder jurisdiction levision jurisdiktionlay harters to statensom

down detailed stricter följer preciseraderules ellerövermore or mer
in thisthe covered by Direc- strängare regler på de områdenareas som
tive. direktiv.täcks dettaav

Member States shall, by medlemsstat skallEnapp- genom
ropriate within lämpliga inom förthe åtgärder,means, ensure, ramen
framework of their legislation, sin lagstiftning,that till attse program-
television broadcasters their företag for televisionunder hardensom
jurisdiction comply with provi- jurisdiktion uppfyllerthe över bestäm-
sions of this Directive. i direktiv.melserna detta

FRÄMJANDECHAPTER PROMOTIONIII KAPITEL III AV
OF DISTRIBUTION PRO- DISTRIBUTIONAND OCH FRAM-

STÄLLNINGDUCTION OF TELEVISION AV TELEVISIONS-
PROGRAMMES PROGRAM

Article Artikel4 4
Member States shall Medlemsstaterna skall, därensure

practicablewhere and by möjligt, lämpligadetta ärapprop- genom
riate programföreta-that broadcasters tillåtgärder attmeans, re- se

for withinEuropean works, För europeiska iverk denserve gen me-
the meaning of Article majority ning i artikel 6a som avses reserverar
proportion of their transmission delen sin sändningstid,större av
time, excluding the time appointed däri inte inräknad den tid som av-

förad- nyhetsprogram,sättsto sports events, sporteve-news, games,
vertising and teletext services. This pristävlingar, reklam ochnemang,
proportion, having regard the text-tv-tjänster. Denna andel bör,to

infonnational,broadcaster’s till programföretagenseduca- med hänsyn
tional, entertainmentcultural and skyldigheter sin publik igentemot
responsibilities its viewing pub- fråga information, utbildning,to om
lic, should be achieved progressi- underhållningkultur och uppnås
vely, the basis of suitable crite- gradvis på grundval lämpligaon av

kriterier.rra.

Where proportion laidthe Om den andel isom anges
indown paragraph be inte fårl punkt kan uppnås, denlcannot at-

tained, be lower inte understiga förthan medelvärdet årmust not
forthe 1988 in ithe Member 1988 den berörda medlemsstaten.average

State in förhållandeconcerned. However, tillI den Hellenska Re-re-
of the Hellenic Republic publiken Portugisiskaand och den Re-spect

the Republic, publikenPortuguese the skall emellertid 1988åryear
1988 shall be replaced by the 1990.årersättasyear av
1990.

From 3 October 1991, the 1991Fr. den 3 oktobero. m.
Member States shall provide the skall medlemsstaterna årvartannat
Commission tillwith kommissionen överlämnatwoevery years a en

the application of this tillämpningen dennaAr-report rapporton om av
ticle Articleand artikel artikeloch
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särskilt innefattain particular in- skallThat shall Rapportenreport
statistisk förstatistical redogörelse hur dentheclude statement on ena

i artikel ochachievement of proportion andel dennathe som avsesre-
uppfyllts förferred in this Article Article artikel ochand 5 vart ettto av

television televisionsprogram den be-for of de5 each the sompro-
juris-falling within thejurisdic- medlemsstaten harrördagrammes

i varje enskiltdiktion skälention of the StateMember över,concern-
fall till intein for denna andelthe each theed, att upp-reasons, case,

attain proportion och de åtgärder harfailure that and nåttsto somom
vidtagits förutses förenvisaged eller uppnåthe adopted attmeasures or
målsättningen.achieve it.in order to

Kommissionen deCommission inform skall upplysaThe shall
övriga och Euro-States and the medlemsstaternathe other Member

Parliament of paparlamentettheEuropean rapporterna,omre-
åtföljasaccompanied, lämpligt skallwhich då såshall be ärports, som

Kommissionenappropriate, opinion. yttrande.where by ettan av
till artikel ochCommission shall the skall dennaThe attensure se

iof this Article artikel tillämpasapplication and 5 överensstäm-Ar-
i för-provi- bestämmelsernaticle in with the melse med5 accordance

Kommissionen fåri sittof Commis-sions the The draget.Treaty. ytt-
opi- särskilt uppnåddasion in its rande beaktatake accountmay

till tidigareof framsteg i Förhållandenion, in particular, progress
premiärverk iachieved in relation previous år, andelento pro-

särskildaof first gramplaneringen, deshare broadcastthe om-years,
programfö-ständigheterna Förin programming,works the the nyapar-

televisionof televi- För och denticular circumstances retag spe-new
situationen i med lågsion specific ciella landerbroadcasters and the

produktionskapacitetof countries with audiovisuellsituation lowa
språkområde.audiovisual production capacity eller begränsatettor

restricted language area.
vid slutetCouncil review the Rådet skallThe shall senast av

efter direktivsof this Article femte dettaimplementation det åreton
genomförandetfrom granskabasis of the Com- antagandethe reporta

artikelmission accompanied med utgångspunktby dennaany pro- av
kommissionen,revision frånposals for that deem rapport avmay en

of åtföljd Förslag till åtgärderappropriate the end delater than avno
finna lämpliga.fifth from adoption of kanthe the densomyear

Directive.the
kommis-Commission detta ändamål skallTo that end, the Förre-

of infor- sionens baserad debasis the påshall, the rapport,port avon
till-enligt 3mation provided States medlemsstaterna punktby Member

upplysningarna,in handahållna sär-under paragraph take account
utvecklingenskilt tillparticular of in the hänsyndevelopments ta

of in- inom markna-Community denmarket and the gemensamma
internationellatill detternational den ochcontext. sam-

manhanget.
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ArtikelArticle 55
skall, där dettashall MedlemsstaternaMember States ensure,

till programföreta-practicable möjligt,and by ärwhere attseapprop-
för europeiska verk, skapadebroadcastersriate that avre- genmeans,

for-fria i°0 of their transmis- producenter stårleast 10at somserve
programforetagen,time tillsion time, excluding the hållande re-ap-

minst % sin10 sänd-pointed to sports events, avserverarnews,
tidningstid, däri inte inräknad denadvertising teletextand ser-games,

förthe discre- nyhetsprogram,vices, alternately, avsättsat somor
pristävlingar,tion of State, leastthe Member at sportevenemang, re-

text-tv-tjänster, eller10% of their programming klam ochbudget,
alternativt, efter medlemsstatensfor works byEuropean created pro-

minst 10% sinofwho independent bedömande,ducers av pro-are
andel bör, medThis proportion, ha- grambudget. Dennabroadcasters.

programforetagensin- till skyl-ving the broadcaster’s hänsynregard to
publik frågadigheter sin iformational, educational, cultural gentemot

utbildning,responsibilities information, kulturentertainmentand om
underhållning gradvisits public, uppnåsviewing should be ochto

lämpliga kriterier.basisachieved progressively, the på grundvalon av
of suitable criteria; achie- uppnåsbe Den måste öron-must genom

tillräcklig förmärkning andelearmarkingved by adequate av enan
inomfor verk sändsproportion works, that verk, dvs.recent somnya

fem efter produktionen.transmitted within five årworksto say
of their production.years

ArtikelArticle 66
kapitels meningWithin meaning of this dettathe I avses

europeiska verkchapter, European works’ medmeans
followingthe

frånoriginating from härröra works Mem- a verk gemen-som
och, vadStates of Community and, skapens medlemsstaterber the

programföretag för televisiontelevisionregards broadcasters gälleras
of Förbudsrepubliken Tysklandfalling within jurisdiction thethe som

frånRepublic of har jurisdiktion verkFederal Germany, över,
Förbundsrepu-from territories territorierworks German tyska där

blikens inte gäller ochBasic apply grundlagwhere the Law does not som
uppfyller villkoren ifulfilling conditions of punktand the para-

graph
frånb originating from b verk härrörworks Euro- europe-som

iskathird bundna denStates the Euro- ärstaterparty to avsompean
konventionenTransfrontier europeiskaConvention gräns-ompean on

televisionof Council of överskridande ochTelevision the Europe som
uppfyller villkoren ifulfilling conditions of punktand the para-

graph
frånoriginating from verk härrör andrac works other c eu-som

uppfyllerfulfil- ropeiska ochthird countries andEuropean stater som
villkoren iling conditions of paragraph punktthe

i punkt areferred in De verk lThe works to sompara- avses
huvudsakligenmainlygraph a b works och l b är verkl and somare

framställts upphovsmänmade with authors workers har medand re-
isiding in referr- och medverkande bosattaStates ärsomone or more

flerain b eller deed paragraph a and1 staterto avsesen av som
förut-provided with ipunkt och b, underthat they comply 1 a lone

sättning uppfyllerof following conditions verken någotthe three 133att
följande villkortreav



framställtsa they made by a de har ellerare one or more av en
in fleraestablished producenter har etableratproducers one or som

of States; sig i flerathose eller dessa stater,more or en av
eller

production ofb the works b produktionen verken ärav
supervised and actually controlled övervakad fleraoch styrd ellerav en

establish- sig iby producers producenter, har etableratone or more som
of flerain those States; ellered dessa ellerstater,one or more or en av

contribution of bidrag från ic the c samproducenterco-
ofproducers those States the dessa utgör övervägandeto to- stater en

co-production samproduktions-tal preponde- del den totalacosts av
co-production samproduktionenand the kostnaden och ärrant not

intecontrolled by produ- styrd eller flera producen-one or more av en
established outside sig utanförthose har etableratter,cers som

States. dessa stater.
referred in iThe works De verk punkt clto para- som avses

graph c works made exclusi- framställtsl verk har helt ellerärare som
in co-production with i samproduktionvely med producenter,or pro-

established in har sig i fleraducers etablerat ellerone or more som en
Member States by producers estab- medlemsstater, producenterav som
lished in sig i fleraEuropean har etablerat ellerettone or more
third countries with which europeiska vilkathe andra länder, med
Community will conclude gemenskapen kommer slutaattagree- av-

in iaccordance with the tal i enlighet bestämmelsernamedments pro-
of fördraget,cedures the Treaty, those works dessa verk huvudsak-om

mainly withmade authors and ligen framställda upphovs-är medare
workers residing in Eu- och medverkande bo-män ärone or more som

fleraStates. i eller europeiskasatta sta-ropean en
ter.

which inte europeiskaWorks European Verk ärnotare som
works within meaning of i mening ithe verk denpara- som avses

mainly with huvudsakligengraph but made auth- punkt har1 l men som,and workers residing in framställts med upphovsmän ochors one or
States, iMember shall be medverkande bosattaärmore con- som en

sidered flerabe European works eller medlemsstater, skall be-to to an
corresponding the traktas europeiska i denverkextent to propor- som

tion of contribution of utsträckningthe Commu- motsvararsom ge-
nity co-producers the total menskapens producenters bidrags-to pro-
duction produktionskost-andel de totalacosts. av

naderna.

Article Artikel7 7
Member States shall that Medlemsstaterna skall till attensure se

television programföretag för televisionthe broadcasters under de
jurisdiction intetheir jurisdiktiondo broadcast de har övernot som

cinematographic rundradiosänder filmverkwork, unless någotany
otherwise its rights förrän förflutit frånagreed between två år har det

until först visades biograf iholders and the broadcaster, verket påatt
have elapsed since medlems-the någon gemenskapenstwo years av

first in cinemas in såvida intework shown harstater, annat avta-was
of the States of rättighetshavareMember the lats mellan verketsone

Community; in of cinema- programföretaget. frågathe och Icase om
tographic works ñlmverk programföretagetco-produced by the där är

this periodbroadcaster, shall skall motsvarandebe samproducent 134
karenstid år.ettone year. vara



Artikel 8Article 8
detmedlemsstatOmconsiderWhere they anserennecessary

gällerskälnödvändigtpolicy, thefor of language somavpurposes
i frågafårspråkpolitiken, denobservingwhilstStates,Member om

fråndel eller allaregardsCommunity law, pro-programenmay as
televisionforgramforetagentelevi-ofall somprogrammessome or

jurisdiktion med be-har över,their juris- dension underbroadcasters
läggagemenskapsrätten,aktandedetaileddiction, lay down avormore

ellerpreciserade strängarefastin particular thestricter rules meron
grundvalsärskilt påregler,of criteria.basis language av

kriterier.språkliga

Artikel 9Article 9
inte lokalakapitel gällerDettaapplyshallThis chapter tonot

televisionprogramföretag förform-television broadcastslocal somnot
nationelltingår i nät.inteof national network.ing ettpart a

TELEVISIONS-KAPITEL IVTELEVISIONIVCHAPTER
SPONSRINGREKLAM OCHSPON-ADVERTISING AND

SORSHIP

Artikel 10Article 10
skallTelevisionsreklamadvertising shall beTelevision vara
sådan ochidentifieralättrecognizable such andreadily att somas

åtskild frånhållas klartfrom otherquitekept parts program-separate
övriga delartjänstensopticalservice byof the genom op-programme
akustiska medel.tiska elleracousticandor means.

fårreklamannonserEnstakashalladvertisingIsolated spots
undantagsfall.iförekomma bararemain exception.the

inte användasfårsubli- reklamIAdvertising shall not enuse
befaras påverkateknik kantechniques.minal som

undermedvetna.konsumenternas
förbjuden.Smygreklamshall ärSurreptitious advertising

prohibited.be

Artikel 11Article II
mellanskall placerasReklaminsert-Advertisements shall be

villkorPå deProvideded between som an-programmen.programmes.
får reklami 2-5punkternacontained inconditionsthe gespara-

detiockså placerasof this Articlegraphs 2 5 ett omprogram,to are
negativt påverkaskealso kanadvertisementsfulfilled, attutanmay

integritet värdeochinduringinsertedbe programmetsprogrammes
naturligatillmed hänsynintegrity andthesuch that tagena way -

längdtaking into avbrottof the programmetsvalue samtprogramme,
rättig-ochoch karaktärin and thebreaks utan attnaturalaccount -

förställning träds när.of hetshavamastheduration and nature pro-
of rightsrights thetheandgramme,

prejudiced.holders notare
själv-bestårconsisting of IIn avprogram somprogrammes

iständiga delarin sportprogramsamtsportsparts,autonomous pro-or
och andrasimilarly structuredand sammansatta programgrammes

före-ellercompris-performancesandevents evenemangavsersom
får reklamställningar medadvertisements shalling intervals, pauser,

delarna ellermellanplacerasendastinserted theonly be between parts
pausernaii 135in intervals.theor



The transmission of audiovi- Sändning audiovisuellaav
sual works such feature films and verk såsom biograflilm filmerochas
films for televisionmade excluding framställda for visas i televisio-att
series, serials, light entertainment med undantag serier,nen av un-

and documentaries, derhållningsprogram och doku-programmes
provided their programmed dura- får,mentärer deras sändnings-om
tion than minutes,45 tid enligt överstigerprogramtablånmore may

interruptedbe for each minuter,45 avbrytas forgångonce comp- en
lete period of minutes. further45 varjeA hel 45-minutersperiod. Ytter-
interruption allowed their ligare fâr förekommaavbrottettpro- om

durationgrammed least 20 mi- sändningstiden enligt programtab-at
longer than lån minstmed 20 minuternutes two över-or more

complete periods of minutes.45 stiger fleratvå eller hela 45-
minutersperioder.

Where other När andra än sådanaprogrammes, program
than those covered by paragraph i punkt 2 avbrytssom avses av re-

interrupted by advertisements, klam forflyta minstbör det 20 mi-are
period of minutesleast 20 mellan varje ireklamavbrottat nutera

should elapse between each programmet.succes-
sive advertising withinbreak the
programme.

Advertisements shall fårbe Reklam inte in isättas nå-not
inserted in broadcast of reli- sändning gudstjänst. Ny-any a gon av en
gious service. News and af- hetsprogram, nyhetskommente-current
fairs documentaries, rande dokumentärer,programmes, program, re-
religious ligiösaand och barnprogramprogrammes, program
children’s when their sändningstid enligtprogrammes, vars program-
programmed duration less than tablån understiger minuter får30

minutes30 shall interruptedbe inte avbrytas reklam. Om så-not av
by advertisements. If their dana enligt programtablånpro- program

durationgrammed 30 minutes 30 minuter eller längre, gälleror varar
longer, the provisions of the bestämmelserna i Föregåendedepre-
vious paragraphs shall apply. punkterna.

Article 12 Artikel 12
Television advertising shall Televisionsreklam får intenot
a prejudice for human negativta forpåverka respektenrespect

dignity; människans värdighet,
b include discrimination innefattab diskriminering påany on

ofgrounds nationality; grund eller nationalitet,könrace, sex or av ras,
offensivec be religious förc stötande religiösa ellerto or vara

political beliefs; politiska övertygelser,
d behaviour prejudi- d främjaägnad hand-attencourage vara

cial health safety; lande Förkan skadligtto toor som vara
hälsa eller säkerhet,

e behaviour prejudi- stimulerae handlande kanencourage som
cial the protection of the envi- skadligt för miljön.skyddetto vara av
ronment.

Article 13 Artikel 13
All forms of television advertis- All slags televisionsreklam för ci-

ing for cigarettes and other tobacco och andra tobaksvaror ärgaretter
products shall prohibited.be förbjuden.
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ArtikelArticle 14 14
advertising for Televisionsreklam förTelevision medi- sådana lä-

cinal medical medicinskproducts and kemedel och sådan be-treat-
available prescription handlingonly endast kan erhållasment on som

in ithe State within efter läkare den med-Member whose recept av
jurisdiction falls jurisdiktionthe broadcaster lemsstat har översom

prohibited. programforetaget förbjuden.shall be är

ArtikelArticle 15 15
forTelevision advertising for Televisionsreklam alkohol-alco-

holic with haltiga uppfylla föl-beverages shall comply drycker skall
followingthe criteria jande krav

specifi- får inte sig särskilta be aimed a den vändanotmay
cally minors in particular, till minderåriga inte underde- ochat or,
pict minors consuming förhållanden visa minder-these beve- några

åriga konsumerar sådana dryc-rages; som
ker,

fårb link inteshall the b den anknyta alkohol-not consump-
tion of physical konsumtion till fysisk prestations-alcohol enhancedto
performance driving; förmåga bilkörning,ellertoor

impres- får inte förmedla intryckc shall the c dennot create
sion that consumption of alkoholkonsumtion bidrar tillthe alco- attav
hol contributes social sociala framgångar,towards eller sexuellaor
sexual success;

claim får inted shall that alcohol d den gällandegöranot att
has therapeutic qualities alkohol terapeutiska egenska-that haror

stimulant, sedative stimulerande eller lug-utgör etta a or a means per,
of conflicts; förresolving personal nande medel eller medelär ett

personliga konflikter,lösaatt
immo- får inte stimulerae shall e den över-not ettencourage

för-derate consumption of drivetalcohol bruk alkohol elleror av
abstinence moderation negativ bildmedla avhållsam-present or en av

in negative light; het eller måttlighet,a
f emphasis i får inte framhävashall place den hög alko-not on

high alcoholic positivbeing holhalt egenskap hoscontent as a som en
positive quality of dryckerna.the beverages.

Article Artikel16 16
Television advertising Televisionsreklam får inte forer-shall not

fy-physical detriment minderåriga moralisk ellermoral sakacause or
minors, therefore sisk därför tilland shall skada och skall derasto

following criteria uppfylla följandecomply with the skydd krav
for their protection

directly mi- får inte direkta shall exhort a dennot uppmana
köpaservice minderåriga ellerbuy product byto attnors a a en varaor

exploiting their inexperience tjänst utnyttja derasattor cre- genom oer-
dulity; farenhet eller godtrogenhet,

directly får inte direktb shall b dennot uppmuntraencourage
minors their minderåriga föräldrarpersuade övertalato parents attor
others purchase the goods eller andra köpa de annonseradeto attor ser-
vices being advertised; tjänsterna,ellervarorna

c exploit special får inte fördelshall the c den dra detnot av
in förtroende minder-minors place särskildatrust parents, tea- som

för föräldrar,chers åriga lärare ellerother haror persons;
andra 137personer,



får inte sakligden grundunreasonably dd shall utannot
minderåriga i farliga si-visaminors in situa-show dangerous

tuationer.tions.

ArtikelArticle 1717
televisionsprogramSponsradetelevisionSponsored program-

uppfylla Följande kravfollowing requi- skallshall themeetmes
rements

får inteof under någrascheduling aa the andcontent sponsorn
omständigheter inflytandein utövasponsored programmes may no

innehåll in-ellercircumstances influenced thebe by över programmens
i så-affect placering programtablån påin such etttoa way assponsor

programföretagetsresponsibility editorial in- dantand sättthe att an-
publicistiskaof in svarsmedvetenhet ochthe broadcasterdependence

of oberoende påverkas,respect programmes;
tyd-identified måsteclearly bb they bemust programmen vara

of ligt sponsradeutmärktasuch by the andor logo pro-somas name
beginning andorthe the attat sponsorns namngram genomsponsor

i börjantillkännagesof eller logotypend thethe programmes;
eller slutet programmen,av

inte direktfårthe cc they must not programmenencourage
inköpfrämja avsättning, ellerrental of the productspurchase ut-or

tredjehyrning ellerservices of thirdthe av sponsomssponsor or aor
tjänster, särskiltellerin particular makingbyparty, spe- mans varor

marknadsforings-ireferences intecial promotional those attto genom
hänvisningar tillsyfte direktaservices. göraproducts or

tjänsterna.ellervarorna
inteTelevisionsprogram fårTelevision programmes may

juridiskafysiska ellerlegalbe sponsored by naturalnot sponsras avor
huvudsakliga verk-principal activitywhose varspersoner,persons

för-of tillverkning ellermanufacture samhet gällerthe sale pro-or
eller till-provision of services, säljning sådanatheducts, varoravor
tjänster,prohib- sådanaadvertising of which handahållandethe av

forinte får reklamArticleited 13 14. det görasby somor
enligt artikel 13 eller l4.

och nyhets-affairs NyhetsprogramandNews current pro-
får intekommenterandebe sponsored.not programgrammes may

sponsrade.vara

ArtikelArticle 1818
får inteadvertising reklam över-of MängdenThe amount

dagligaof stiga den sänd-the daily 15shall exceed 15not av
fårprocentandeltime. this ningstiden. Dennatransmission However,

för inkluderatill 20increased dock ökasbe attpercentage tomay
uppfattainclude forms of advertise-20 °o är attto somannonser som

betalningoffers uttryckligt anbuddirect thesuch motto ettments as
avsättning, inköp ellerpublic for gällerthe sale, purchase somor ren-

tillhanda-for provision uthyrning ellerof thetal products varoravor
förutsattof tjänster,of services, provided hållandethe attamount av

sändningstiden för reklamannonseradvertising does exceednotspot
%.inte överstiger°0. 1515

fårof Mängden reklamannonserThe advert-amount spot
entimmesperiodgivenising within given underone-hour ena pe-

sändningsti-°o%. inte överstiga 20riod shall exceed 20not av
den. 138



iOavsett bestämmelsernaWithout prejudice theto pro-
forms of fårof punkt sådana ärvisions paragraph l annonser som

uppfatta uttryckligtdirect offersadvertisements such ettatt an-somas
betalning gällerochpublic for sale, purchase budthe the motto som

uthyrningavsättning, inköp ellerforrental of products the avor pro-or
tillhandahållandevision of services shall exceed ellernot avvaror

överstiga timmetjänster intehour day. en perone per
dag.

ArtikelArticle 1919
får i frågaMedlemsstaternaStates lay downMember ommay
televisionprogramforetag förin Articlestricter than thoserules som

jurisdiktion fastläggafor programming time the de har över18 and
artikeli 18for television regler dembroad- strängare änprocedures
föreskrif-programtid ochcasting for television vad gällerbroadcasters

television ifor rundradiosändjurisdiction,theirunder tertoso as
efterfrågantelevised syfte förena på tele-reconcile for ad-demand att

allmänintresset,public interest, visionsreklam medvertising with the
särskilt tillof varvid skalltaking in particular hänsyn tasaccount

televisionens uppgiftof television inrole aa the som me-pro-
för information, utbildning,diumviding information, education, cul-

underhållning,kultur ochentertainment;andture
i frågapluralism of pluralismens bevarandeprotection of bb the

informationen medierna.of media. ochinformation and the om

ArtikelArticle 2020
artikel fårhinder 3 med-Without prejudice Article Utanto av
vederbörlig hän-with lemsstaterna, medStates dueMember may, re-

fasttill gemenskapsrätten, läggafor Community lay downgard law, syn
ilaid villkorconditions those andra deother than än som anges ar-

frågaartikel 18 iin tikel 1l2-5 ochin Article 2 5 anddown ll to
rundradiosändningar, avseddain ofArticle 18 broadcastsrespect om

terri-for nationellafor national uteslutande detintended solely the ter-
direktreceived, toriet inte kanwhichritory be emot,tasnot sommay

fleraindirekt, i eller andraindirectly, in ellerdirectly or enor one
medlemsstater.other Member States.more

ArtikelArticle 2121
inomskallwithin MedlemsstaternaStates shall, theMember ra-

tillfor sin lagstiftningof theirframework laws, att,semenensure
rundradiosändfor händelsein of television broad- denthethat te-case

uppfyllerlevision inte bestämmel-withthat do comply thenotcasts
kapitel, lämpliga åtgär-of i dettaprovisions this chapter, approp- serna

be-vidtas för säkerställaapplied derriate attattto securemeasures are
uppfylls.with provisions. stämmelsernacompliance these
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CHAPTER V PROTECTION KAPITEL SKYDDv AV MIN-
DERÅRIGAOF MINORS

Article 22 Artikel 22
Member States shall take Medlemsstaterna skall vidtaapprop-

riate televi- förthat lämpliga åtgärder säkerställato attmeasures ensure
sion broadcasts by broadcasters televisionssändningar till all-attun-

theirder jurisdiction include programforetagdo mänhetennot av som
which might seriously har jurisdiktion inte inne-de överprogrammes

impair the physical, mental håller allvarligt kanor mo- program som
ral of minors, indevelopment skada fysiska,den mentala ellerpar-
ticular those involve utvecklingenthat moraliska min-hosporno-

gratuitous violence.graphy This deråriga, särskilt inteor program som
provision shall innehåller pornografiextend other eller menings-to pro-

which likely impair löst våld. Denna bestämmelse skalltogrammes are
the physical, mental moral deve- utsträckas till gälla andraattor pro-

of minors,lopment where ägnade skada denärexcept attgram som
selecting time of fysiska,ensured, by the mentala moraliskaeller ut-

the broadcast by technical vecklingen minderåriga,hos utomor any
minors in ofthat the då det kan säkert, valmeasure, area anses genom

transmission will tid för sändningennormally hear ellernot av genom
such broadcasts. tekniska minder-åtgärder, deattor see

åriga inom sändningsområdet nor-
inte hörmalt eller sådana sänd-ser

ningar.
StatesMember shall also Medlemsstaterna skall ocksåensure se

that broadcasts contain till rundradiosändningardo inte in-not attany
incitament ofhatred grounds nehåller något hat,to on som uppammar

religion nationality. religiongrundat på kön, ellerrace, sex, or ras,
nationalitet.

RÄTTCHAPTER VI RIGHT OF KAPITEL VI TILL
GENMÄLEREPLY

Article 23 Artikel 23
Without prejudice other Oavsett andra bestämmelserto

provisions adopted by the Member medlemsstaterna har antagitsom
States civil,under administrative civilrättens, forvaltningsrättenspå

criminal law, natural legal eller straffrättens områden skallor any or
ofregardless nationality, varje fysisk juridiskellerperson, person,

legitimatewhose interests, in parti- oberoende nationalitet, legi-av vars
cular reputation and good tima intressen, särskilt rykte ochname,
have been damaged by assertion felaktigagoda har skadatsan namn, av
of incorrect facts in television påståenden fakta i televi-etta pro- om

have right of sionsprogram,reply ha tillrättmustgramme a en gen-
equivalent remedies. eller likvärdig möjlighet.mäleor en

right ofA reply equivalent tillEn genmäle ellerrättor en
remedies shall exist in relation likvärdigall möjlighet i for-skall gällato
broadcasters jurisdictionunder the hållande till programföretagalla
of Member State. medlemsstat juris-hara som en

diktion över.
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vidta deskallMedlemsstaternatheshall adoptMember States
förbehövsestablish åtgärderthe attneeded genom-to sommeasures

lik-eller degenmäletillföraequivalent rättenof reply theright re-or
skall be-ochvärdiga möjligheternadetermine themedies shalland pro-

förfarande skallvilketfor the stämmafollowedbecedure somto exer-
Särskiltutövningvid därav.iakttasshallthereof. particular, theycise In

tillräcklig tid-tillskall desufñcient time attthat ensespanensure a
förfarandet ärochrymd medgesproceduresand that the attallowed are

likvärdigadeellerequivalent sådant, rättenrightsuch that the attor
på än-möjligheterna kan utövasexercised ettremedies be approp-can

fysiska eller ju-damålsenligt sättlegalnaturalriately by avpersonsor
el-bosattaridiska ärin otherestablishedresident personer somor

sig i andra med-etableratler harMember States.
lemsstater.

få utövaof begäranexercise 4. Enapplication for attAn om
likvärdigaellergenmälesrätten deequivalentof theright replythe or

får avvisasmöjligheterna ettrejected suchremedies be omamay
intemotsvarande ärellergenmäleaccordingjustifiedreply tonot

villkormotiverat enligt deinlaidconditions downthe som an-para-
straff-i skulle utgörapunktpunish-involvewouldgraph engesa

kunnahandling, skulle görabarthe broadca-would renderable act,
ci-ansvarigt iprogramföretagetproceedings ettcivil lawliable toster

ellerrättegångsförfarandeof viltstandardswould transgressor
för all-överskrida gränsernaskullepublic decency.

anständighet.män
finnsförsörjas detskallfor DetmadeProvision shall be att

tvistervarigenomförfaranden,disputeswherebyprocedures to omas
lik-deellertill genmäleofof right reply rättenexercise thethe or

bli före-kanmöjligheternavärdigasub-remedies beequivalentthe can
domstolsprövning.förmålreview.ject judicialto

SLUTBESTÄM-KAPITEL VIIPROVI-VII FINALCHAPTER
MELSERSIONS

Artikel 24Article 24
direktivdettaområdenDirective Påthisfields whichln som
inte på-skall detsamordnaraf- intecoordinate, shalldoes notnot

rättigheterof verka medlemsstaternasobligationsfect rights andthe
till följd gäll-skyldigheterexi- ellerresulting fromMember States av

behandlarkonventionerwith andedealing tele-conventionssting som
rundra-telekommunikationer ellerbroadcasting.communications or

dio.

Artikel 25Article 25
iskall sättaMedlemsstaternabring intoshallStatesMember

författ-andrakraft ochde lagarregulations and ad-force the laws,
nödvändiga förningar är attprovisionsministrative somnecessary

3direktiv denuppfylla dettathis Directive senastwithcomply notto
skall1991. Deoktober1991. They genastthan 3 Octoberlater un-

kommissionen härom.Commis- derrättainformforthwith theshall
thereof.sion
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Member States shall Medlemsstaterna skall tillcommu-
nicate the Commission the kommissionento överlämnatext texten
of the main provisions of national till de centrala bestämmelser i na-
law which they adopt in fieldsthe tionell lagstiftning de antarsom

thisgoverned by Directive. inom det område omfattassom av
detta direktiv.

Article 26 Artikel 26
Not later than the of fifthend the Senast vid slutet femtedet åretav

after the ofdate adoption of efter dagen för antagandet dettayear av
this Directive and direktiv och därefterårtwo vartannatevery years
thereafter, the Commission shall skall kommissionen till Europapar-
submit the European Parlia- lamentet,to rådet och Ekonomiska

the Council, theand Econo- socialament, och kommittén överlämna
mic and Social Committee tillämpningenreport rapporta en om av

the application of this Directive direktivdetta och, nödvändigt,on om
and, furthermake utarbeta ytterligare förslag förnecessary, attpro-
posals adapt developments tillto det utvecklingen inomto anpassa
in the field of television broad- området televisionssändningar till
casting. allmänheten.

Article 2 7 Artikel 27
This Directive addressed the direktivDetta riktar sig till med-to

Member States. lemsstaterna.

Done Luxembourg, 3 October Utfärdat iat Luxemburg den 3 ok-
1989. tober 1989.

the CouncilFor På rådets vägnar

The President R. DUMAS

R. DUMAS Ordförande
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Bilaga 5

medfjernsynsreklamenforspillereglerFelles —
landnordiskedeimarkedsforingslovgivningenutgangspunkt i

DanmarkiForbrugerombudsmanden
i FinlandKonsumentombudsmannen

i IslandVerdlagsstofnun
i NorgeForbrukerombudet

i SverigeKonsumentombudsmannen

1991August

markedsføringslovgivningenkravGenerelleI etter

adskillelsetilKrav1

programvirksom-ordinaarefra denadskillesmå klartReklameinnslagene
bildesignal.szerskilt lyd-het ved et og

redaksjonelttilforholdidentiñseringi2 Krav om
stoff

ikkestoñetredaksjonellefraadskilt detklartmå holdesReklameinnslag og
forveksling.forfaremedførermåtepåutformes somen

kanmåtepåikke betnyttesprogramform måSituasjoner somenog
ellerordinasrtvisestil detmed hensyn etforvirre programomseere

frainnslagbrukvedutvisesmåvarsomhetSzerligreklameinnslag. av
i reklamen.barneprogram

i reklamen.ikke benyttesProgrammedarbeidere bør

reklameSkjult3

påvirketil åfremstillingsteknikker egnet seerneikke brukesmåDet som er
måReklamenbudskapet.påbevisstgjøretil åi standde segsettesatuten

underbevisstheten.tilhenvendeensidigikke seg
salgsfrem-fremvises påomtales ellerikketjenester måeller enVarer

imende måte et program.

sikkerhetsmessige kravEtiske4 og

kanhandlingerforekommeikke oppmun-detmå somreklamen sesI som
lovstridig adferd.tring til

143ikkemåReklamen



til handling kanoppmuntre helseskadeligsom vzere-
til handlinger i stridoppmuntre med hensynet til sikkerhet i hjemmet,-

arbeidsplassenpå eller i trañkken, eller bidra til farlig eller uansvarlig
adferd

til handling sakligoppmuntre kan iuten strid medsom grunn vare—
miljøvernhensyn.

Det bør legges saerlig vekt på reklamen ikkeat
strider alminnelig god skikkmot-
krenker den menneskelige verdighet-
viser ringeakt med hensyn til kjønn, religion eller nasjonalitetrase,-
krenker religiøse eller politiske overbevisning.personers

5 Frykt, sterke virkemidler

Det må ikke vises reklameinnslag unødig kan skape eller spille påsom
redsel eller hos Reklamen ikkeangst må utnytteseerne. overtro.

Reklamen ikkemå vise overdreven voldeligaggressiv adferd eller opp-
fordre til slik adferd.

6 Produktpåstander produktanbefalingerog

Presentasjon tjenester må vederheftig.av varer og vare
Påstander eller tjenestes egenskaper virkningerom en vares og som

benyttes i reklamen må kunne dokumenteres. Anbefaling fra brukere
ikkegodtas dokumentasjon. Uttalelser fra kjente ekspertersom personer,

eller vilandre, bli fremsattansett selv, må kunnesom av annonsøren og
dokumenteres på måte fremsatte produktpåstander generelt.samme som

7 Barn reklameog

7.1 Generelt

I reklameinnslag må det hensyn til alltas reklame kan bli hørtat eller sett
barnav og unge.

7.2 Barn szerlige påvirkelighetog unges

I reklameinnslag må det vises szerlig aktsomhet overfor barn og unges
påvirkelighet manglende erfaring.og

Reklamen ikkemå barnutnytte godtroenhet, tillit lojalitet.og unges og
Det ikkemå antydes barn blir utenforat i venneflokken, harsattog unge
mindre utviklingsmuligheter, eller på andre måter sosial aksepttaper
dersom ikke anskaffer produkt eller tjenester.en

Reklamen ikkemå utformes slik den forledekan barn til å iat sette seg
risikofylte situasjoner. 144



Produktpresentasjon7.3

tilvilledes med hensynikketil barnspesielt hensynmåDet at ungetas og
ellerverdi, holdbarhetstørrelse, presentas-produktsdet art,annonserte

jonsmuligheter.
forbatterierf.eks.tilbehør atnødvendig med ekstraHvis det er

skal dethensikten eller presentert,skal benytteskunneproduktet etter som
informeres dette.om

skal det nårhele,utgjør samletserieiinngårprodukt etDer et somen
bli.pris vilsamletefremgå dethvaoppgis klartpris

gisdetviss skalalder,underfor barnikkeproduktetOm ensegegner
for,beregnetproduktetaldersgruppenedreinformasjon den omerom

fremgår klart.ikkedette
urealistiskikke barnpris måOpplysninger enog ungeom

girgis måteikke påhellerverdi. måDeproduktetsoppfatning somenav
familiesi enhverinnumiddelbart kanproduktetinntrykk at passesav

økonomi.
o.lign.snacksleskedrikker,sjokolade, sukkertøy,forreklameinnslagI

alminnelig kosthold.kanproduktetgis inntrykk erstatteikkeskal det atav

Overtalelser7.4

påvirkeåoppfordring til barninneholdeikkeReklamen må omungeogen
tjenester.elleranskaffe bestemtetil å varernoen

Medvirkning i reklame7.5

naturlig delutgjørdereklameinnslag dersomimedvirkemå bareBarn en
brukenfornødvendig å demonstrereellerframstilte miljøet,det averav

tjenester.ellerprodukt
tjenester.produkt elleranbefaling forikkemåBarn

ungdom-i barne-fremkommerregelmessigFigurer eller ogsompersoner
tjenesterfor produkti reklameforekommeikkemå avsom erogsprogram

for barnsaerlig interesse unge.og

markedsføringslovgivningenøvrige krav etter

markedsføringslovgiv-øvrige kravmed desuppleresmåDisse spilleregler
stiller til reklamen.ningen

skalreklamenkravgrunnleggendede atinnbefatter blant vareDet annet
forbrukeme.villedeikke mådenvederheftig atog

markedsføringjuni 1974297 l4.tilvises lovDanmarkFor omavnr.-
381978, kap.KSLkonsumentskyddslagen,tilvisesFinlandFor-

markedsføringregler om
konkurransebegrens-priser,561978vises til lovIslandFor omnr.-

forretningsvjlkår, kap. furimeligeninger og i.av§juñil972om medkontrolltil lovvisesFor Norge nr. 145å?avtalevilkårmarkedsføring Og
1975l4118,ânrarknadsføringslagen.vises til lovSverigeFor.
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