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för CivildepartementetchefenTill statsrådet och

bemyndigade regeringen dåvaran-8 augusti 1991Genom denbeslut

särskild utredare medtillkallaMargot Wallströmde statsrådet att en

marknadsföringslagen, beslutauppgift över attsamtatt omse

kommittén.biträdeochsakkunniga, sekreterare annatexperter,

1991septemberbemyndigandet förordnades den 4Med stöd av

Bernitz till särskild utredare.professor Ulf

Per Eklund, departe-konsumentombudsmannenStällföreträdande

SchöttRobertMargaretha Granborg, rådmannenmentssekreteraren

förordnadeStenlund varitAnders haroch direktören att som

sakkunniga biträda utredaren.

Eva Tun-Sten Tengelin, konsumentvägledarenJuris doktorn

professorn MarianneBjörn t.f.kanslirådet Rosén,hammar Hahn,

varit för-Gunnar Gladh harrevisionssekreterarenLevin t.f.och

199222 decemberbiträda utredaren. Denordnade att expertersom

Levin Gunnar Gladh konsulterförordnades Marianne och att som

biträda utredaren.

1992februariförordnades den 14utredarenTill sekreterare åt

revisionssekreteraren TorIngalill Lindblom. T.f.hovrättsassessorn

30 april 19936 1991tiden den septemberBergman har under -

Tengelin, MarianneStentillika varit förordnad sekreterare.som

utarbetandetGladh biträtt utredningen vidLevin Gunnar haroch av

betänkandetexten.



Utredaren har antagit Marknadsföringsutredningen.namnet

Utredningen har i maj 1992 överlämnat delbetänkandet EES—

anpassning marknadsföringslagstiftningen SOU 1992:49.av

Utredningen får härmed överlämna slutbetänkandet

Ny Marknadsföringslag SOU 1993:59.

Utredningens uppdrag är härmed slutfört.

Stockholm i juli 1993.

Ulf Bernitz
á

alill Lindblomn

‘Gladh

I
.

aramie Levinå

V2;
Sten T elin



Innehåll

Förkortningar . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . ..

19Sammanfattning . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . ..

o o a . . 0 .. o o . .. . . o o . . -. . . . . . . .o . .

Lagförslag

59marknadsföringslagFörslag tilll
. . . . .. . . . .. . . .

otjänligauppenbartförbudtill lag2 Förslag motom

80och tjänstervaror . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . ..
841966:755ändring i radiolagenFörslag till lag3 om .

1970:417ändring i lagenFörslag till lag4 omom

86Marknadsdomstol m.m. . . .. . . . . . .. . . . . .. .
1970:495i förordningenändringtillFörslag lag5 om

93varumärkenutländska m.m.om . . . . . .. . . .. . .
1978:763 mediändring lagen6 Förslag till lag om

alkohol-marknadsföringbestämmelservissa avom

95drycker . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .
konsumentförsäkrings-iändringFörslag till lag7 om

971980:38lagen . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .
konsumenttjänstlagenändring itill8 Förslag lag om

981985:716 .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .

SOU 1993:59



Innehåll

Förslag till lag ändring i konsumentköplagenom

1990:932 105
4 . a . . . . - . . o - . . . c - - . . . . . . .

10 Förslag till lag ändring i prisinformationslagenom

1991:601 108
. . . . . . . - . . . . - . . . . . . . . . . . .

11 Förslag till lag ändring i konsumentkreditlagenom

1992:830 110

12 Förslag till lag ändring i lagen 1992: 1672om om

paketresor 112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Förslag till lag ändring i tobakslagen 1993:581 113om

Inledning 115
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Uppdraget 115
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gällande rätt 119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Marknadsföringslagstiftningens bakgrund och

tillkomst 119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 MFL:s räckvidd och tillämpning 123
. . . . . . . .

2.3 MFL konstruktion och materiella bestämmel--

124

2.4 MFL ansvarighet och sanktioner 128- . . . . . . .
2.5 Handläggningsregler, KO:s förelägganden 130

.
2.6 MFL i praktisk tillämpning 131

. . . . . . . . . . .

Huvudlinjer i internationell och utländsk 135rätt

3.1 Inledning 135
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Pariskonventionen 137
. . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 EG och EES 140
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOU 1993:59



7Innehåll

140Utgångspunkter3.3.1
. . . .. . . .. . . . .

142reklamvilseledandeDirektivet3.3.2 om ..
143TV-direktivet3.3.3

. . .. . .. . . . .. . . .
marknads-direktiv rörAndra3.3.4 som

146föring . . .. . .. . . . . .. . . .. . .
148arbetePågående3.3.5

. . .. . . .. . . .. .
medhandelshinderMotverkande3.3.6 av

149Romfördragetstöd av . . .. . .. . .
154koderutomrättsligaInternationella3.4

. .. . . ..
159rättslägetvästeuropeiskaHuvudlinjer i det3.5

. .
1643.6 Tyskland . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . .
173Schweiz3.7

. . .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. .
179ländernanordiska3.8 De

. . .. . . .. . . .. . .

191marknadsföringslag4 En ny . .. . . .. . . . .. . . . .
191förslaggrundläggandeUtredningens4.1

. . . . .
196konkurrenslagentillFörhållandet4.2

. . . .. . . .
ochtryckfrihetenmellanGränsdragningen4.3

199reklamen m.m. . . . .. . . .. . . .. . .. . . .
204Sanktionssystemet4.4 .. . .. . . . .. . . .. . ..
206processuella4.5 Det systemet .. . . . .. . . . ..
209materiella reglerna4.6 De

. . .. . . .. . .. . . .
213formochstrukturmarknadsföringslagEn4.7 ny -

219tjänsterochOtjänliga4.8 varor . .. . . . .. . . .
220Tillsyn och4.9 ansvar . . . . .. . . .. . . .. . ..

225materiella reglerna5 De . . .. . .. . . . .. . . .. .

1993:59SOU



Innehåll

En generalklausul otillbörlig marknads-ny om

föring 225
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vilseledande reklam 253m.m. . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Neutraliserande uppgifter 254

. . . . . . .
5.2.2 Urspnmgsuppgifter 262

. . . . . . . . . .
5.2.3 Bevisfrågor 265

. . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4 Jämförande reklam 270

. . . . . . . . . . .
5.3 Geografiska ursprungsbeteckningar 278

. . . . . .
5.4 Vilseledande förpackningar 287

. . . . . . . . . . .
5.5 Garantier 291

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
5.6 Utförsäljningar och realisationer 294

. . . . . . . .
5.7 Misskreditering 300

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Vilseledande risk för förväxling ochgenom

renommésnyltning 308
. . . . . . . . . . . . . . . .

5.8.1 Förväxlingsrisk 309
. . . . . . . . . . . . .

5.8.2 Renommésnyltning 322
. . . . . . . . . . .

5.9 Förmånserbjudanden 329
. . . . . . . . . . . . .. .

5.10 Särskilda säljformer och säljmetoder 342
. . .. .

5.11 Aggressiva metoder 348
. . . . . . . . . . . . . . . .

5.12 Negativa säljmetoder 356
. . . . . . . . . . . . . . .

5.13 Marknadsföringskorruption 362
. . . . . . . . . . .

5.14 Informationsskyldighet 378
. . . . . . . . . .. . . .

5.15 Identifiering 389
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Sanktionssystemet 397
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

6.1 Förbud och åläggande interimistiskasamt

beslut 397
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOU 1993:59



Innehåll

410Marknadsstömingsavgift6.2 . .. . . .. . .. . ..
425Beriktiganden6.3 .. . .. . .. . .. . . .. .. . ..
435Skadestånd6.4 . . .- . . .- oa o - u- o. . -. . -

457processuellaDet systemet . . .. . .. . .. . .. . ..
457Talerätt7.1 . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .
461handläggningMålens7.2 .. .. . . .. . .. . .. .
473bevisningingeomedelbartFöreläggande7.3 att .
475Organisationsmedverkan7.4 .. . .. . .. . .. . .
478Upplysningsskyldighet7.5 . .. . .. . . .. .. . .
483sakkunskapSärskild7.6 . . .. . .. . .. . .. . . .
489Forumfrågor7.7 . . .. . .. . .. .. . . .. . . ..
497Omprövning7.8

503konsekvenserEkonomiska 0. o .o o .o o oo o o. o .

507Specialmotivering . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .
507marknadsföringslagtillFörslaget9.1 . . .. .. . .

uppenbartförbudtill lag motFörslaget9.2 om

594tjänsterochotjänliga varor . . .. . .. . .. .

radiolageniändringtill lagFörslaget9.3 om

5951966:755 0o uo o . .o o -o o oo .o o . .. .
i lagenändringtill lagFörslaget9.4 om

595Marknadsdomstol1970:417 m.m.om .. . .

förordningenändring itill lagFörslaget9.5 om

595varumärkenutländska1970:495 m.m.om

1993:59SOU



Innehåll

Förslaget till lag ändring i lagenom

1978:763 med vissa bestämmelser marknads-om

föring alkoholdrycker 595av . . . . . . . . . . .. .
9.7 Förslaget till lag ändring i konsumentför-om

säkringslagen 1980:38 597
. . . . . . . . . . . . .

9.8 Förslaget till lag ändring i konsument-om

tjänstlagen 1985:716 597
. . . . . . . . . . . . . .

9.9 Förslaget till lag ändring i konsument-om

köplagen 1990:932 597
. . . . . . . . . . . . . . .

9.10 Förslaget till lag ändring i prisinforma-om

tionslagen 1991:601 597
. . . . . . . . . . . . . . .

9.11 Förslaget till lag ändring i konsument-om

kreditlagen 1992:830 598
. . . . . . . . . . . . . .

9.12 Förslaget till lag ändring i lagenom

1992:1672 paketresor 598om . . . . . . . . . . .
9.13 Förslaget till lag ändring i tobakslagenom

1993:581 598
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilaga 1 Kommittédirektiv 599
. . .. . . . . . . . . . . . . .

Bilaga 2 Om kommersiellt 609ursprung . . . .. . . . . . .
Bilaga 3 Om geografiskt 659ursprung . . . . . . . . . . . . .
Bilaga 4 Tillämpning i praxis 6 § marknadsförings-av

lagen uppsåtligt vilseledande reklam 705om

Bilaga 5 Om kombinationserbjudanden 713
. . . . . . . . . .

Bilaga 6 Näringslivets egenátgärder på marknadsförings-

området 727
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOU 1993:59



1 1Innehåll

vilseledande84450EEGdirektivEG:sBilaga 7 om

743reklam
.. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . ..

industrielltförPariskonventionen8 UtdragBilaga ur

757rättsskydd . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .
763Madridöverenskommelsen9Bilaga .. . . . . . . .. . .

GrundreglerInternationella HandelskammarensBilaga 10

767för reklam
. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . ..

787miljöreklamförICC:s reglerBilaga 11
. . . . .. . . . .

795åtgärdersäljfrämjandeförICC:s reglerBilaga 12
.. . .

811direktmarknadsföringförICC:s regler13Bilaga

otillbörlig kon-schweiziska lagen14Bilaga Den om

835kurrens
. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. .

1993:59SOU





Förkortningar

79581EEGdirektivRådetsprismärkningsdirek-1979 års
kon-1979juni19dentiv omav
medsambandsumentskydd i

livsmedel,prismärkning av
88315EEG.ändrat genom

1982:729Konkurrenslagenkonkurrenslag1982 års

87102EEGdirektivRådetskonsu-direktiv1986 års om
1986december22denmentkrediter omav

medlemssta-tillnärmning av
för-andraochlagarternas

konsumentkredi-fattningar om
9088EEGändratter, genom

88314EEGdirektivRådetsprismärkningsdirek-1988 års
1988 kon-juniden 7tiv omav

medsambandsumentskydd i
andraprismärkning varorav

livsmedelän

vissamed1978:763LagenAlkoholreklamlagen
marknads-bestämmelser om

alkoholdryckerföring av

StandardsAdvertisingTheASA
Authority

GesetzbuchBürgerlichesBGB

BrottsbalkenBrB

verification dedeBureauBVP
publicité
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Direktivet vilseledande Rådets direktiv 84450EEGom
reklam den 10 september 1984av om

tillnärmning medlemsstater-av
lagar och andra författ-nas

ningar vilseledande reklamom

Direktivet paketresor Rådets direktiv 90314EEGom
den 13 juni 1990 paket-av om

semesterpaket ochresor,
andra paketarrangemang EGT

L158, 23.6.1990,nr
59s.

EES Europeiska Ekonomiska sam-
arbetsområdet

EFTA European Free Trade
Association

EG Europeiska gemenskapen
-erna

FO Forbrugerombudsmanden

Förordningen Rådets förordning EEGom ursprungs- nr
beteckningar 208192 den 14 juli 1992av

skydd för geografiskaom
ursprungsbeteckningar och
ursprungskännetecken för

jordbruksprodukter och livs-
medel

GATT General Agreement on
Tariffs and Trade

GRUR Int. Gewerblicher Rechtschutz und
Urheberrecht, Internationaler
Teil

HD Högsta domstolen
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direktmark-förReglerICC:sDM-reglerICC:s
nadsföring

internationella kodexICC:sGrundreglerICC: s
benämndSverigeireklamför

reklamförGrundreglerICC:s

miljöreklamförReglerICC:sMilj öreglerICC:s

säljfrämjan-förReglerICC:sSäljfrämjandereglerICC:s
åtgärderde

KonsumentombudsmannenKO

1953:603Lagen mot-Konkurrensbegränsningslagen om
kon-falli vissaverkande av

inomkurrensbegränsning
näringslivet

1993:20KonkurrenslagenKonkurrenslagen

Konsumentverket KOKOV

Fin-KonsumentskyddslagenKSL

land

vissamed1931:152LagenkonkurrensillojalLagen om
illojal kon-bestämmelser om

kurrens

Mark-1970:417LagenMarknadsdomstolLagen omom
nadsdomstol m.m.
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nadsföring börlig marknadsföring m.m.

LCD loi fédéraleLa de la concur-
déloyalerence

Lissabonöverenskommelsen Lissabonöverenskommelsen
den 31 oktober 1958 om
skydd för ursprungskänne-
tecken

MD Marknadsdomstolen

Madridöverenskommelsen Madridöverenskommelsen den
14 april 1891 undertryck-om
ande oriktiga eller vilsele-av
dande ursprungsbeteckningar

MFL Marknadsföringslagen
1975:1418

NIR Nordiskt Immateriellt Rätts-

skydd

NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avd I

NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avd

NO Näringsfrihetsombudsmannen
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OECD Organisation for Economic

Co-operation and Develop-
ment
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Tobaksreklamlagen Lagen 1978:764 med vissa
bestämmelser marknads-om
föring tobaksvarorav

TV-direktivet Rådets direktiv 89552EEG
den 3 oktober 1989av om

samordning vissa bestäm-av
melser fastställs i med-som
lemsstatemas lagar och andra

författningar utförandetom av
sändningsverksamhet för
television

TV-konventionen Den europeiska konventionen
gränsöverskridande tele-om

vision

UWG Gesetz den unlauterengegen
Wettbewerb

WIPO World Intellectual Property
Organization

YGL Yttrandefrihetsgrundlagen

ZPO Zivilprozessordnung
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Sammanfattning

förslagUtredningens

förslag tillframbetänkandelägger i dettaUtredningen ett ny

avgränsning denmarknadsföringslag med i settstort nusomsamma

marknadsföringslagihar varitgällande lagen. En strävan att en ny

marknads-ställasgenerellt skall påför regleruttryck de somge

harReglernaproduktslag.medium ochföringsåtgärder oavsett

sanktionerats påutformning och hartydligaregivits ett meraen

effektivt sätt.

inarbetagenerell lagföreslåUtredningen har valt utan attatt en

produktspeci-Exempelvismarknadsföringslagen.iolika speciallagar

vid sidanfortsättningsvis finnasdärmedlagstiftning skallfik även

marknadsföringslag.av en ny

iföreslårutredningenförändringarnacentralaDe mest som

marknadsföringslagnuvarandeförhållande tillmateriellthänseende i

MFL är att

kompletterasmarknadsföringotillbörliggeneralklausulen om

mark-otillåtnabestämmelserpreciseradeantalmed ett om

otillbörliggeneralklausulenvarvidnadsföringsåtgärder, om

vid lagensfunktionändraddelvismarknadsföring får en

tillämpning,

konkretiseratinformation fårgeneralklausulen ett meraom

innehåll,

1993:59SOU



Sammanfattning

de reglerna olika former otillåtna marknads-nya om av

föringsåtgärder innebär i sak kodifiering huvuddelenen av av

praxis marknadsföringsområdet,på

särskilda bestämmelser föreslås bland angående vilsele-annat

dande användning uttrycken garanti, utförsäljning ochav

realisation

i förstället gällande regler kombinationserbjudandennu om

och rabattmärken föreslås bestämmelser sikte påtarsom

vilseledande presentationer tilläggserbjudanden och andraav

förmånserbjudanden

uttryckliga föreslåsregler har till syfte motverkaattsom

aggressiva säljmetoder

frågor vilseledande förväxling, renommésnylt-om genom

ning, misskreditering marknadsföringskorruption fårsamt en

något markerad position, samtmera

sigskyldigheten för näringsidkare identifiera sinaochatt

kommersiella framställningar i marknadsföringssammanhang

regleras uttryckligen.

viktigasteDe ändringarna i processuellt hänseende är att

direktverkande sanktion, ntarknadsstömingsavgift, införsen

knuten tillär lagens preciserade stadganden otillåtnasom om

marknadsföringsåtgärder identiñeringsskyldighet,och

de interimistiska förbuden och åläggandena tilläggs ökaden

vikt,

skadeståndssanktionen får ökad betydelse, bådeattgenom

SOU 1993:59



21Sammanfattning

till skadeståndoch näringsidkarekonsumenter rätt omges

lagens preciserade stadganden överträtts,

organisationer får med Konsumentom-näringsidkare och en

förbud ellerKO jämställd i frågorbudsmannen talerätt om

åläggande,

tingsrättinförs med Stockholmstvåinstanssystemett som

sistaandra ochMarknadsdomstolenförsta instans och som

instans
.

för förslagetskälenDe grundläggande

i 20 De lagbe-varit i kraftMFL har än år.Huvuddelen merav

generalklausu-områdethaft betydelse ärstämmelser påstörstsom

informationsskyldig-respektiveotillbörlig marknadsföringlerna om

generalklausul otjänligainnehåller ocksåhet. Lagen varoromen

rikta vites-generalklausulerna kantjänster. Med stödoch manav

generalklausulernasidannäringsidkare. Vidförelägganden mot av

straffsanktionerade. Under definns materiella regler ärtre som

främsträttsområdetutvecklingendecennier varit i kraft har påMF L

Marknadsdomstolen.praxisbildning iomfattandeskett genom en

annexlagstiftning till MFL.har tillkommitDet även

finner allmänutredningentill förslagetBakgrunden är attatt en

föreslåanledningnuvarande MFLdenöversyn att meragerav

föreslagna lagensGenom denpreciserade regler området.på nu

ochminskad betydelseutformning får generalklausuler merpar-en

i preciseradei praxis kodifierasutvecklatsten av normerna som

lagenskonkretiserade bestämmelser ökarstadganden. Införandet av
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tydlighet och genomslagskraft det möjligtgör införasamt att

direktverkande sanktioner.

Marknadsföringslagstiftningen bygger på uppfattningen det äratt

företagen primärt har för sitt agerande på marknaden.som ansvar

Detta ökar betydelsen näringslivet fortsättnings-ävenattansvar av

vis inom olika branscher utformar egenåtgärdsprogram för infor-

mation och utveckling god sed avseende marknadsföring. Omav

näringslivet skall bära för sina marknadsföringsåtgärder äransvaret

det lämpligast med detaljerad lag aktörerna markna-påen som ger

den konkreta för sitt agerande. Med preciserade bestämmel-normer

kan förvänta sig bättre regelefterlevnad änser man en om normerna

kommer till uttryck i generalklausuler kompletterade med rättsprax-

is. Valet lagstiftningsteknik har därför också syfte uppnåattav som

ökad preventiv effekt.en

Införandet den sanktionsavgiften motiveras i viss månav nya av

de nuvarande straffsanktionerade bestämmelsernaatt i praxis

huvudsakligen tillämpats vid tolkningen generalklausulenav om

otillbörlig marknadsföring och således inte fungerat straffstad-som

ganden. Huvudskälet för förslaget införa den avgiften äratt attnya

utredningen generellt finner ekonomisk sanktion kansett att en som

riktas direkt juridiska långtär effektiv ochmot personer mera

lämpad för den marknadsrättsliga lagstiftningen straffrättsligaän

påföljder bara kan drabba fysiska En sådansom personer.

sanktionsavgift förhar övrigt redan införts i den näraliggande

konkurrenslagen.

För tillgodose kravet snabba ingripandenpå föreslåsatt en

utvidgning möjligheten till interimistiska beslut. Förslaget iav
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hadenna del motiveras marknadsföringsåtgärder kan storattav

medierspridning och genomslagskraft, inte minst med tanke depå

kommit i bruk efter tillkomsten MFL. Detområdetpåsom av

viktigaste snabbt för marknadenår många gånger att stoppa

skadliga föråtgärder innan de medför sådana skador konsumenter

eller näringsidkare eller omöjligaår svåra attsom reparera.

innebär skadeståndssanktionen förstärksFörslaget attatt genom

för ochdet möjlighet till skadestånd konsumenteröppnas atten

skadeståndsmöjligheterna för näringsidkare utökas. Skadestånd är

preventivkompletterande sanktionsmöjlighet både haren som en

och reparativ funktion.en

I talerättshänseende jämställer lagförslaget näringsidkare och

organisationer KO. Rättegångsordningen föreslåsmed öppna

möjligheten till förlikning. möjligheter ochskiljedom eller Dessa

avkriminaliseringen skadeståndsreglemas utvidgning kansamt ge

incitament till tvistlösning Samtidigt innebärökad rätta.utomen

den tonvikten de ekonomiska följderna lagenstarkare på attav

blir kännbara tidigare. Dettaöverträds överträdelser änatt mer

form sanktionsavgiften, skadestånd ochgäller följder i såvälav

fördelningen sistnämnda frågornarättegångskostnaderna. De tvåav

också viktiga reparativ synvinkel för den drabbatsär som avur

otillbörlig marknadsföring.

Aktörerna på skyddsintressenmarknaden och lagens

Lagens inledande bestämmelser
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förstaI lagens bestämmelse marknadsföringslagens syftenanges

främja konsumenternas och näringslivets intresseattvara av en

vederhäftig, tillbörlig frånoch konkurrenssynpunkt fungerandeväl

marknadsföring säkerställa konsumenterna har tillgångsamt att att

till behövlig information.

I den inledande bestämmelsen markeras vikten beaktaäven attav

tryckfrihet och yttrandefrihet vid bedömningen olika marknads-av

föringsåtgärder lagen tillämpas tillmed hänsyn kraven påsamt att

effektiv konkurrens.en

Lagen gäller marknadsföring tjänster,och fast egendomav varor

nyttigheterandra inbegripet arbetstillfällen.samt

Den gäller vidare inköpsfrämjandesåväl avsättningsfrämjan-som

de åtgärder.

Numera blir det allt vanligare exempelvis kommuner driveratt

verksamhet inte myndighetsutövning iär och marknads-som som

föringshänseende kommer jämställas med privaträttsligaatt organs

verksamheter marknaden.på Kommuner och statliga verk kommer

därför, i överensstämmelse med ställningstagandet i konkurrensla-

i sådana situationer omfattas lagen. Vidare införs andraattgen, av

förbrukare begrepp omfattar andra avnämare änett nyttsom som

konsumenter i traditionell mening, nämligen näringsidkare och icke-

kommersiella i rollen konsumenter.personer av

När idet lagens inledande paragraf lagen blandatt annatanges

har till ändamål främja konsumenternas och näringslivets intresseatt

väl fungerande marknadsföring skall begreppet näringslivetav en

i detta perspektiv, dvs. det inkluderar näringsidkareses som

marknadsförare och näringsidkare i rollen förbrukare.andrasom
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materiella bestämmelserLagens

generalklausuler. Den ärUtredningens lagförslag tvåupptar ena en

marknadsföringsåtgärderförbudinnebärbestämmelse motettsom

eller andraförbrukareandraotillbörliga konsumenter,är motsom

§.marknadsföringssed 4strida godnäringsidkare motattgenom

§.informationsskyldighet 17generalklausulandraDen är omen

otjänlighetgeneralklausulmotsvarighet till MFL:sNågon avom

marknads-tillinte i förslagetfinns däremotoch tjänster nyvaror

utredningenenligtproduktotjänlighet ärföringslag. Frågan om

generalklausulenochmarknadsföringslagförsystemfrämmande en

till-speciallagföreslåsi den gällande lagen ersatt omav ennu

materielltitjänster,otjänliga ochhandahållande somvarorav

oförändrad.hänseende är

i förslagetbestämmelsernamateriellaviktigastetvekanDe utan

marknadsföringsåt-otillåtnastadgandentolv preciseradeär om

identifieringsskyldig-förslaget reglerinnehållergärder. Vidare om

identifikationsiktemarknadsföringssammanhang påihet tar avsom

sådana.framställningarnakommersiellaoch denäringsidkaren som

kunnamarknadsföringslagen skallstöd den förslagnaMed manav

förbud elleriakttalagennäringsidkare överträttdöma ettattsomen

marknadsstörningsavgift ellervid vite, betalaåläggande att utgeatt

preciseradedeöverträdelserdock endastskadestånd. Det är mot

tillledakanmarknadsföringsåtgärderotillåtnareglerna attsomom

marknadsstörningsavgiftbetalablir skyldignäringsidkare att enen

skadestånd.eller betalaatt

delendentäcker störrepreciserade stadgandenaGenom deatt av
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de rättsregler utvecklats i främstpraxis, med stöd general-som av

klausulen otillbörlig marknadsföring i den nuvarande MFL,om

kommer den generalklausulen otillbörlig marknadsföring attnya om

delvis få funktion. Den generellt utformade iregeln §4en annan

får betydelse för inteåtgärder täcks speciellt stad-någotsom av

gande och möjliggör därmed fortsatt rättsutveckling i praxisen

samtidigt den säkerställer fall otillbörliga åtgärderattsom av som

ligger nära tillgränsen täckas specielltnågot stadgande iatt av

katalogen otillåtnaöver marknadsföringsåtgärder eller regler om

identifiering kan motverkas.

God marknadsföringssed

Genom utredningens förslag fortsätts traditionen låta godatt

affárssed normkällorna för lagens tillämpning. Utred-vara en av

ningen inför i generalklausulen otillbörli marknadsföringom g en ny

samlingsbeteckning för hittillsde i MF godtvå L använda termerna

affärssed och på otillbörlig, nämligensätt god marknads-annat

föringssed. God marknadsföringssed alltså vidareär denänen norm

utomrättsliga affárssed.god Normen god affärssed detgörnormen

bland möjligt hänsyn till olikastandarder speciellapåannat att ta

områden inom näringslivet, såväl branschvis framtagna regler som

regler sikte vissa medier.påtarsom

Normen god affärssed hänvisar inte bara till de vägandetungt

koderna från Internationella Handelskammaren till andraävenutan

överenskomna etiska handlingsregler eller rekommendationer från

branschorgan speciella inom näringslivetpå områden de har vissom
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nivå relevans i aktuella fallet. Det utomrättsligasamt ett systemet

får därmed fortsatt betydelse såväl för lagens efterlevnadstoren

för dess tillämpning. Lagförslaget inriktat stimuleraär på attsom

till ökade egenåtgärder.

Vid sidan god affárssed finns ytterligare normkällor,av

exempelvis Konsumentverkets råd och rekommendationer. Normen

god marknadsföringssed inrymmer också den k. lagstridighetsprin-s .
cipen. På grund lagstridighetsprincipen kan det bli aktuellt attav

marknadsföringsåtgärd innebär eller befaraskan ledaanse en som

till överträdelse lagstiftning otillbörlig enligt mark-av annan som

nadsföringslagen.

Vid sidan lagstridighetsprincipen skall också andra regler iav

olika annexlagar tillämpas, exempelvissåsom alkoholreklarnlagen.

Normen god marknadsföringssed medger således flexibili-storen

i bedömningen bland inflytandet från andratet annat genom

rättsregler och utomrättsliga nomikällor.

Katalogen tolv särskilda slag otillåtna marknad.y‘5ringsdt-över av

gärder

De tolv särskilda stadgandena i lagförslagets 5-16 §§ innebär i

huvudsak kodifiering rättsregler utvecklats i praxisen av som

tillämpning generalklausuleni 2 § MFL. En delstorgenom av av

reglerna sikte näringsidkarespå marknadsföringsåtgärdertar att en

inte får vilseleda tjänstereller eller försvårapå sättannatom varor

för konsumenter eller andra förbrukare erbjudande.övervägaatt ett

innebärDet lagen uppställer högt vederhäftighetskrav påatt ett
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marknadsföring.reklam och annan

i oförändrad inpraxis vilseledande reklam sakNuvarande tasom

delvis sin§ Bestämmelsen hari marknadsföringslagensden nya

direktiv 84450vilseledande reklam rådetsförebild i direktivet om

författ-EEG tillnärmning lagar och andramedlemsstaternasom av

reklam. Paragrafen innehåller exempelningar vilseledande påom

inte får ägnadeolika uppgifter och tjänster attsom varaom varor

förbrukare. Härvilseleda konsumenter eller andra nämns ex-

tillverknings-beskaffenhet, mängd,empelvis egenskaper, ursprung,

betalningsvillkormiljö, pris,metod, inverkan hälsa ellerpå etc.

näringsidkaresframställningarBestämmelsen både enavser om

verksamhet, eller tjänster.andra näringsidkareseller varoregen

vilsele-jämförande reklamBestämmelsen omfattar påäven ettsom

näringsidkares verksamhet,beskriverdande sätt varoren annan

ellerden verksamheten, deeller tjänster eller varornaegnaegna

näringsidkarens.tjänsterna i relation till andraden

vilseledandebestämmelserLagförslagets 6 § upptar geogra-om

kvalificeratsiktefiska ursprungsbeteckningar. Regeln påtar ett mera

generella bestämmelsenjämfört med denvilseledande ursprungom

särskildai 5 § vitt tillämpningsområde. Denhar mycketettsom

ursprungsbeteckningar motiverasparagrafen vilseledande avom

vissaför införa grundskyldigheten Sverige regler påatt av

internationella konventionsåtaganden.

§ vilseledande förpackningarRegeln i förslagets 7 attavserom

detandra förbrukare vilseledsmotverka konsumenter ochatt av

förbjuder förpack-synintryck förmedlar. Bestämmelsenen vara

exempelvis vilse-ningar sin form eller dekorstorlek,som genom
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leder innehållets mängd eller beskaffenhet.om

En regel vilseledande i lagförslagetsgarantier 8upptasom

Bestämmelsen klargör det inte tillåtetär använda uttryckatt att som

garanti eller liknande på förmedlarsätt felaktigett som en

uppfattning konsumenter eller andra förbrukare får för-attom en

månligare rättslig ställning än de skulle ha haft. Förut-annars

sättningen för använda uttryck anspelar garantieratt påett ärsom

således näringsidkaren faktiskt gör åtagandeatt konsu-ett som ger

förbättrat rättsligt skydd.menterna ett

Bestämmelsen reklam för olika utförsäljningar i förslagetsom

9 § syftar till motverka missbruk vissa ord och uttryckatt av som

erfarenhet har starkt suggestiv effekt. Regelnvetman av en

markerar det vederhäftighetskrav stadgad praxis ställer iävensom

dessa sammanhang. Det skall enligt förslagets 9 § inte tillåtetvara

använda uttryck skenatt det fråga för-ärattsom ger av om en

säljning konkursvaror eller skadade det inte frågaärav varor om

försäljning konkursboetgörs eller den skadedrabbadeom en som av

näringsidkaren själv eller direkt för någonderas räkning. För att

kunna godtas får försäljningen också bara ske under begränsaden

tid och särskilt förmånligapå villkor enligt den förslagna regeln.

Utredningens förslag också i 10 § bestämmelseupptar en som

förbjuder vilseledande användning uttryck intryck attav som ger av

det frågaär realisation. I 10 § uppställs kravet realisationerattom

försäljningar under begränsad tid och till påtagligt lägreavser en

priser än dem näringsidkaren tillämpat tidigare.som

Reklam innebär misskreditering konkurrenter och andrasom av

näringsidkare regleras i förslagets 11 Bestämmelsen innebär en
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siktealltsåpraxis. Stadgandet påkodifiering gällande tarav nu

kan snedvrida konkurrensenframställningarreklam eller andra som

näringsid-misskrediteraromotiveratsakligt sättoch på ett ensom

tillåtas. Bestämmelsen ärförfaranden skall inteSådanakare.

tillämpas med hänsynutformad den kommerpå så sätt tagenattatt

itryckfrihetsrättsliga skallintressenatill tryckfrihetsrätten. De

Dettakommersiella intressen.försteg framförfall hatveksamma

§ i lagförslaget.framgår redan 1av

tjänsternäringsidkares ellerEfterbildning andra somvarorav

såvälnegativa verkningarkan också haframkallar förväxlingsrisk

§12lagförslagetskonsumentsynpunkt. Ifrån konkurrens- som

efterbildningförutsättningarangivnaförbjuds under vissa närmare

kommer-beträffande kvalitet ochkan vilseleda konsumentersom

regelparagraf ocksåsiellt I upptas omensammaursprung.

fördelförbud dra någonrenommésnyltning, dvs. attett annanav

anseende.näringsidkares kommersiella

13 §förmánserbjudanden i lagförslagetsEn bestämmelse tarom

och andratilläggserbjudandenpresentationen olikasikte på av

straffrättsliga reglerMFL:sförmånserbjudanden. Regeln ersätter

rabattmärkesförbud. Med denkombinationserbjudanden och nyaom

för-fråganoch päbestämmelsen störretas ett nytt omgrepp

inriktasalla sådana ochsiktemånserbjudanden. Regeln påtar

nämligenerfarenhetsmässigt problemet,ärprimärt detpå som

presentations-förbjuder vilseledandepresentationen. regelnDen nya

markna-näringsidkare konkurrerar påtillåter i principsätt attmen

förmånserbjudanden.den med

motiveras§i förslagets 14säljmetoder behandlasAggressiva som
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konsumenternas intresse inte förutsättas säljmetoderattav av som

överrumplar dem eller innebär tidspress eller särskilt köptryckett

kan leda till oöverlagda köp- eller säljbeslut. Syftet medsom

bestämmelsen är bland motverka konsumenter ellerannat att att

andra förbrukare vilseleds avsikterna med näringsidkaresom en

marknadsföringsátgärder. En marknadsföringsåtgärd får intet.ex.

upplagd så den inleds under falska förespeglingarattvara om

exempelvis ekonomisk rådgivning eller marknadsundersökning

fastän den har säljsyfte konsumenten inteett upplysessom om

förrän han eller hon får konkreta säljerbjudanden.

Förslagets 15 § förbjuder marknadsföring med hjälp negativaav

säljmetoder är förfarande stadgad praxis förbjuditettsom som

sedan lång tid tillbaka. Metoden innebär konsumenter vilseledsatt

de måste betalaatt tro näringsidkareatt skickar tillvaror som en

dem de gjort beställning.någonutan En variantatt den negativaav

säljmetoden, allvarligtutgör problem inom näringslivet,ett ärsom

den säljmetod innebär näringsidkarna tillställs fakturor förattsom

de inte har beställt eller de fått sig tillsändutanvaror attsom ens

någon Säljmetoden förbjuds uttryckligen i paragrafens andravara.

stycke.

Stadgandet marknadsföringskorruption i förslagets 16 § be-om

handlar aktuellt och enligt vad utredningenett erfarit förannat

närvarande växande problem på marknaden, nämligen marknads-

föring riktar sig till anställda hos andra näringsidkare ellersom

vissa uppdragstagare hos konsumenter och andra näringsidkare med

syftet otillbörligt påverka dem med korruptiva förmåner.att Genom

söka påverka de anställda elleratt uppdragstagarna i fråga med
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denunderlättari sindeförmånerirregul j ära turerbjudanden omom

förhållandeisäljansträngningarnäringsidkarensmarknadsförande

rationellamindreblandkanarbetsgivarenhuvudmarmen annattill

köpbeslut.dennesinverka påfaktorer

Informationsskyldighet

imotsvarighetharMFLinformation iGeneralklausulen enom

inforrnationsskyldighet harparagrafenDen17förslagets omnya

informatio-preciseras närinnehåll. Härkonkretiseratdock ett mera

skyddsintresselagensomfattaskretsDenskall lämnas. avsomnen

gällerdetförbrukare närandraomfatta äventillvidgatshar att

konsumen-tjänsterochsådanamarknadsföring somvaroravsersom

utnyttjakan kommautnyttjar elleromfattning attobetydligi inteter

exempli-vägledandeinnehållerBestämmelsenenskilt bruk.för en

skalltjänsterochinformationsådanñering somvaroromav

informationsbehovolikaHärsärskild vikt. typertillmätas tas av

energiförbruk-underhållsbehov,hållbarhet,exempelvis nämnsupp,

viktSärskildmiljösynpunktellerhälso-fråneffekterning, m.m.

kaninformationbehovkonsumenternasskall tillmätas varasomav

egenskaper.säljformensanvändatill denmed hänsynpåkallad

Identifiering

kannäringsidkarnagenomslagskraftiminskarNormsystemet om

vidareförde kan nåsmarknaden såpå attuppträda anonymt

effektsyfte ochRegelsystemetsreklamationinformation eller m.m.
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kommersiella fram-näringsidkaresinteocksåundergrävs om en

typexempel detta äridentifieras sådana. Ett påställningar kan som

material iredaktionelltinte avgränsad frånreklam ärnär pressen

fastslagitsrättspraxis harradiosändningar. Itelevision-i ellereller

näringsid-kommunikation mellanviktigt meddet öppenäratt en

kundkretsen.karna och

§18bestämmelsen förslagetsskall enligtnäringsidkareEn om

princip alltidmarknadsföring iadressangivelse vidfirma- och ange

näringsidkare skallkan Enoch han lätt nås.sin firma hursamt var

reklamidentifiering19 §i förslagetsenligt stadgandetockså om

framställningar såkommersiella ärandratillse reklam elleratt

icke-uppfattasfelaktigtägnadede inteutformade är attatt som

kommersiella.

Bedömningsregler

lagen.införs i denbedömningsregleruttryckligaEn nyhet är att nya

betydelsepraktisk ävenfåBedömningsreglerna kommer att storen

myndigheter.för tillämpandeinte baraochför lagens adressater

skall beaktassärskilt20 § vilkaförslagetsI normer somanges

marknadsföringssed ellergodbedömningen vadvid utgörav som

ställskrav påbehövlig information. Här nämnsvad är somsom

ellersig till barn ochmarknadsföringsåtgärder riktar ungasom

information.skydd ochmed särskilt behovkonsumenterandra av

rekommendationer förråd ochaffárssedVidare god samtupptas

myndighet.utfärdatsmarknadsföring har av ensom

hur21 behandlarförslagetsibedömningsregel,En annan
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reklam och andra kommersiella framställningar skall bedömas.

Enligt bestämmelsen skall bedömningen ha sin utgångspunkt i det

intryck framställningen vidägnad flyktigär kontakt.attsom ge en

I regeln betonas exempelvis mottagarkretsens sammansättningatt

och erfarenhet reklamrnedlets och framställningenssamt art

utformning särskilt skall beaktas.

Lagförslagets 22 § innehåller uttrycklig bevisregelen som anger

näringsidkare vidredan marknadsföringstillfállet skall kunnaatt en

belägga alla framställningar sakförhållanden.om

Sanktioner skadeståndoch

Utredningen inför direktverkande ekonomisk sanktion, mark-en

nadsstörningsavgift, kan ádömas juridiska eller fysiskasom

näringsidkare.är Reglerna denna sanktionpersoner som om

Ävenåterfinns i 32-37 §§. väsentligenden har bidragit tillsom en

marknadsföringsâtgärd kan dömas betala marknadsstörnings-att

avgift. Sanktionen tänkt för de allvarligaär överträdelserna. Det

krävs antingen eller föruppsåt oaktsamhet skall kunnanågonatt

dömas betala avgift. Avgiften kan till mellan femuppgåatt tusen

miljoneroch kronor får aldrig tiohögre äntre procentmen vara av

näringsidkarens årsomsättning. För säkerställa krav påatt statens

avgift det möjligtär begära domstol beslutar kvarstad. Iatt att om

normalfallen kommer emellertid fortsättningsvis sanktionernaäven

förbud eller åläggande vid vite användas. Sådana beslut kanatt

fattas domstol eller i fall inte vikt KO.är störreav som av av

Bestämmelserna förbud och åläggande finns i 23,bland annatom
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24 28 §§.och

näringsid-få skadestånd förstärks sättMöjligheterna på så attatt

stödmedskadestånd till konsumenterkare kan förpliktas utge av

vid näringsidkaresSkadestånd bli aktuelltförslagets 38 kan en

otillåtnapreciserade bestämmelsernaöverträdelse de omav

identifiering eller förbudmarknadsföringsåtgärder, reglerna om

KO. Nä-meddelats domstol ellervid viteeller ålägganden som av

vid överträdelser detill skadeståndringsidkare berättigadeär av

ochmarknadsföringsåtgärderotillåtnapreciserade reglerna om

identifiering.reglerna om

Det processuella systemet

sanktions-införandet denUtredningens förslag såvitt gäller nyaav

Utredningentvåinstanssystem.avgiften medför krav påett ett

marknads-handläggatingsrätt skallförslår Stockholmsatt

tilli viss möjligheteninstans. Detta ökarföringsmålen i första mån

civilrättsliga tvister. Närandrahandläggning med rentgemensam

framtid intefram Marknadsdomstolensutredningens förslag läggs är

andramedUtredningen har frånbestämd. utgått ett system en

inordnas iantingen kanspeciell sammansättning,instans med som

frånnyligen förslagitsenlighetSvea hovrätt i med vad som

framtidspecialdomstolarnas ellerJustitiedepartementet som enom

fristående domstol.

specialdomstolsinspire-inte sigUtredningen däremot tänkthar en

medför måltillämpning ärrad första instans. De mål lagenssom

det finns behovordinära tvistemål. Närhar likheter medstorasom
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särskild expertis i första instans bör detta tillgodosesav dels genom

ökad användning sakkunniginstitutet, delsen rättenav attgenom

detnär behövs på grund målets samband med konkurrenslagenav

får ha sammansättning med inslag ekonomiska ledamötersamma av

gäller enligt konkurrenslagen.som

Ett inslag i i tingsrätt föreslåsnytt reglerprocessen genom om

organisationers medverkan i rättegången.

Ekonomiska konsekvenser

Den föreslagna lagen innebär Ökad förutsebarhet och ökaden

begriplighet vilket medför besparingar och rationaliseringar för

såväl det allmärma näringslivet.som

Införandet tvâinstanssystem vissaett förändringarsamtav som

innebär tillgodoseende behovetett särskild sakkunskap i förstaav av

instans medför något ökade kostnader.

Genom de interimistiska besluten fåratt ökad betydelse kommer

dock många tvister avgöras tidigarepå stadiumatt vadett än som

fallet.är Vidare medger förslagets utformningnu äratt parter som

näringsidkare förliks såväl inom ellerrätta använder sigutomsom

skiljedom. Lagförslaget innebär också samordningsfördelarav

eftersom andra mål mellan i ökad utsträckning vadparter änsamma

falletär kan handläggas med marknadsför-som nu gemensamt

ingsmålen.

Lagförslaget ställer inte ekonomiska krav näringslivet.på Denya

konkreta regler för företagens marknadsföring, utredningensom

föreslår lagfásta, går inte utöver vad seriösa företag redan i dag
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nuvarandeutbildats med stödenligt praxisiaktta denmåste avsom

MFL.

tillledadärförFörslaget kommer sammantaget attsnarare

förallmännaför såväl detbesparingar ökade kostnaderän som

näringslivet.
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Summary

The Committee’s Proposal

forCommittee in this proposalThe reportpresents newa a

essentiallyMarketing Practices which has theAct, scope assame

Committee’s aspiration has beenthe presently applicable Act. The

requiredwhich generallyinclude in the Act those rulesto arenew

medium of productfor marketing whatever the typemeasures, or

drafted clearly andinvolved. The rules have been aremore

sanctions.accompanied effectiveby more

withoutgeneral ActThe Committee has chosen to propose a

Practices Thus,incorporating special in the Marketing Act.statutes

existlegislation shall continuefor example, product-specific to

CommitteePractices Act. The hasalongside the Marketingnew

implementation ofpaid particular attention theto proper

international Paris convention thetheagreements, one. g.

EC directives which haveProtection of Industrial Property, and the

Economic Areabeen included in the the Europeanagreement on

EEA.

betweensignificant differences of substantiveThe naturemost a

PracticesMarketing Actthe Committee’s proposal and the present

that:are

marketing supplemented byimproperthe general clause on

impermissible marketingprovisionsnumber of specific ona
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function performedthereby partially modifying themeasures,

by that application ofgeneral clause the Act,upon

the general clause information given concreteon morea

substance,

the rules various forms of impermissible marketingnew on

essentially codification of ofthe greater partmeasures are a

existing marketing field,the law in thecase

specific provisions proposed for, inter alia, theare

misleading of the expressions warranty, clearanceuse

sale bargain sale,and

offersinstead of the presently applicable rules combinedon

aimand trading provisions proposed which atstamps, are

misleading presentations of offers and othersupplementary

premium promotionoffers other supplementary salesor

offers,

explicit rules aggressive salesproposed to counteractare

methods,

questions of consumers’misleading marketing such as

ofconfusion between of and thatthe product tradesmanone

another tradesman, exploiting reputation of others,the

discrediting competitors and marketing corruption assume a

somewhat prominent position, andmore

ofthe duty tradesmen identify theirthemselves andto

commercial advertising in marketing explicitlycontexts

regulated.

The important ofchanges procedural that:most naturea are
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market disruptionsanction, theoperativeimmediatelyan

violationpayablechargeintroduced. Thecharge, upon

marketingimpermissibleprovisionsAct’s specificof the on

identification,ofand the dutymeasures

ordersprovisionalgivenweight toacttotogreater or

acting,refrain from

inincreased importancegivenofsanction damagesthe

entitledwill beand tradesmenthat tosuch consumersa way

provisionsspecificAct’sthat thein thedamages event are

violated,

therightgranted theorganizationsandtradesmen assameare

refrainordersOmbudsmanConsumer act totorequestto or

from acting,

which theinintroducedtwo-level court systema

and theof firstCourt theCityStockholm resortcourt

and lastof secondCourt theMarket resort.court

Proposalfor theBasic ReasonsThe

forceinhas beenPractices ActMarketingof theThe partgreater

adoption,Act’swhich, since theprovisions20 Thefor years.over

general clausesthefieldin thisimpacthad thehave greatest onare

respectively.information,ofdutymarketing and theimproper on

andgoodsunsuitableclausegeneralcontainsThe Act also ona

againstordersissueusedbeclausesgeneralservices. The tocan

inresultssuch orderswithnon-compliancewhosetradesmen, a

substantivethreetheregeneral clauses,theadditionfine. In to are
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rules that penalties for non-compliance. During the decadescarry

that the Marketing Practices Act has been in force, legal

developments within this field have occurred mainly through the

extensive law of the Market Court. The Marketing Practicescase

Act has also been the subject of supplementary legislation.

The proposal reflects the Committee’s finding itsthat general

overview of Swedish marketing legislation makes appropriate to

specific rules in this field. The proposed Act haspropose more

been drafted in such that general clauses have been givena way

importanceless and of the that have arisen throughmost norms

law have been codified in specific provisions. The introductioncase

of substantive provisions increases the clarity and impact of the Act

and makes possible introduce immediately operative sanctions.to

The Marketing Practices Act premised the view thaton

companies themselves shall bear primary responsibility for their

conduct the market. This responsibility increases the gnificanceon

of the already existing efforts of various business branches to

elaborate their take relatingto toown programmes measures

information and the development of good marketing practices. If the

commercial bear responsibility for its marketingsector to

that there be detailed law which providesmeasures necessary a

market with substantive for their conduct. Specificactors norms

offer the advantage of better complicity compared whennorms toas

the inexpressed general clauses supplemented bynorms are case

law. The choice of the proposed legislative technique thus also

the of increasing prevention.serves purpose

The introduction of the sanction charge indue thepart tonew
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forpenaltiescarryingprovisionsfact that the present non-

ofapplied in lawcompliance generally beenhave meanscase as

and havemarketingimproperinterpretation of the general clause on

that theThe mainprovisions.functioned penalthus not reasonas

finding thatCommittee’stheproposal introduces the chargenew

directly legalimposedsanction that beeconomic personsoncanan

marketadaptedeffective and bettermuchgenerally tomore

only beafter all,sanctions which,legislation penalthan canare

sanction charge hassuchimposed natural Moreover, apersons.on

Competitionneighbouring Act.introduced in thealready been

expansionintervention,for rapiddemandorder theIn to meet an

proposed.provisional orders has beenof obtainingof possibilitythe

fact thattheoccasioned byof proposalThis particular thepart

substantialand havelargemarketing acover areasmeasures can

inintohavemedia thatimpact, considering theleastnot usecome

Practices Act.Marketingadoption of thethe field since the

quicklyoften primary importanceof toput stopto measuresa

before theywhich disrupt the market consumers orexpose

impossibledifficultmightdamage that betradesmen toto or even

repair.

sanction of damagesstrengthening of theThe proposal entails a

byandreceive damagespossible forby making toconsumers

receive damages.possibilities tradesmenincreasing the for to

which bothoption hassanctionsupplementaryDamages aa

function.reparativepreventive and a

withorganizationsandprovide tradesmenThe proposal seeks to

right possessedproceedings thethe right conduct legalto assame
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by the Consumer Ombudsman. The procedural proposedsystem

the possibility of arbitration settlement both in andto outopen or

of Such possibilities and the proposed decriminalizationcourt. as

well the expansion of the damages rules provide incentiveas can an

increased out-of-court dispute settlement. At the time, theto same

emphasis economic stemming fromgreater on consequences

violation of the Act will make violations feltseverely thanmore

previously. This applies such sanctiontheto consequences as

charge, damages and the distribution of trial The lastcosts. two

also important from reparative viewpoint for thematters are a

victim of improper marketing.

Market Actors and the Act’s Protective Orientation

The IntroductoryAct Provisions

The of the Marketing Practices Act forth in thesetpurposes are

Act’s first provision being the interest ofto promoteas consumers

and the commercial in truthful, competitivelyandsector a proper

sound marketing well that receivetoas as ensure consumers access

information.to necessary

The introductory provision least the importance ofstresses not

observing freedom of the freedomand of expression inpress

assessing various marketing and that the Act appliedmeasures

with due taken of the requirements of effective competition.account

The Act applies the marketing of goods and services, realto

and other objects of marketing including job opportunities.property
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andpurchasesbothappliesThe Act promotetoto measures

sales.

municipalities,thatincreasinglybecoming amongcommon

governmentalconstituteactivities dothatconductothers, not

ofstandpointfrom thethus,activities willSuchfunctions.

ofactivitiesmarketthefootingplaced themarketing, be assameon

officesgovernmentalnationalandMunicipalitiesentities.private

thebyposition takenthewithaccordanceintherefore,will

situations.in suchActof thewithin thefallCompetition Act, scope

thatintroducedusersother conceptFurthermore, as a new

traditionalin theother thanbuyers sense,consumerscovers

role.innon-commercialandtradesmennamely, consumerpersons a

of thethat theof the ActparagraphfirstWhen the states purpose

and theofintereststhealia,is, interAct promoteto consumers

thewell-functioning market, conceptincommercial sector a

perspective, i.e.,in thisviewedbesector shouldcommercial

otherroleinand marketersmarketerstradesmenincludes asaas

users .

ProvisionsSubstantiveAct’sThe

Thegeneral clauses.Committee’s proposalThe twoencompasses

thatmarketingprohibitioncarriesoffirst these aremeasuresona

tradesmenotherothervis-a-visimproper users orconsumers,

4.Sec.practicesmarketinggoodviolatesuchbecause measures

Sec. 17.informationofdutygeneral clauseThe second on aa
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The proposal does however contain general clausenot any

resembling the goods and services manifestly unfit for theirone on

main found in the Marketing Practices Act. In thepresentpurpose,

view of the Committee, the question of whether producta

manifestly unfit for its main be readily integratedcannotpurpose

with the Act’s of rules and thatsystem the generalproposes

clause in the Act be replaced by special lawpresent the supplya on

of unsuitable goods and services, the substance of which

unchanged.

The absolutely important substantive provisionsmost of the

proposal the twelve specific provisions impermissibleare on

marketing The proposal also contains rules duty ofmeasures. on a

identification in marketing which require identification ofcontexts,

the tradesman and of commercial advertising such. On the basisas

of the proposed Marketing Practices Act, shall be possible to

order tradesman who has violated the Act withcomplya to an

order refrain from actingto underact penalty ofto fine,or to pay

market disruption charge damages. A tradesman willa toor pay

however only be liable market disruption chargeto pay a or

damages he violates the specific rules impermissible marketingon

measures.

Since the specific provisions incorporate of the rulesmost

developed through law, mainly those based the generalcase on

clause improper marketing in the Marketing Practiceson present

Act, the general clause will have slightly different function.new a

The generally framed rule of Sec. 4 of significance for measures

that covered by special provisionnot and thereby leaves theare any
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theensuringwhiledevelopmentlaw atfordoor casesomeopen

beingborderline oftheimpropertime that onmeasuressame

be5-16Sec.inprovisionspecialcovered by cansome

counteracted.

Good Marketing Practices

goodlettingtradition ofcontinues theproposalCommittee’sThe

used whennormativeof thebecommercial standards sourcesone

clausegeneralinto theintroducesCommitteeTheapplying the Act.

formsthesinglemarketing twoimproper toterm covera newon

goodActPracticesMarketingin theuntilused presentnow

goodnamely,improper,otherwisestandards andcommercial

broaderthuspracticemarketingpractice. Goodmarketing a

standards. Thecommercialgoodnon-legalthan the normnorm

alia,interpossible,standards makescommercial togoodnorm

commercialof thespecificinprevailingstandardsconsider areas

and rulesbranchesindividualwithinelaboratedrulesbothsector,

media.specificfordesigned

commercialgoodthat thethisnoting inworth context

of thecodesimportanttherefersonlystandards tonot verynorm

agreed-uponotherbut alsoof CommerceChamberInternational to

associationsof branchrecommendationsof conductethical rules or

andrulessuchcommercialwithin thespecific fieldsin sector

theinrelevancelevel andappropriateofrecommendations theare

ofbecontinuethuswillnon-legalindividual The tosystemcase.

ofimplementationwith andcompliancefor bothimportancegreat
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the Act. The proposal intended stimulate increasedgnçasuresto

within the market itself.

In addition good commercial standards, thereto otherare

possible of the guidelines of the Nationalsources norms, e.g.,

Board for Consumer Policies. The good marketing practicenorm

also the so-called principle of unlawfulness. Thatencompasses

principle be used deem marketing whichtocan a measure causes

which be expected inresult violation of other legislationtoor can

improper under the Marketing Practices Act.as

In addition the principle of unlawfulness, other rules containedto

in various supplementary laws shall also be applied, thee.g.,

Alcohol Advertising Act.

The good marketing practice thus providesnorm great

flexibility in determining whether violation has interoccurred,a

alia, through the influence exercised by other legal rules wellas as

non-legal ofsources norms.

The Catalogue of Twelve Specific Types of Impermissible Marketing

Measures

The twelve specific proposed provisions of Sec. 5-16 essentiallyare

codification of legal rules elaborated in law througha case

application of Sec. 2 of the Marketing Practices Act. A large

number of the rules designed deal with the problem oftoare a

tradesman’s marketing which mislead with respect tomeasures

goods services which in other difficultmakeor or some manner

for other offer. The Act thustoconsumers or users assess an
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advertising andtruthfulness forstringent requirement ofimposes a

other marketing.

advertising incorporatedregarding misleadinglawPresent case

without changeMarketing Practices Actinto Sec. 5 of the anynew

misleadingmodelled thein This provision partiallysubstance. on

on84450 EEC thedirective Council directiveadvertising

of Memberregulations theharmonization of the laws and other

containssectionStates misleading advertising. The proposedon

services whichgoods andof various aboutexamples statements

otherrisk of misleadingthemust not users.consumers orpose

qualities,mention made ofThus, for example, amount,nature,

environment,effect healthorigin, manufacturing method, oron

advertisingThe provisionprice, payment terms, etc. concerns

activities,tradesman’sdealing with tradesman’s anotherown ora

whichcomparative advertisinggoods services. Sec. 5 also coversor

tradesman’s activities,anotherdescribes in misleading marmera

activities, goodsadvertising party’sgoods services the orownor or

of the other tradesman.services in relation thoseto

misleadingprovisionsSec. 6 of the proposal contains on

This aimeddescriptions of geographic ruleorigin. at

with the generaldeceptiveness concerning origin compared

specificbroad Theprovision in Sec. 5 which has scope.verya

for byof origin calledsection misleading descriptionson

basis of itsSwedens introduce rules theduty such treatyto on

Convention of 1891.obligations, primarily the Madrid

packagingin Sec. of proposal misleadingThe rule 7 the on

beingand otherintended the risk ofto counteract usersconsumers
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misled by the visual impression conveyed by product. Thea

provision forbids packaging which, itsthrough size, shape foror,

example, its misleadingdecor, with therespect to amount or

of thenature contents.

A rule misleading contained inwarrantiesguaranteeson or

Sec. 8 of the proposal. The provision makes clear that

impermissible warrantysuch like intheto termsuse as or a

incorrectthat impression thatmanner conveys an consumers or

other will inbe placed better legal position than actuallyusers a

the Terms which be used unlesssuggest warranty notcase. a may

the tradesman actually obligation providetoassumes an consumers

with improved legal protection.

The provision in Sec. of9 the advertising ofproposal, variouson

clearance sales, intended the misuse of certainto counteract

words and expressions which experience has shown haveto a

highly suggestive effect. The rule underscores the requirement of

truthfulness, which consistent law establishes least in thisnotcase

Sec. 9 ofUnder the proposal, permissiblecontext. not to use

expressions that give the impression that bankruptcy salea or

damaged goods involvedsale unless the sale by themade

bankruptcy by the tradesman who has himself been theestate or

subject of the directlydamage behalf of of them. Noror on one

will the sale be acceptable under the proposed rule unless

limited in time and offers substantially advantageous terms.

Section 10 of the Committee’s proposal also contains provisiona

that forbids the misleading of expressions which give theuse

impression that the sale bargain sale. Sec.Under 10, salea a
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offerslimited in time andwill bargain unlessbe salenot a

previously charged by thethosesubstantially prices thanlower

tradesman.

of competitors otherentails discreditingAdvertising which the or

provisionof proposal. Theregulated in Sec. ll thetradesmen

withprovision concernedcodification of law. Thepresent casea

discreditingrisk ofadvertising which theadvertising other posesor

methodsfacts. Suchthis supported bycompetitor where nota

in suchprovision draftedpermitted. Theshall benot a manner

freedom of the Inwith regardthat will be applied due to press.

prevail thefreedom of the shalldubio, interest inthe overpress

interest of commerce.

whichservicestradesmen’s goodsThe imitation of other or

effects fromnegativealso produceproduce risk of conjüsion maya

ofSection 12 thecompetition andstandpoint ofboth the consumers.

conditions,specifically statedprohibits, subjectproposal to

qualityregardwithimitation that mislead to orconsumerscan

rule thesection containscommercial origin. The onsame a

others, i.e.,ofof the commercialexploitation reputation a

of anotherdisparagementprohibition against commercialthe

tradesman.

been12 special attention hasof Sections 11 andIn the drafting

10 Parisof theimplementation of Articlegiven theto proper

IndustrialConvention Protection of Property.theon

salessupplementaryojfers otherA provision premium oron

theproposalSec. 13 of theoffers inpromotion concerns

offerspremiumoffers and otherpresentation of various additional
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other supplementary sales promotion offers. The rule replacesor

the penal rules of the Marketing Practices Act combined offerson

and prohibitions trading The provision constitutesstamps.on new

and focus subject ofthe premium offers othergreatera new on or

supplementary sales promotion offers. The rule all suchconcerns

offers and mainly oriented towards experiencewhat has shown

be mainthe problem, namely, the presentation of offers.suchto

The rule forbids misleading ofmodes presentation permitsbutnew

in principle that tradesmen the market through premiumcompete on

offers other supplementary sales promotion offers.or

Aggressive sales methods dealt with in Sec. of14 theare

proposal, which required Consumers interests in beingto protect

free from sales methods that take surprisethem by which subjector

them time undue buy and that thusto to topressure or pressure can

result in ill-considered purchase sales decisions. One ofor purpose

the provision risk ofthe otherto counteract consumers usersor

being misled with intentthe of tradesman’s marketingrespect to a

A marketing for example, be presentednot,measures. measure may

in such that initially but falsely impressionthea manner conveys

of constituting, for financialexample, advice analysismarketor

when in fact the has sales of which themeasure a purpose

informed until he she withpresentednotconsumer or a

sales offer.concrete

Section of15 the proposal forbids marketing based negativeon

sales methods, which well-established law has long forbidden.case

This method entails that tradesmen misled toconsumers or are

believe that they under obligation for whichgoodstoare an pay a
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Anotherorder by them.them, absenttradesman has sent any

seriouswhichnegative sales method,variant of the represents a

whichmethod bycommercial the salesproblem within the sector,

orderedfor that they haveinvoices tradesmen goods notsent toare

forbidden in themethod expresslyThis salesbeen sent.or even

of this section.second paragraph

of proposalin Sec. 16 themarketingThe provision corruptionon

learned,Committee hastopical and, thedeals with another problem

marketingmarket, namely,increasing thewhich presently onone

of tradesmendirected employees otherthe atat personsor

fortradesmen theotherproviding services toto consumers or

benefits.corruptivewithof improperly influencing thempurpose

providingemployees otherinfluence suchThe attempt to personsor

facilitate the salesbenefits theywith offers of specialservices

theirin relationtradesmanefforts of marketingthe to

havingfactorsinter alia, rationalemployerprincipal, lead, lesscan

decision.influence their purchasean on

Duty of Information

Marketing Practices Actinformation in theThe general clause on

of thesubstancein of proposal. Thehas its equivalent Sec. 17 the

Thatinformation howeversection duty concrete.morenew on

circle ofgiven. Theinformation besection specifies when the to

expandedhas beenprotected by the Actparties whose interests are

whichservicesgoods andinclude other users with toto respect

forminorthan toextent,to useuse or can comeconsumers, more a
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private The provision contains guiding exempliñcation of theuse. a

information about goods and services which special weight shallto

be attached. variousHere, of information needstypes are

enumerated, such durability, maintenance andas energy

requirements, effects health the environment. Particularon or

weight shall be attached consumers’ need for information withto

featuresthe of the specific formsales used.respect to

Identification

The of would diminish in effect tradesmensystem norms were

allowed anonymously the market, in such thatto appear on a way

they be forreached additional information complaints,cannot or

The and effect of ofthe rules will also beetc. systempurpose

undermined unless tradesman’s commercial advertising bea can

identified such. A typical of thisexample when advertisingas

distinguishable from editorial materials in the innot press or

television radio transmissions. Case law establishedhas theor

importance of communication between tradesmen and theiropen

customers.

A tradesman shall provision ofthe Sec. 18 of thepursuant to

proposal, of business and address, in principlestatementon name

always of his marketing his how and whereandpart stateas name

he be reached with the ofUnder the provisiongreatestcan ease.

Sec. 19 of the proposal identification of advertising, tradesmanon a

shall also that advertising other commercial advertisingensure or

made in such that they do the risk of beingnot createa way

SOU 1993:59



Summary

non-commercial.misunderstood beto

of Violationsfor the AssessmentRules

violationsoffor theA feature that the rules assessment arenew

practicalwill ofrules beincluded in Act. Thesethe greatnew

authoritiesjust for theAct’s andsignificance for the addressees not

it.that will apply

which be takenSec. 20 of the proposal the muststates norms

marketinggoodconstitutesinto special when assessing whataccount

information. Requirementspractice what arenecessaryor

aimedthatsection marketingimposed by this atmeasures areon

forspecial needwithotherchildren and youngsters aor consumers

standards wellGood commercialprotection and information. as as

beenauthority have alsoissued by publicmarketing guidelines a

included.

of proposal,contained in Sec. 21 theofAnother rule assessment,

shallcommercial advertisingadvertising and otherdeals with how

shall beprovision, thebe judged. According the assessmentto

likely makeadvertisingimpression whichbased the the toon

for example, that thesuperficial rulesduring Thecontact. stress,a

experience addresses well thecomposition and of the natureas as

advertisingin which theof advertisingof the and the waymeans

especially intopresented shall be taken account.

of evidenceruleSec. of contains22 the proposal expressan

marketing,time ofalready thewhich that tradesman, atstates a

representations of fact.substantiate allshall be able to
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Sanctions

Committee introduces immediately economicThe operativean

sanction, which imposedmarket disruption charge, bea can on

governingtradesmen, whether natural legal The rulesor persons.

this sanction found in Sec. 32—37. disruptionThe market chargeare

imposed substantially contributedalso be who havecan on persons

impermissible marketing This sanction intendedto an measure.

serious violations.apply No be orderedto to to pay aone can

negligence.charge unless they have either acted with intent Theor

charge be between five thousand three million butand kronormay

in exceed of tradesman’s annualnot event ten percentmay any a

refrain fromIn however, orderstumover. most to act tocases, or

acting under penalty of fine will continue be the sanctions used.to

The given enlarged possibilities interimcourts toare use measures,
9primarily interim injunctions of fine.under penalty a

The possibilities receive fortified indamages suchto wayare a

that the tradesman be ordered damagesto to consumers orcan pay

other tradesmen basis of Sec. 38 ofthe the proposal. Damageson

be imposed in violates specificwhere the tradesman themay cases

rules impermissible marketing the ruleson measures; on

identification, issued Consumerorders by by thecourtor a or

Ombudsman refrain from acting of fine.under penaltyto act toor

The Procedural Framework

The Committee’s introduction ofproposal regarding the new
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CommitteeThefor two-levelsanction callscharge court system.a

of firstfunction theCourtStockholm Citythat the courtasproposes

theThis increasesin marketing extenttoresort somecases.

civilother purelyjointly withhearingpossibility of such cases

proposal,Committee’spresentation oftime of thedisputes. At the

Committeeundecided. TheremainsCourtthe future of the Market

ofcompositionwith speciallevelsecondcontemplates court aa

theincorporated intoeither bejudges. This adjudicatory level can

of theproposalwith thein accordanceSvea Court of Appeal recent

beof specialfutureof Justice theMinistry courts anoron

thesolution chosen,first-mentionedIf theindependent court.

CourtMarketwell-knownconsiders theCommittee that name

retained.should be

first levelthat thecontemplatedhoweverThe Committee has not

which thespecial Thelines ofalong thebe modelled court. casesa

closelythatriseimplementation will giveAct’s to casesare

specificforneedWhen thereordinary disputes.resemble a

satisfiedshould bethis needof firstexpertise in the resort,court

and b by thewitnesses;increased ofthrough a courtexpertan use

with theconnection of theappropriate given thehaving, when case

theapplies undercomposition whichCompetition theAct, same

qualifiedwill includebenchThis theCompetition thatAct. means

economic experts.

Economic consequences

increasedinsavings thaninlikely resultThe proposal tomore
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for publicboth the and for the commercialcosts sector.
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Förslag till

Marknadsföringslag

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § till främja ochDenna lag har ändamål konsumenternasatt

näringslivets intresse vederhäftig, tillbörlig från konkur-ochav en

renssynpunkt väl fungerande marknadsföring säkerställa attsamt att

konsumenterna informationhar tillgång till behövlig i samband

därmed.

tillämpas särskiltLagen skall med beaktande principernaav om

tryckfrihet och yttrandefrihet.

2 § Vad i lagen marknadsföring tjäns-sägs ochsom varorom av

skall tillämpas marknadsföringen fastockså egendom,närter avser

arbetstillfällen eller andra nyttigheter.

3 § I denna lag medavses

näringsidkare: fysisk juridisk drivereller verk-en person som

samhet ekonomisk eller kommersiell inbegripet statliganatur,av

och kommunala till den inte idel verksamheten bestårorgan myn-
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dighetsutövning,

för enskilt brukprivatperson huvudsakligenkonsument: en som

tjänster eller erbjuderefterfrågar näringsidkares eller somen varor

näringsidkare tjänster,elleren varor

huvudsakligen förförbrukare: konsumentän somannan annan

efterfrågar närings-eller i näringsidkarebruk egenskapeget enav

näringsidkareerbjuderidkares eller tjänster eller envaror som

eller tjänster,varor

kommersiella fram-marknadvöringsâtgärder: reklam eller andra

ställningar i näringsverksamhetandra åtgärdersamt ensom

företar ägnade påverka konsumentersnäringsidkare och är attsom

efterfrågan eller deras utbudeller andra förbrukares på varorav

tjänster.eller

l
Generalklausul otillbörlig marknadsföringom

l

4 § marknadsföringsåtgärderEn näringsidkare får inte företa som

otillbörliga förbrukare eller andrakonsumenter, andra nä-är mot

ringsidkare strida marknadsföringssed.godatt motgenom

Marknadsföringsåtgärder ägnade leda tillinnebär eller är attsom

lagstiftning strida godöverträdelse skall moten av arman anses

marknadsföringssed inte särskilda skäl talar däremot.om

Om vissa vid marknadsföring finnsslag otillåtna åtgärderav

särskilda 5-16bestämmelser i §§.
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Otillåtna marknadsföringsåtgärder

Vilseledande reklam

5§ En näringsidkare får inte använda reklam eller andra kom-

mersiella framställningar är ägnade vilseleda konsumenterattsom

eller andra förbrukare eller verksamhet, ellerom egen armans varor

tjänster. Detta gäller exempelvis uppgifter om

egenskaper, beskaffenhet, mängd, sammansättning, utförande,

tillverkningsmetod, tillverkningsdatum, användningsmöj-ursprung,

ligheter, ändamålsenlighet eller inverkan hälsa ellerpå miljö,

pris, grunderna för prissättning eller andra betalningsvillkor,

och

inäringsidkares kvalifikationer, ställning marknaden,på känne-

tecken eller andra rättigheter tilldelade belöningar och utmär-samt

kelser.

Vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar

6 § En näringsidkare får inte vilseleda konsumenter eller andra

förbrukare angående geografiskt använda be-attursprung genom

teckningar direkt eller indirekt är ägnade framkallaattsom en

felaktig uppfattning frambragtär eller tillverkad iatt ettom en vara

visst land eller område eller visspå ort.en

En ursprungsbeteckning skall dock inte vilseledandeanses vara

den enligt handelsbruk endast tjänar utmärkaom att art.varans
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förpackningarVilseledande

förpackningar§ näringsidkare får inte använda7 En som genom

vilseledaägnadeform eller ärsin storlek eller på sätt attannat

mängd ellerinnehålletsförbrukareeller andrakonsumenter om

beskaffenhet.

Vilseledande garantier

garanti eller8 § får inte använda uttrycketnäringsidkareEn

felaktigframkallaliknande uttryck ägnatpå sätt är attett ensom

iåtagande någotnäringsidkarenuppfattning gör ettatt somom

andra förbrukareellerväsentligt avseende konsumenter enger

haft.skulle harättslig ställning deförmånligare än armars

Utförsäljningar

konkurs,uttrycken9 § får inte användanäringsidkareEn

samband meduttryck ibrandskada, vattenskada eller liknande

tidbegränsadsker underförsäljning sådanännågon som enannan

konkursboetförmånliga villkor ochoch särskilt görspå som av

direkt försjälv ellerskadedrabbade näringsidkareneller denav

räkning.någonderas

slutförsälj-uttryckenfår inte heller användaEn näringsidkare

samband medliknande uttryck i någonning, utförsäljning eller

begränsad tid ochunder påförsäljning sådan skerän ensomarman

verksamhetens helainnebärsärskilt förmånliga villkor och attsom
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lager eller bestämdnärmare del därav skall avvecklas.en

Realisationer

10 § En näringsidkare får inte använda uttrycket realisation eller

liknande uttryck i samband med försäljningnågon sådanänannan

sker under begränsad tid och till påtagligt lägre priser änsom en

dem näringsidkaren tillämpat tidigare.som

Misskreditering

ll § En näringsidkare får inte använda reklam eller andra kom-

mersiella framställningar ägnade misskrediterandeär påatt ettsom

nedvärderasätt näringsidkares verksamhet, elleren arman varor

tjänster.

Förvåbclingsrisk och renommésnyltning

12 § En näringsidkare får inte efterbildninggenom av annans

kommersiellt särpräglade tjänstereller framkalla risk förvaror

förväxling är ägnad vilseleda konsumenter eller andra för-attsom

brukare beträffande kvalitet eller efterbildningEn skallursprung.

dock inte otillåten, utformningen huvudsakligen tjänar tillanses om

göra funktionell.att varan

En näringsidkare får inte dra fördel näringsidkaresav en annan

verksamhet, eller tjänster på sätt snyltaär ägnatett attvaror som

dennespå kommersiella anseende.
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tilläggserbjudandeframställafår intenäringsidkare13 § En ett

förmåner sättsärskilda påerbjudande etteller något somannat om

be-förbrukareandraellerför konsumenter attförsvåraär ägnat att

förmånen. Dettasärskildadenhelhet elleri desserbjudandetdöma

uppgifterotillräckligaellervilseledandeexempelvisgäller om

förmånen,särskildautnyttja denförvillkoren att

värde,beskaffenhet ochförmånens samteller2. tilläggets

erbjudan-förgällerbegränsningarandraellertidsgränser som

det.

metoderAggressiva

innebärmetoderanvända attfår intenäringsidkare14 § En som

elleröverrumplas påförbrukare annatandraellerkonsumenter

ärköptryckellerför tidspressaggressivt sätt utsättssärskilt som

säljbeslut.ellerköp-till oöverlagdaledaägnat att

säljmetoderNegativa

andraellertillställa konsumenterintefår§ näringsidkare15 En

omständigheterundertjänsterellerobeställdaförbrukare somvaror

vidtaförbrukaren måsteföreställningingeägnade attär att omen

sändabetalningsskyldighet, såsom attför undgååtgärdnågon att

tillbaka varan.
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näringsidkare får inte heller till konsumenter eller andraEn

förbrukare inte eller tjänster ställahar beställt någrasom varor

fakturor, inbetalningsavier eller liknande meddelanden är ägna-som

de inge felaktig föreställning beställning skett elleratt attatt en om

betalningsskyldighet föreligger.annars

Marknad.g‘22ringsk0rruption

16 § hosnäringsidkare får inte söka påverka beslutsfattandetEn

tillandra förbrukare erbjuda korruptiva förmåner derasattgenom

anställda.

förmån påverka deEn korruptiv den ägnadär är att an-om

ellertill näringsidkarens verksamhet,ställdas förhållningssätt varor

Vid bedöm-tjänster erbjuds förbrukarnas godkännande.och utan

ningen skall särskilt beaktas

arbetsuppgifter,de anställdas ställning och

för bind-attraktivitet och den riskden erbjudna förmånens

sig,ningar till näringsidkaren förmånen kan föra med ochsom

fråga kontakt- eller rela-allmänt ivad är godtagetsom om

i med marknadsföring.tionsskapande åtgärder samband

gällerVad i paragraf anställda ävendennasägs upp-omsom

förbrukare fullgördragstagare hos konsumenter eller andra som

uppgifter.motsvarande

Informationsskyldighet

eller17 § marknadsföringEn näringsidkare skall vid av varor
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tjänster vid lämplig tidpunkt formoch i ändamålsenlig konsu-ge

tillgång till behövlig information, inte informationenmenterna om

känd eller lätt tillgänglig Informationsskyldighetär på sätt.annat

gäller också vid anbud, avtals ingående eller leverans.

Särskild vikt skall tillmätas informationkonsumenternas behov av

som

kan påkallad med hänsyn till den använda säljformen,vara

eller

tjänstens vikt,eller egenskaper volym,såsomavser varans

energiförbrukning,hållbarhet, användbarhet, underhållsbehov,

skaderisk, effekter från hälso- eller miljösynpunkt, priset och övriga

avtalsvillkor i den sådan information krävs för berördademån att

konsumenterna skall kunna bedöma erbjudandet.

Vad i denna paragraf gäller marknadsföringsägs ävensom som

riktar sig till andra förbrukare ochoch sådanasom avser varor

tjänster i inte obetydlig omfattning utnyttjas eller kan kommasom

utnyttjas konsumenter för enskilt bruk.att av

Identifiering

adressangivelseFirma- och

18 § näringsidkare får inte företa marknadsföringsåtgärdEn en

därvid firma, eller motsvarande beteckningutan att ange namn

under vilket bedrivsrörelsen firmaangivelse såvida inte näringsid-
,

karen i sin marknadsföring använder varumärke ellerett annat

kännetecken kan bekant för andrakonsumenter ellerantassom vara
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förbrukare eller näringsidkaren har andra godtagbara skäl under-att

firmaangivelse.låta

näringsidkare får inte underlåta ellerEn och hur hanatt ange var

behörig ställföreträdare anträffaslätt kan adressangivelse hanom

bedriver

distansförsäljning,

uppsökande försäljning,

handel från fast driftsställe, elleränannat

distansdistribution förmånserbjudanden.4. av

Detsamma i fall näringsidkaren integäller också andra där lätt kan

ledning firmaangivelsen.nås med av

Reklamidentifiering

19 § näringsidkare får inteEn använda reklam eller andra kom-

mersiella framställningar utformning, bristande ñrmaan-som genom

givelse eller otillräcklig reklamidentiñering ägnadär attarman

felaktigt uppfattas icke-kommersiella.som

Bedömningsregler

20 § Vid bedömningen vad god marknadsföringssedutgörav som

eller vad behövlig information skall särskilt beaktasärsom

de krav ställs marknadsföringsåtgärder riktar sigpåsom som

till barn och eller andra konsumenter med särskilt behovunga av

skydd information,och

erkända affárssedgod inom näringslivet,ärnormer som som
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samt

för marknadsföring informa-råd och rekommendationer och

tion har utfärdats myndighet.som av en

21 § Reklam eller kommersiella framställningar skall be-andra

dömas i intryck framställningen ägnadmed utgångspunkt det ärsom

Vid bedömningmottagarkretsen vid flyktig kontakt. dennaatt ge en

skall särskilt beaktas

sammansättning erfarenhet,mottagarkretsens och

2. reklammedlets art,

framställningens utformning rubriker, bilder andraellersåsom

framträdande inslag antydningar utelämnanden.ochsamt

Bevisregel

22 § näringsidkareEn skall vid marknadsföringstillfállet kunna

belägga framställningaralla sakförhållanden. gäller ocksåDettaom

innehållet i åberopade intyg, rekommendationer, ochtester

liknande.

Förbud och åläggande

23 § Har näringsidkare företagit otillåten eller på sättannaten en

otillbörlig marknadsföringsåtgärd, får förbjuda näringsidkarenrätten

eller fortsätta med denna företaeller någonatt attupprepa annan

liknande åtgärd.

Har näringsidkare underlåtit lämna informationsådanatten som
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näringsidkaren detta.18 färi 17 eller ålägga görarätten attavses

skyldighet förenligt får innehållaåläggande andra stycketEtt en

näringsidkaren informationenlämnaatt

näringsidkarenframställningari eller andra somannonser

i marknadsföringen,använder

i formmärkning eller tillhandahållandepå annangenom varan

säljställen, ellerpå

förbrukare begärform till eller andrai viss konsumenter som

det.

24 § 23 § får riktasEtt ingripande med stöd motav

näringsidkaren,

handlareller på nä-anställd hos denne någon arman somen

ringsidkarens vägnar samt

till marknads-i övrigt väsentligt bidragitoch harvar en som

information.föringsåtgärden eller underlåtelse lämnaatt

25 § förelägga svarandenRätten får yrkandepå attpart ome-av

fram-delbart bevisning riktigheteninkomma med avsom avser

ställningar sakförhållanden.om

Interimistiskt beslut

26 § enligtväckt förbud eller åläggandeHar den har talansom om

skäligen23 § till sin och kan detvisat sannolika skäl för bifall talan

marknadsföring för-befaras sinsvaranden fortsättaatt attgenom

åläggande, fårringar betydelsen sådant förbud eller rättenettav
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meddela förbud eller åläggande för tiden intill dess målet slutligtatt

har avgjorts eller har beslutats.annat

Innan beslut enligt första stycket meddelas skall svaranden haett

fått tillfälle sig, det inte föreligger risk fortsattaatt yttra attom

marknadsföringsåtgärder eller underlåtelse länma informationatt

medför skada eller skada undanröja.är svårstor attsom

27 § Förbud eller åläggande enligt 26 § får meddelas endast om

käranden ställer säkerhet hos för skadarätten kan tillfogassom

svaranden. Saknar käranden förmåga ställa sådan säkerhet, fåratt

befria honomrätten från detta.

frågaI skyldigheten ställa säkerhet och beskaffenhetenattom om

säkerheten gäller 2 kap. 25 och 27 §§ utsökningsbalken. Säker-av

heten skall prövas den interätten, har godkäntsav om av svaran-

den.

Förbuds- och infomtationvbreldggarzde

28 § Om det i visst fall, inte är vikt, finns förut-störreett som av

sättningar för förbud eller åläggande enligt 23 får Konsument-ett

ombudsmannen

förbjuda näringsidkaren fortsätta med viss åtgärd elleratt en

vidta liknande 0brbud.v25relaggande,åtgärdatt ochannan

ålägga näringsidkaren lämna sådan informationatt som avses

i 17 eller 18 § inf0m1ationsfl2relaggarzde.

För bli gällande skall föreläggandet godkännasatt omedelbart

eller inom viss tidsfrist. Om föreläggandet har godkänts, gälleren
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det lagakraftvunnen indom. Ett godkärmande kommersomsom en

föreläggandet tidsfristensedan den i har gått ärut, utanutsatta

verkan.

Vite

29 § förbud enligt 23 eller 26 § skall förenasEtt eller åläggande

vite, inte särskilda skäl obehövligt. Ett beslutmed detta ärom av

informationsföre-förbuds- ellerKonsumentombudsmarmenav om

vite.läggande enligt 28 § skall alltid förenas med

Giltighetstid

30 § inte23 26 § gäller omedelbart,Ett beslut enligt eller om

besluthar får dock helst ändrabestämts. Rätten när ettannat som

enligt 26meddelatssom

enligt 23, 26 eller 28 § får begränsasFörbud eller ålägganden

för viss tid.gällaatt

Omprövning

31 § enligt 23, 26i fråga förbud eller åläggandeEtt beslut om

efter deneller 28 § hindrar inte fråga, begäranatt samma av

anledning upphäva ellerberörde, det finnsprövas pä attnytt om

därför inte längre behövsmildra förbudet eller åläggandet dettaatt

eller lämpligt.inte längre är
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Marknadsstörningsavgift

32 § Har näringsidkare näringsid-eller handlarnågon påen som

uppsåtligen allvarligtkarens eller oaktsamhet sättvägnar på ettav

5-16, 19 fårbestämmelse i 18 eller beslutaöverträtt rätten atten

näringsidkaren skall särskild avgift marknadsstömingsav-betala en

gift.

Vid prövning frågan avgift skall påföras skall rättenav om

särskilt varaktighet omfattningbeakta överträdelsens och samtart,

den berör eller kan beröra krets konsumenterstörreantasom en av

eller andra förbrukare.

Avgiften tillfaller staten.

33 § marknadsstörningsavgift får riktasEtt beslut också motom

väsentligt harnäringsidkare uppsåtligen eller oaktsamheten som av

bidragit till överträdelsen.

34 § Marknadsstörningsavgift skall fastställas till lägst fem tusen

kronor och högst miljoner Avgiften får dock intekronor. över-tre

stiga tio årsomsättningnäringsidkarens under närmastprocent av

föregående räkenskapsår.

särskilt deNär avgiftens storlek fastställs skall beaktas om-

förmildrandeständigheter i § Som32 andra stycket.som anges

omständighet får näringsidkaren frivilligt vidtagit debeaktas haratt

åtgärder krävs för undanröja effekterna överträdelsen.attsom av

Riktas flera avgiften fastställastalan näringsidkare skallmot

särskilt för och dem.var en av
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35 § påföras stämningsan-Marknadsstörningsavgift får bara om

riktas inom frånsökan har delgetts den anspråket två årmotsom

det överträdelsen upphörde.att

eller föreläggandeDen har förbud, åläggandeöverträtt ettsom

28 får inte påförashar meddelats vid vite enligt 23, 26 eller §som

omfattas beslutet.avgift för överträdelsesamma som av

36 verkställig-§ påförd marknadsstörningsavgift faller bortEn om

kraft.fem från det domen lagahet inte skett inomhar år att vann

37 marknadsstörningsavgift får§ anspråkFör säkerställa påatt ett

i 15föreskrivsDärvid gäller vadbesluta kvarstad.rätten somom

för fordran.kap. rättegångsbalken kvarstadom

Skadestånd

38 § uppsåtligen oaktsamhetnäringsidkare eller över-Har aven

förbud eller åläggan-i 5-16, 18 eller 19bestämmelseträtt etten

före-godkäntde enligt 23 eller 26 § ellerhar meddelats ettsom

skadanäringsidkaren denläggande enligt 28 skall ersätta som

förbrukareför ellerdärigenom uppkommer konsument annanen

för näringsidkare.eller en

anseendeErsättning för skada detskall påäven utgå som en

marknaden.eller tjänster harnäringsidkares verksamhet, påvaror

39 talan§ enligt 38 § faller bort,Rätten kräva skadeståndatt om
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inte inomväcks från det skadan uppkom.två år att

Utplånande och beslag

40 § Har näringsidkare vilseledande framställninganvänt påen en

förpackningar, trycksaker, affárshandlingar liknande,ellervaror,

och strider åtgärden 5-16 §§, får irätten samband medmot ut-

dömande vite eller marknadsstörningsavgift besluta, fram-attav

ställningen skall utplånas eller ändras den inteså längre äratt

vilseledande. Om intedetta kan fåruppnås på sätt, rättenannat

besluta egendomen skall förstöras.att

Första tillämpasstycket vid överträdelse vitesförbudäven av som

har meddelats med stöd 4-16 §§.av

Egendom i första får istycket beslag i avvaktan påtassom avses

beslut där. Därvid föreskrifternagäller beslag isom anges om

brottmål.

Rätt föra talan i vissa fallatt

41 § Talan förbud eller åläggande enligt 23 marknadsstör-om

ningsavgift enligt 32 § eller kvarstad enligt 37 § får föras Konsu-av

mentombudsmannen. Talan förbud eller §åläggande enligt 23om

får också föras näringsidkare berörs marknadsförings-av en som av

åtgärden eller sammanslutning konsumenter eller närings-en av

idkare.

42 § Talan utdömande vite förs den har begärtom av av som
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föreläggandet eller Konsumentombudsmarmen denne harav om

förelagt vitet. I samband fårmed sådan talan talan föras nyttom

förbud eller åläggande vid vite.

Rättegångsbestämmelser

43 § iFörsta domstol mål där enligttalan väcks 41 § Stock-är

holms tingsrätt.

Rör talan uteslutande skadestånd enligt 38 § får målet också

tingsrätt behörignågon enligt 10 kap.ärupptas av annan som

rättegångsbalken.

Stockholms tingsrätt alltid behörig talan enligtär prövaatt en

42 § utdömande vite.om av

44 § Om det behövs med hänsyn till frågansmålets eller beskaf-

fenhet får Stockholms tingsrätt i mål enligt denna halag den sam-

mansättning föreskriven i 64 och b §§ konkurrenslagenärsom a

1993:20 för huvudförhandling och handläggning enligt denmålav

lagen.

45 § Har enligttalan 41 § väckts Konsument-någon änav annan

ombudsmannen, tingsrättenskall underrätta ombudsmannen om

rättegången.

46 § Om inte följer tillämpasnågot denna lagannat av

vad föreskrivs i rättegångsbalken tvistemål förlik-därsom om

ning tillåten i frågorär angående i 38rättegången som avses

SOU 1993:59



76 Lagförslag

i frågor i 23 och 31 §§ näringsidkare ellersamt som avses om en

sammanslutning konsumenter eller näringsidkare för talan, ochav

2. vad föreskrivs i tvistemål förlik-rättegångsbalken därsom om

ning saken inte tillåten i frågorär angående rättegångenom som

i 32 och 37 §§, i frågor i 23 och 31 §§samtavses som avses om

Konsumentombudsmannen för talan.

Vad föreskrivs i 49, 50 och 52 kap. rättegångsbalkensom om

hovrätten skall i sådana i denna paragraf i ställetmål som avses

gälla Marknadsdomstolen.

Medverkan i rättegången

47 § Har talan förbud eller åläggande enligt 23 § ochväckts om

sammanslutning näringsidkare sannoliktgör utgångenatten av av

målet intresse ikan ha betydande för medlemmarna sammanslut-

ningen, får ansökan sammanslutningen tillåta denna,rätten på attav

vid sidan enskild i förfarandet därvid åbero-medverkar ochpart,av

bevisning.par

Vill i övrigt i tillämpas 9 ochnågon delta 14 kap.rättegången

11 §§ rättegångsbalken.

48 § En ansökan enligt § skriftlig ochmedverkan 47 skallom vara

innehålla de skäl den grundas på.som

Parterna skall tillfälle sig fåransökan. Dennaöveratt yttrages

inte bifallas, den sida medverkanansökanpåpartenom som om

sig detta.motsätteravser
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tillsammanslutnings ersätt-rättmedverkande49 § frågaI om en

kostnadsådanskyldighet ersättarättegångskostnad ellerning för att

medver-rättegångsbalken den18 kap. 1-7 §§i stället förgäller att

sammanslutningenkande

ochrättegångskostnad,sinskall bära

dennesdelvishelt eller ersättaförpliktas2. kan motpartenatt

biträdeombud ellersammanslutningen, dessrättegångskostnad, om

rättegångsbalken,6 §i 18 kap.förfarit sådant sättpå avsessom

för denskallendastsammanslutningen dockvarvid ansvara

medverkan.orsakats desskostnadsärskilda avsom

förplik-får intedeltagitsammanslutningensidaDen pâpart vars

sammanslutningen.orsakatskostnadsådanersättatas att avsomen

Upplysningsskyldighet

skallKonsumentombudsmannen50 § anmaningPå av

gällerupplysningarsig och lämnanäringsidkare yttra somen

lag,tillämpningen dennaav

ochhandlingar,tillhandahållanäringsidkare2. Varuproveren

deti mål därutredningenförkan ha betydelseliknande, ettsom

åläggandeförbud ellerbeslutarfrågakomma ikan rättenatt om

enligt 23 samt

§enligt 23åläggandeellerförbudmedden ettavsessom

liknande,ochhandlingar,upplysningar,tillhandahålla Varuprover

följs.åläggandetellerförbudetför tillsynenbehövs över attsom

fårföljs, Konsument-första stycket inteanmaning enligtOm en

skyldighetsinfullgöraberörsförelägga denombudsmannen attsom

:59SOU 1993
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vid vite.

51 § För och liknande, tillhandahålls enligt 50 §varuprover som

första stycket 2 eller lämnar Konsumentombudsmannen ersätt-

ning, det finns särskilda skäl.om

Regeringen får meddela föreskrifter skyldighet för denom som

enligt 50 § första stycket 2 eller 3 skall tillhandahålla Varuprover

och liknande ersätta Konsumentombudsmarmen dennesatt kostnader

för provtagning och undersökning av prov. l
I

Överklagande

52 § Konsumentombudsmarmens beslut enligt 28 § förbuds-om

eller informationsföreläggande får inte överklagas. i
iKonsumentombudsmannens beslut i fråga i 50 §en som avses

första stycket eller 51 § första stycket får överklagas hos Stock-

holms tingsrätt.

53 § Tingsrättens domar och beslut förbud eller åläggandeom

enligt 23 eller 26 marknadsstörningsavgift enligt 32 § eller

kvarstad enligt 37 § överklagas hos Marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolens domar och beslut får inte överklagas.

Ett beslut under irättegången frågor i 26 eller 37 §som avses

överklagas särskilt. Ett beslut enligt 37 § har meddelats innansom

rättegång inletts skall överklagas på sätt beslutetsamma som om

meddelats under rättegången.
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televisionsprogramSatellitsändningar av

tillämpas marknads-54 § i skall också påFöreskrifterna denna lag

lagenomfattastelevisionssändningarföring i sådana avsom

tilltelevisionsprogram1992:1356 satellitsändningar avom

land äriendast någotallmänheten och kan annatemottas somsom

samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskabundet avtaletav om

EES-avtalet.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

marknadsförings-juli 1994, dåi kraft den 1Denna lag träder

gälla.1418 upphöralagen 1975: skall att

Äldre marknadsfö-i frågafortfarandeföreskrifter gäller2. om

Talanföre ikraftträdandet.sig till tidenringsåtgärder hänförsom

väckasikraftträdandetskall dock efteråläggandeförbud ellerom

tingsrätt.vid Stockholms

informationsföreläg-ochförbuds-Förbud och ålägganden samt

fort-föreskrifter gälleräldremeddelats enligtganden harsom

l farande.

Ärenden in tillkommitharåläggandenförbud eller4. somom

vidavgjortsinteikraftträdandet,Marknadsdomstolen före meni

föreskrifter.enligt äldreikraftträdandet handläggstidpunkten för

SOU 1993 :59
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2 Förslag till

Lag förbud uppenbart otjänliga och tjänstermotom varor

Härigenom föreskrivs följande.

§1 Saluhåller näringsidkare till konsumenter för enskilt bruken

uppenbart otjänlig förär sitt huvudsakliga ändamål,en vara, som

får Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren fortsätta medatt

detta.

I den det behövs förmån motverka iatt att en vara som avses

första stycket saluhälls på där fårsätt Marknads-sägs,som

domstolen meddela näringsidkare i egenskap tillverkare,en som av

importör eller saluhåller till näringsidkare för-armars varan annan

bud fortsätta med detta.att

Förbud enligt första och andra styckena får meddelas anställdäven

hos näringsidkare och handlar näringsidkarespå vägnar.annan som

2 § Vad isågs 1 § förbud saluhållande gäller imotsom om

motsvarande fall då nyttjanderättäven till erbjuds ersätt-motvaror

ning eller tjänster tillhandahålls ersättning.mot

3 § Förbud enligt 1 fåreller 2 § inte meddelas i den det imån

författning eller beslut myndighet har meddelats särskilda be-av

stämmelser eller tjänsten med ändamål för-om varan samma som

budet skulle fylla.

SOU 1993:59



81Lagförslag

4 § vikt, finns förut-Om det i visst fall, inte är störreett avsom

får Konsumentombuds-sättningar för förbud enligt eller 2lett

förbudsföreläggartde.meddela sådant förbudmannen

bli föreläggandet omedelbart ellerFör gällande skall godkännasatt

förbudinom viss tidsfrist. godkänt föreläggande gällerEtt ettsom

eller åläggande har meddelats Marknadsdomstolen. Ettsom av

i föreläggandetgodkärmande, kommer in sedan den utsattasom

tidsfristen har verkan.gått ärut utan

§5 förbud enligt 2 § förenas med vite, dettaEtt 1 eller skall om

inte särskilda obehövligt. beslut Konsumentom-skäl Ettärav av

§ alltid förenasbudsmannen förbudsföreläggande enligt 4 skallom

vite.med

6 § efter ansökan.En fråga förbud enligt l eller 2 § tasom upp

Sådan ansökan Konsumentombudsmarmen. Beslutar dennegörs av

för visst fall inte ansökan, får ansökangöra görasatt av samman-

slutning konsumenter eller näringsidkare.av

§7 i fråga förbud enligt § hindrar inteEtt beslut 1 eller 2 attom

fråga ändrade förhållanden ellerpåprövas när annatnytt,samma

särskilt skäl föranleder det.

8 § Om särskilda förbud enligt ellerskäl föranleder det, kan 1

2 § föreligger.meddelas för tiden till slutligt avgörandedessäven

9§ anmaningPå Konsumentombudsmarmen skallav
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näringsidkare yttrande och lämna upplysningar i ären-en avge

den gäller tillämpningen eller 2lsom av

näringsidkare tillhandahålla handlingar, ochen Varuprover

liknande kan ha betydelse för utredningen i i vilket detmålettsom

kan komma i fråga Marknadsdomstolen beslutar förbudatt om

enligt l eller 2 eller

den med förbud enligt l eller 2 § tillhandahållaettsom avses

upplysningar, handlingar, och liknande förbehövsVaruprover som

tillsynen förbudet följs.över att

Om anmaning enligt första inte följs, fårstycket Konsument-en

ombudsmannen förelägga den fullgöra sin skyldighet vidberörde att

vite.

10 § tillhandahållsFör och liknande, enligt 9 §Varuprover som

första stycket 2 eller lämnar Konsumentombudsmannen ersätt-

ning, det finns särskilda skäl.om

Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmersom

meddela föreskrifter skyldighet iför den skall tillhandahållaom som

iliknande enligtoch 9 § första stycket 2 3eller ersättaattVaruprover

Konsumentombudsmannen kostnader för provtagning och under-

sökning av prov.

§ll Talan försutdömande vite vid allmän domstolom av av

Konsumentombudsmannen. frågaI vite Marknads-om som

domstolen har förelagt talan får utdömandepå talanav arman om

föras denne.även av
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12 § får inteFöljande beslut Konsumentombudsmannen Över-av

klagas

enligtbeslut förbudsföreläggande 4om

vites-beslut anmaning enligt 9 § första stycket 1 eller omom

föreläggande efter anmaning,sådan ochen

enligtbeslut 11

§i fråga i 9Konsumentombudsmannens beslut en som avses

hosförsta 2 3 10 § första stycket överklagasstycket eller eller

enligtmyndighetkammarrätten. Detsamma gäller beslut av en

föreskrifter i 10 § andra stycket.som avses

juli 1994, marknadsföringslagenDenna lag träder i kraft den 1 då

1418 gälla.1975: skall upphöra att
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3 Förslag till

ändring i radiolagen 1966:755Lag om

Härigenom föreskrivs 19 § radiolagen 1966:755 skall haatt

iföljande lydelse

j
§19

l
l
u

inte förväg granskaMyndigheter och andra allmänna får i gorgan

iinnehålleller föreskriva förhandsgranskning radiosândningarsav

innehåll.och heller förbjuda radiosändning grund desspå aven

gäller i fråga trådsändningar;Detsamma om

fråga filmer videogramI trådsändningar för visningar ochom av

vid allmän offentlig tillställning gäller docksammankomst eller

Isådant förbud i första endaststycketsom avses om

sändning från satel-sändningen vidaresändningär enen av en

1lit eller rundradiosändning ellerannars av en

sändningen egensändning i enlighet med bestämmelsernaär en

i lagen 1991:2027 kabelsändningar till allmänheten.om

förstås paragrafMed vidaresändning och egensändning i denna

tilldetsamma lagen kabelsändningar allmänheten.som om

för-i första styckena hindrar inteBestämmelserna och andra

handsgranskning sändningsförbud fråga bildeller i återgerom som

Senaste 1993:582.lydelse

1993:59SOU
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

betydelseupplysninginnehållerochSverige eller del därav avsom

försvar.för rikets

video-ochvisning filmerförtrådsändningarandrafrågaI avom

sådanatillställningoffentlig änellersammankomstvid allmängram

1990:886iföreskrifterna lagenstycket gälleri andraavsessom

videogram.filmer ochkontrollgranskning och avom

marknadsföringfrågamarknadsföring IfrågaI omom

tjänstefterfråganochtjänstefterfråganoch vara,avvara,av

gällernyttighetellergällernyttigheteller annanannan

marknads-iföreskrifternamarknads-iföreskrifterna

1994:000.föringslagen1975:1418.föringslagen

marknadsföringBeträffandemarknadsföringBeträffande

iföreskrifternaocksåi gällerföreskrifternagäller också

vissa1978:763 medlagenvissa1978:763 medlagen

marknads-bestämmelsermarknads-bestämmelser omom

alkoholdrycker,föringalkoholdrycker,föring avav

och1993:581tobakslagen1993:581 ochtobakslagen

produktsäkerhetslagenproduktsäkerhetslagen

1604.1988:1988: 1604.

1994.julikraft den lträder ilagDenna

1993:59SOU
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Lag ändring i lagen 1970:417 Marknadsdomstolom om m.m.

Härigenom föreskrivs 13, 14-15 och 20 §§ lagenatt

1970:417 m.m.Marknadsdomstol skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

i1

l
Marknadsdomstolen hand- Marknadsdomstolen hand- i

lägger mål enligt lägger mål enligt

1. konkurrenslagen 1. konkurrenslagen

1993:20, 1993:20,

i
2. marknad.y‘2iringslagen 2. marknadsföringslagen i

1975:1418, 1994:000, l
i
ilagen 1971:112 lagen 1971:112om om

avtalsvillkor i konsument- avtalsvillkor i konsument-

förhållanden, förhållanden,

Lagen omtryckt 1984:294. Senaste lydelse lagens rubrikav
1972:732.

zSenaste lydelse 1993:22.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1984:2921984:292 4. lagen4. lagen omom

närings-avtalsvillkor mellanavtalsvillkor mellan närings-

idkare,idkare,

produktsäkerhetslagen5.5. produktsäkerhetslagen

1988: 1604. 1988: 1604
,

1994:000lagen om

förbud uppenbart otjän-mot

liga och tjänster.varor

15Bestämmelsernai 14, ochBestämmelsernai 15 och14,

i mål16-22 §§ tillämpas inte16-22 §§ tillämpas inte i mål

enligt konkurrenslagenenligt konkurrenslagen

marknadsfö-l993:20. vad 1993:20 ellerI stället gäller

föreskrivs ]994:000.i den lagen. ringslagen Isom

före-stället gäller vad som

skrivs i dessa lagar.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förbudAnsökan förbud eller Ansökan ellerom om

enligt 1§åläggande åläggande lagenenligt 2-4 §§ mark-

1971:112 avtalsvillkor inad.y‘bringslagenI975:I4I8, om

konsumentförhållanden, l §l § lagen 1971:112 om

lagen 1984:292 avtals-avtalsvillkor i konsument- om

villkor mellan näringsidkare,förhållanden, §1 lagen

5-9 §§ eller 12 § tredje1984:292 avtalsvillkor styc-om

ket produktsäkerhetslagenmellan näringsidkare eller

5-9 §§ 1988: 1604 eller 1-2 §§ lageneller 12 § tredje

stycket 1994:000 förbudproduktsäkerhetslagen motom

uppenbart och1988:1604 oçiänligaskriftligen.görs varor

Av ansökningen skriftligen. Avskall de skäl tjänster görs

framgå vilka ansökningen de skälansökningen skallpå

framgå vilka ansökningengrundas och den utredning på

utredningsökanden grundas denåberopar. ochsom

sökanden åberopar.som

Senaste lydelse 1993:22.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tillfälle vidSökanden hans skall beredasoch attmotpart samman-

sina ochträde inför Marknadsdomstolen lägga fram synpunkter

förebringa utredning villden de åberopa.

enligt lagenI målenligt marknads-I mål

i12 avtalsvillkor1971 1föringslagen 1975:1418, om:

konsumentförhållanden,lagen 1971:112 avtals-om

produktsäkerhetslagenvillkor i konsumentförhållan-

1604 och lagen1988:den och produktsäkerhetslagen

förbud1988:1604 1994:000skall konsument- motom

ochuppenbart otjänligatillombudsmannen kallas varor

skallsammanträde, han Konsumentom-tjänsteräven om

tillinte sökande. Vidare skall budsmannen kallasär sam-

inteden enligt manträde, hanmedverkar äräven omsom

Vidare skall den13 § kallas till sökande.sammanträde. soma

kallasenligt 13 §medverkar a

till sammanträde.

skriftlig förberedelseFöre sammanträde kan muntlig eller äga rum

i den utsträckning domstolen bestämmer.

Senaste 1993:22.lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fårMål och med anledning prövningavgöras dom särskildav

enligt 15 § meddelas sammanträde enligt 14 § första stycket,utana

tillfredsställande utredning föreligger och inte begärpartom sam-

manträde. Ansökan inte förtjänaruppenbart avseende får avslåssom

sådant sammanträde.utan

Fråga förbud eller åläg- förbudFråga eller åläg-om om

gande enligt 13 § gande enligt 5 § lagenmarknads-

1971:112 avtalsvillkor iföringslagen 1975:1418, 5 § om

§konsumentförhållanden, 211971:112lagen avtals-om

produktsäkerhetslagenvillkor i konsument-

förhållanden 1988: 1604 eller 8 § lageneller 21 § pro-

duktsäkerhetslagen 1994:000 förbud motom

1988:1604 får uppenbart ochotjänligaprövas utan varor

fårsammanträde enligt 14 § första tjänster prövas utan sam-

stycket. enligt § förstamanträde 14

stycket.

Förbud eller åläggande i andra stycket får inte beslutassom avses

den förbudet eller åläggandet fått tillfälleutan att yttraattsom avser

5Senaste lydelse 1993:22.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sig i frågan, såvida det inte finns anledning han avvikitanta, att

eller eljest håller sig undan. I mål åläggande eller förbudett om

enligt 5-9 § eller 12 § tredje stycket produktsäkerhetslagen får

Marknadsdomstolen dock i falläven omedelbart meddelaannat

beslut enligt 21 § lag, synnerliga skäl föreligger.samma om

Skall ansökan, kallelse eller föreläggande tillställas ellerparten

någon sker det delgivning. Detsamma gäller domannan, genom

eller beslut sänds enligt 19 För andra handlingar får delgiv-som

ning användas det erforderligt.om anses

Delgivning sådana domar givningDel sådana domarav av

eller beslut Marknadsdoms- eller beslut Marknadsdoms-av av

tolen, innefattar vitesföre- tolen, innefattar vitesföre-som som

läggande enligt marknadsför- läggande enligt lagen

ingslagen 1975:1418, 1971:112lagen avtalsvillkor iom

1971:112 avtalsvillkor konsumentförhållanden,i lagenom

konsumentförhållanden, 1984:292lagen avtalsvillkorom

1984:292 avtalsvillkor mellan näringsidkare,om pro-

mellan näringsidkare duktsäkerhetslageneller

produktsäkerhetslagen 1988:1604 eller lagen

Senaste lydelse 1993:22.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

förbud1994:0001988: 1604, får inte ske motom

ochenligt 12 § delgivningslagen uppenbart otjänliga varor

enligt1970:428, inte fimis får inte skedet tjänsterom

anledning den § delgivningslagen12att anta att

inte finnsavvikit eller 1970:428 detsökte har på annat om

sig anledning denhåller undan.sätt attatt anta

avvikit ellersökte har på

sig undan.hållersättannat

juli 1994.lag träder i kraft den lDenna

20 §§ i deras äldre lydelseFöreskrifternai 13, 14, 15 och

för-handläggningen ärendenskall fortfarande tillämpas vid omav

föreMarknadsdomstolenkommit in tillbud eller ålägganden som

1994:000 och hand-ikraftträdandet marknadsföringslagen somav

till den lagen.läggs enligt i övergángsbestämmelsernapunkten 4
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5 Förslag till

Lag ändring i förordningen 1970:495 utländska varumär-om om

ken m.m.

Härigenom föreskrivs §5 lagen 1970:495 utländskaatt om

varumärken skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Bestämmelserna i 20 § i 40Bestämmelserna §

marknadsföringslagen marknadsföringslagen

1975:1418 skall tillämp-äga 1994:000 skall tillämp-äga

ning med avseende främ- ningpa med avseende främ-pá

mande är ansluten mande anslutenärstat, stat,som som

till Pariskonventionen eller till till Pariskonventionen tilleller

Madridöverenskommelsenden Madridöverenskommelsenden

14 april 1891 angående under- april 189114 angående under-

tryckande oriktiga eller tryckande oriktiga ellerav av

vilseledande ursprungsbeteck- vilseledande ursprungsbeteck-

ningar handelsvaror.på ningar handelsvaror.på

En får beslag viditasvara

införsel till Sverige denom

har försetts med oriktigen

eller vilseledande beteckning
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94 Lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

innebär såsomattsom ur-

sprungsland eller ursprungsort

direkt eller indirekt anges

länder,denågot påav

vilka överenskommelsema som

första till-stycketi äravses

ämpliga, eller

plats, inom någoten av

dessa länder.

Regeringen eller myndighet

fårregeringen utser,som

besluta beslag iom som avses

andra stycket.

Denna lag i kraftträder den 1 juli 1994.
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6 Förslag till

Lag ändring i 1978:763lagen vissamed bestämmelserom om

marknadsföring alkoholdryckerav

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1978:763 vissamedom

bestämmelser marknadsföring alkoholdryckerom av

dels det i lagen skall införas paragraf, 2 följandeatt en ny a av

lydelse,

dels 3 § skall ha följande lydelse.att

Föreslagen lydelse Nuvarande lydelseg

2a§

Ursprungsbeteckningar på

alkoholdrycker skall skyddas

form tillägnandevarjemot av

eller efterbildning med av-

seende främmandepá stat som

ansluten till Madridöver-är

enskommelsen den 14 april

1891 angáende undemyckan-

de oriktiga eller vilseledan-av

de ursprungsbeteckningar på

handelsvaror, eller stat, som

SOU 1993:59



Lagförslag96

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

ekono-Europeiskadetiingår

samarbetsområdet.miska

detgällerDetta även om

elleräkta ursprunget anges

utnyttjadbeteckningen ärom

ellerendast översättningi är

art,uttryckátföljd somav

kopia ellertyp,IIIIsort ,

dylikt.

myndighetellerRegeringen

fårregeringen utser,som

andrabestämma ävenatt

alkoholdryck-beteckningar på

förstaenligtskyddasskaller

stycket.

3§

striderHandling2strider motHandling mot somsom

vid§ skall2§ ellertillämpning 2vid§ skall aav

marknads-tillämpningmarknadsföringslagen av

1994:000föringslagenotill-1975:1418 ansesanses vara

otillbörlig.börlig konsumenter.mot vara

juli 1994.i kraft den 1träderlagDenna

1993:59SOU



till7 Förslag

l980:38konsumentförsäkringslagenändring iLag om

konsumentförsäkringslagenföreskrivs 8 §Härigenom att

följande lydelse.1980:38 skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

underlåtenhetfrågaIunderlåtenhetI fråga attatt omom

enligtinformationlänmaenligtinformationlämna

före-§§ gäller vad5-7§§ skall tillämpas vad5-7 somsom

§§ mark-17 och 23skrivs imarknadsförings-föreskrivs i

1994:000nadvöringslagen1975:1418 under-lagen om

vidinformationsskyldighetinformationlämnalåtenhet att om

marknadsföring.marknadsföring.vid

tredje6 §5 § ellerinformation enligtåläggande lämnaEtt att

form.skriftligiskall länmasinformationeninnehållastycket får att

juli 1994.i kraft den llag träderDenna

1993:59SOU

13-05864



8 tillFörslag

ändring iLag konsumenttjänstlagen 1985:716om

Härigenom föreskrivs 15, 21 och 33 §§ i konsument-att

tjänstlagen 1985:716 följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Näringsidkaren skall särskilt Näringsidkaren skall särskilt

iaktta tjänsten inte utförs iaktta tjänsten inte utförsatt att

i strid sådana författ- i strid sådana författ-mot mot

ningsföreskrifter myndig-eller myndig- ningsföreskrifter eller

hetsbeslut väsentligen syf- väsentligen syf-hetsbeslutsom som

till före-säkerställa till säkerställa före-tar att att atttar att

målet för tjänsten tillförlit- målet för tjänsten tillförlit-är är

ligt från såkerhetssynpunkt, ligt från säkerhetssynpunkt,

eller eller

i strid förbud enligt i strid förbud enligtmot mot

4§ marknadsföringslagen 2 § lagen 1994:000 för-om

1975:1418 bud otjänligaeller 6 § produkt- uppenbartmot

6 §säkerhetslagen 1988: 1604. och ellertjänstervaror

produktsäkerhetslagen

Senaste lydelse 1988: 1608

SOU 1993:59



Lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1988:1604.

9§2

Tjänsten skall felaktig, avviker frånresultatetanses om

vad konsumenten tillmed hänsyn 4 § har kräva,rätt ävenatt

avvikelsen beror olyckshändelse eller därmed jämförligpåom en -

händelse,

sådana föreskrifter myndighetsbesluteller väsentligen syf-som

till säkerställa föremålet för tjänsten tillförlitligt frånärtar att att

séikerhetssynpunkt, eller

vad fårdärutöver avtalat.som anses

Tjänsten skall också Tjänsten skall ocksåanses anses

felaktig, den har utförts i felaktig, den har utförts iom om

strid förbud enligt 4 § strid förbud enligt 2 §mot mot

marknadsföringslagen 1994:000 förbudlagen om

1975:1418 6 §eller uppenbart otjänligamotpro- varor

duktsäkerhetslagen och eller 6 § produkt-tjänster

1988: 1604 eller närings- säkerhetslagen 1988:1604om

idkaren inte har utfört näringsidkaren intesådant eller om

tilläggsarbete han skyl- utfört tilläggsarbetehar sådantärsom

2Senaste lydelse 1988: 1608

SOU 1993:59



100 Lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

dig utföra enligt 8 § skyldig utföratredje han äratt attsom

enligt 8 §stycket. tredje stycket.

15

Avser tjänsten förvaring Avser tjänsten förvaringav en av en

lös sak gäller i stället för sak i stället för vadvad lös gäller

12-14 §§i 10 och 12-14 §§ i 10 ochsägs sägssom som

tjänsten fel- tjänsten fel-skall skallatt att ansesanses

aktig, förvaringen anord- aktig, förvaringen anord-om om

avvikeravvikerpå sätt på sättett ettnas som nas som

frän från

medvad konsumenten med vad konsumenten

tillhänsyn 4 § har hänsyn till § harrätt 4 rätt attatt

kräva, avvikelsen kräva, avvikelsenäven ävenom om

beror olyckshändelse beror olyckshändelsepå påen en

eller därmed jämförlig jämförlig hän-hän- eller därmed

delse, delse,

författningsföre-sådana sådana författningsföre-

skrifter eller myndighetsbeslut skrifter eller myndighetsbeslut

väsentligen syftar till väsentligen syftar tillatt attsom som

säkerställa föremålet för föremålet försäkerställaatt att

tjänsten tillförlitligt från tjänsten tillförlitligt frånär är

3Senaste lydelse 1988: 1608

SOU 1993:59



Lagförslag

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

säkerhetssynpunkt, ellersäkerhetssynpunkt, eller

fårvad därutöverdärutöver fårvad somsom

avtalat.avtalat. ansesanses

Tjänsten skall ocksåTjänsten skall också ansesanses

förvaringenfelaktig,felaktig, förvaringen omom

strid förbudanordnas ii strid förbudanordnas motmot

1994:000enligt 2§ lagenenligt 4 § marknadsföringsla-

uppenbart§ förbud1975:1418 eller 6 motomgen

ochotjänligaproduktsäkerhetslagen tjänstervaror

6§ produktsäkerhetsla-eller1988: 1604 eller på sättett

1988:1604 eller pâfrånavviker sådana ettgenupp-som

avviker från sådanaintegifter enligt 10 § har sätt somsom

inteuppgifter enligt 10 §tydligträttats sätt.på ett som

tydligthar sätt.rättats på ett

20 får konsumenteninte enligt iAvhjälps felet vad sägssom

priset.avdraggöra på

itjänstenOm syftet medOm syftet med tjänsten i

förfelatförfelat huvudsak och nä-huvudsak och ärär nä-

Senaste lydelse 1990:935

SOU 1993:59



102 Lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ringsidkaren insett eller bort ringsidkaren insett eller bort

inse detta, får konsumenten i inse detta, får konsumenten i

stället häva avtalet. Detsamma stället häva avtalet. Detsamma

gäller, tjänsten har utförts gäller, tjänsten har utförtsom om

i strid förbud enligt 4 § i strid förbud enligt 2 §mot mot

marknadsföringslagen lagen 1994:000 förbudom

1975:1418 eller 6 § produkt uppenbart otjänligamot varor

säkerhetslagen 1988: 1604. och 6 §tjänster eller produkt-

Har tjänsten utförts till säkerhetslagen 1988: 604len .
del och finns det starka skäl tjänstenHar utförts till en

den inte kommer del och finns det starkaatt skälanta att

fullföljas fel vä- den inteatt kommerutan att anta attav

sentlig betydelse för konsu- fullföljas fel vä-att utan av

får denne häva avtalet sentlig betydelse förmenten konsu-

Ärbeträffande återstående del. får denne häva avtaletmenten

Ärfelet sådant syftet beträffandemed återstående del.att

tjänsten i huvudsak förfelat feletär sådant syftet medatt

och näringsidkaren insett eller tjänsten i huvudsak förfelatär

bort inse detta eller utförs och näringsidkaren insett eller

tjänsten i strid förbud bort inse detta eller utförsmot

enligt 4 § marknadsföringsla- tjänsten i strid förbudmot

eller 6 § enligtproduktsäker- 2 § lagen 1994:000gen

hetslagen, får konsumenten i förbud uppenbartmotom

stället häva avtalet i dess otjänliga och tjänstervaror

helhet.

SOU 1993:59



Lagförslag

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

6 § produktsäkerhetsla-eller

får i ställetkonsumentengen,

avtalet i dess helhet.häva

Om det innan tjänsten påbörjats finns starka skälredan har att

väsentlig betydelseden inte utföras felkommeranta att utanatt av

för konsumenten, får denne avtalet.häva

335§

stycket 2 3 uppsåtligen ellerHar i 10 § första ellernågon som avses

för be-vilseledande uppgifter betydelsevårdslöshet lämnatav av

ändamålsenlighet ochdömningen tjänstens beskaffenhet eller ärav

tjänsten felaktig enligt 10 § eller 15 § andra stycket,grund däravpå

därigenomskyldig konsumenten skada dennehanär ersättaatt som

tillfogas.

i 10 §Har i 10 § Harnågon någon som avsessom avses

2 3 under-första 2 3 första stycket ellerstycket eller under-5
; informa-låtit sådanlåtit sådan informa- lämnalämna attatt

för bedöm-tion för bedöm- tion betydelsebetydelse; avav

E tjänstens beskaffen-beskaffen- ningenningen tjänstens avav
s ändamålsenlighetändamålsenlighet het ellerhet eller somsom

sSenaste 16081988:lydelse

1993:59SOU



104 lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §§ mark-han enligt marknadsfifiringslw han enligt 170ch

1975:1418 har nadvbringslagen I994:000ålagts attgen

ellersäkerhetsinforma- har ålagts lämnalämna eller att

säkerhetsinformation hantion han enligt 5 § somsom pro-

enligt 5 § produktsäkerhetsla-duktsäkerhetslagen

1988:16041988: 1604 har ålagtshar ålagts attatt gen

underlåtenhetenlämna lämna och kanoch kan underlåtenheten

inverkat avtaletinverkat haha avtalet påpå antasantas

tjänsten, skyldighantjänsten, han skyldig ärär attatt omom

skadakonsumentenkonsumenten skada ersättaersätta

till-denne därigenomdenne därigenom till-som som

fogas.fogas.

omfattarSkadeståndsskyldigheten enligt första eller andra stycket

ersättning för föremålet för tjänsten ellerskada påäven på annan

tillhör medlem hansegendom konsumenten eller någon avsom

hushåll
.

i kraft juli 1994.Denna lag träder den 1

SOU 1993:59



till9 Förslag

1990:932konsumentköplageniändringLag om

konsumentköplagen19 §§ i18 ochföreskrivsHärigenom att

följande lydelse.1990:932 skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

18 §

denfelaktig,Varan ärfelaktig, denVaran är omom

för-i stridsäljsstrid för-säljs i mot ettettmot

§ lagen1enligtbud§ marknadsför-enligt 4bud

förbud1994:0001975:1418 elleringslagen motom

ochotjänligauppenbartproduktsäkerhetslagen6 § varor

produktsä-6 §eller1988:1604 eller tjänsterettmot

kerhetslagen1988:1604 ellerförsäljningsförbudannat som

försäljningsför-författningihar meddelats annatettmot

imeddelatsharbudmyndigheteller väsent- somav en

myndig-författning ellerförebyggai syfteligen attatt enav

syfteiväsentligenhetanvänder attden varansomg

denförebyggaeller olycks-drabbas ohälsa att som an-av

drabbasvänderhindrafall eller för att avvaranarmars

förolycksfall ellerellerohälsain-användning av en vara som

användninghindrafrån säker-tillförlitligär attte annars

tillför-inte ärellerhetssynpunkt, vara somav en

1993:59SOU



106 Lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bristfälligär så dess litlig från säkerhetssynpunktatt

användning medför påtaglig eller

fara för liv eller hälsa. 2. bristfälligär dessså att

användning medför påtaglig

fara för liv eller hälsa.

i
i19 §

Fel föreligger även inte med sådanaöverensstämmerom varan

uppgifter egenskaper eller användning säljaren harom varans som

lämnat vid marknadsföringen eller före köpet ochav varan annars

kan inverkatha köpet.påantassom

Varan skall vidare felaktig, inteden överensstämmeranses om

med sådana uppgifter dess egenskaper eller användningom som

någon säljaren, i tidigareän säljled föreller säljarens räk-annan

ning, har lämnat vid marknadsföringen före köpet ochav varan som

kan inverkatha köpet. Varan skallpå dock inte felaktig,antas anses
l

säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. iom

iFörsta och andra styckena inte,gäller uppgifterna har rättatsom

i tid tydligtpå sätt.ett
l

Varan felaktig ocksåär Varan felaktigär ocksåom om

säljaren har underlåtit säljaren har underlåtitatt att

lämna sådan information lämna sådan informationom om

egenskaper eller egenskaper ellervarans an- varans an-

SOU 1993:59



Lagförslag

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

vändning han enligtvändning han enligtsom som

marknadsför-I och 23 §§marknadsföringslagen 7

1994:000 har1975:1418 ingslagenhar ålagts att

underlåtitlämna underlåtit efter ålagts länma ellereller attatt

enligtåläggande enligt efter åläggandeproduktsäker- att pro-

duktsäkerhetslagenhetslagen 1988:1604 lämna

1988: 1604 säkerhets-säkerhetsinformation lämnaom

information Det-Detsamma gäller varan.varan. om om

gäller åläggandetåläggandet har meddelats omsamma

tillverka-tillverkare eller har meddelatsnågonvarans varans

ii tidigare säljled eller någon somannan re annansom

befattningtagit tidigare säljled tagitbefattning med ochvaran

säljaren harsäljaren har känt till eller med ochvaran

tillborde ha känt till underlåten- känt till eller borde ha känt

fullgöraheten fullgöra åläggandet. underlåtenheten attatt

förutsättningEn förutsättning för åläggandet. Enatt varan

fel-felaktig enligt för skallskall detta attanses varan anses

aktig enligt styckestycke dock underlåten- detta ärär att

heten inverkat dock underlåtenheten kankan ha påantas att

köpet. ha inverkat köpet.påantas

i kraft juli 1994.Denna lag träder den 1

SOU 1993:59



108 lagförslag

10 tillFörslag

Lag ändring i prisinformationslagen 1991:601om

Härigenom föreskrivs § prisinformationslagen 1991:60114att

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om näringsidkare [fråga underlåtelseinte atten om

lämnar prisinformation prisinformation enligtenligt lämna

denna skall vadlag, marknads- denna lag gäller som

föringslagen 231975:1418 föreskrivs 13, 17 och §§i

tillämpas. marknadsföringslagen

1994:000 otillbörligom

marknadsföring informa-och

tionsskyldighet vid marknads-

föring.

Prisinformationenligtdenna Prisinformationenligtdenna

lag skall därvid skall därvidlaganses vara anses vara

sådan information särskild sådan information särskildav av

betydelse frän konsument- betydelse från konsument-

i 17§synpunkt i 3§ synpunktsom avses som avses

första stycket marknadsföringslagen.

SOU 1993:59



Lagförslag

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

marknadvbfingslagen.

1994.julii kraft den 1träderlagDenna

1993:59SOU



ll Förslag till

Lag ändring i konsumentkreditlagen 1992:830om

Härigenom föreskrivs 8 och 15 §§ konsumentkreditlagenatt

1992:830 skall ha följande lydelse.

i

iNuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

I fråga underlåtelse I fråga underlåtelseatt iattom om
Ilämna information lämna informationsom anges som anges l

i 6 och 7 §§ eller i 6 och 7 ellersom armars som annars

särskild betydelse frånär har särskild betydelse frånav

konsumentsynpunkt gäller konsumentsynpunkt gäller vad

marknadsföringslagen somflreskrivsi17och 23 §§
,l

1975:1418. marknadsföringslagen

1994:000 infomzations-om
f

skyldighet vid marknadsföring. l
l

l15 §

Om näringsidkare för sin Om näringsidkare för sinen en

eller någon räk- eller någon räk-egen annans egen annans

ning säljer ning säljerutan att utan atten vara en vara

iaktta vad isägs 14 iaktta vad isägssom som

SOU 1993:59



Lagförslag

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

skall det14 utgöraskall det sådanutgöra enansesanses en

handling2 § sådanhandling i ärsomsom avses

4§enligtotillbörligmarknadsföringslagen

marknadsföringslagen1975:1418.

1994:000.

1994.i kraft den 1 juliDenna lag träder

SOU 1993:59



12 Förslag till

Lag ändring i lagen 1992: 1672 paketresorom om

Härigenom föreskrivs §7 lagen 1992:1672 paketresoratt om

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Arrangören för kataloger och broschyrer innehållerattansvarar

information enligt 5 § första stycket.

Arrangören och återförsäljaren för information läm-attansvarar

enligt 6nas

frågaI underlâtelse I fråga underlåtelseatt attom om

lämna information enligt 5 och lämna information enligt 5 och

6 skall marknadsförings- 6 §§ gäller vad föreskrivssom

lagen 1975:1418 tillämpas. 17 och 23 §§i marknadsför-

ingslagen 1994:000 om

informationsskyldighet vid

marknadsföring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

SOU 1993:59



1 13Lagförslag

l
l

till13 Förslag

1993:581i tobakslagenLag ändringom

skall ha1993:581§ tobakslagenföreskrivs 14Härigenom att

följ ande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

MarknadsföringsåtgärdMarknadsföringsátgärd somsom

§ skall12 eller 13strider13 § skallstrider 12 eller motmot

mark-tillämpningenmark- vidvid tillämpningen avav

1994:000nadsföringslagen1975:1418nadsföringslagen

otillbörligotillbörlig motmot varaansesanses vara

konsumenter.konsumenter.

1994.i kraft juliDenna lag träder den 1

SOU 1993:59





Inledning

E

3
1.1 Uppdraget1

F
å

Utredningens uppdrag har varit allmängöra översynatt en av

E MFL. direktiven, bilaga framförs till förI rad skäl stöden

l behovet varit i kraft undersådan Lagen haröversyn. änen merav
§

tjugo och betydande erfarenhetsmaterial har samlats iår ett

3 anslutning till lagens tillämpning. Förändringar skett i mark-har

nadsföringens utformning reklammedier, väsentligenoch nya

etersända, har tillkommit. EES-anpassningen ställer särskilda krav,

liksom den allmänna anpassningen till Europa-öppenmera en

marknad. Kritik framförts liksomhar MFL:s sanktionssystem,mot

utformningen särskilda straffsanktionerade förbudendemot motav

vissa former kombinationserbjudanden. lagstiftningSärskildav om

utformningen marknadsföringsåtgärder tillkommit olikahar påav

områden. Konkurrenslagstiftningen, utformning i varitmycketvars

mönsterbildande för förändratsden MFL, har nyligennuvarande på

genomgripande Förskjutningar har skett i konsument-sätt.ett

politikens allmänna inriktning. initiativ tagits detEn rad har när

gäller näringslivets marknadsföringens område.egenâtgärder på

Utredningen direktivens bedömning tidendelar allmänna att nu

Vissaoch lämplig för MFL.översynsynes vara mogen en av

lagändringar har bl.a. utredningensredan skett grundvalpå av

delbetänkande EES-anpassning marknadsföringslagstiftningenav

SOU 1993:59



161 Inledning

SOU 1992:49. Dessa ändringar emellertid varit högsthar av en

begränsad omfattning. Utredningen valde i delbetänkandetatt

begränsa framförda förslagen till lagändringar,de sådana som

framstod behövliga med till Sverigesomedelbart hänsynsom

förpliktelser enligt EES-avtalet. Vid utformningen lagändringar-av

har statsmakterna, i likhet utredningens förslag, frånmed utgåttna

de krav utformningen framför allt reklam,närmare påatt av som

direktivet i kanställs i vilseledande reklam huvudsakupp om

tillgodoses inom för tolkning tillämpning MFL:sochramen en av

otillbörlig marknadsföring.nuvarande generalklausul Av detmot

sagda framgår utredningen inte sin uppgift iredanatt sett attsom

delbetänkandet den lämpligaste utformningenöverväga av en

marknadsföringslag i Europaperspektiv. däremotsedd Detta harett

självfallet varit viktig uppgift i samband med utarbetandet aven

huvudbetänkandet.

Utredningen hearing förhar anordnat få synpunkter denpåatten

gällande marknadsföringslagstiftningen och behov för-nu av

ändringar i anslutningen fåttUtredningen har till hearingenm.m.

skrivelser marknadsföringslagstiftningensmed synpunkter på

nuvarande och framtida utformning från olika myndigheter,

organisationer och intressenter.

Med hänsyn till den tid utredningen haft till sittkorta som

förfogande fullgörandet bedrivitvid har utredningenuppdragetav

arbetet under i syfte frånöppenhet kunna beakta synpunkterstor att

bl.a. myndigheter organisationer.och

T.f. professor Marianne utredningenLevin har uppdragpå av

dels analyserat frågan skydd för kommersiellt bilagaom ursprung,

SOU 1993:59



1 17Inledning

lagstiftningenförändringbehovetdels utfört analys avaven av

iredovisasAnalysenursprungsbeteckningargeografiska m.m.om

betänkandets bilaga

biståttsekretariat, harvid KO:sMarie Heljeback,Byrådirektören

itillämpningenbeträffandestudieutförautredningen att engenom

bilagareklam,vilseledandeuppsåtligt6 §praxis MFL omav

uppdragGladh har påGunnarrevisionssekreterarenT.f. av

förredogjortpraxisitillämpningenundersöktutredningen samt

kombinationserbjudandenförbudMFL:sförarbetena avseende mot

bilaga 5.rabattmärken,och

utred-biträttIndustriförbundet, harBrink,kand. TorstenJur.

näringsli-beskriverpromemoriautformaningen att somengenom

bilagaegenátgärder,vets
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presentation MFL:söversiktligkapitel innehållerDetta aven
I
l konstruktion ochvidinnehåll lagd lagensmed tyngdpunkten
i

i ändamålsenligtfunnit detinnehåll. Utredningen harlagtextens mest

utredningenkapitel därpraxis i debehandla tillämpning ochatt

i förslag.redovisar överväganden ochsina

l

Marknadsföringslagstiftningens bakgrund och2.1

tillkomst

konkurrenslagstiftningen,liksomMarknadsföringslagstiftningen har

marknadsrättsligainom detcentrala lagkomplexetdet andrae

underhistoria. har väsentligen utvecklatsBådaområdet, korten

tiden världskriget.efter andra

i ii Sverige, liksomefterkrigstidens intogUnder första årtionden

konkurrensbegränsningsfrågor och konsument-det övriga Europa,

ekonomiska debatten.politiska ställning iproblem central denen

genombrott.i marknadsekonominsDenna sin prägladestur av

främstImpulserna kom från USA.

Sverige mindreMarknadsekonomins igenombrott varsom-
i beroendeindustriländer pådramatiskt i europeiskaän andramånga

distributionensinnebaretablerad näringsfrihetstradition påen -

tänkandeproduktionsinriktatområde tidigare förhärskandeatt ett
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förbrukarcentrerat marketingkoncept. Också här komersattes ettav

idéerna erfarenheterna från USA. Marketing-tänkandet inomoch

ekonomiska i Sverige ordet marketingden vetenskapen kom att

efterfrågan,med marknadsföring innebär marknadensöversättas att

förbrukares önskemål skalldvs. konsumenternas och andra krav och

nyttigheter, inte,produktion tjänster och andra ochstyra av varor,

tidigare i utsträckning varit förhållandet, produktionenstorsom

efterfrågan.styra

Marketing-tänkandet medförde konsumenten kom tillerkän-att att

nyckelställning: The Consumer King devisen.thenas en var

1953 syftet främja aktivRedan lag medår attantogs en en

konkurrens marknaden olika näringsidkare emellan, konkurrens-på

begränsningslagen. Den lagen byggdes i årpå två etapper,som

1956 och 1966, 1982 ytterligare utbyggdår årersattes av en

konkurrenslag vilken i sin konkurrenslagavlöstes helttur av en ny

1993.av

Frågan tidsenlig lagstiftning missbruk konkurrens-motom en av

friheten marknadsföringens inte få sin lösningpå område kom att

förrän decennier efter konkurrensbegränsningslagensnästan två

ikraftträdande; detta intensiv samhällsdebatt och äventrots en en,

efter svenska förhållanden, omfattande iutredningsverksamhet kon-

sumentpolitiska frågor och notoriskt otidsenlig lagstiftning, lagenen

illojal konkurrens. Orsaken till denna passivitet från lagstifta-om

sida den omfattande självreglering näringslivetsrens var som

organisationer, i gradvis omfattningÖkande i samverkan med

företrädare för konsumentintresset, 1940-, 1950-byggde underupp

och 1960-talen. En milstolpe i utvecklingen utgjorde tillkomsten
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auktorita-och1957 centralt, för hela landet gemensamtett somav

NOp.Opinionsnämndbedömningsorgan, Näringslivetstivt ansett

gjzÃnslagskraftenhosför NOp:s ställning ochbetydelseAv stor

accepteradeinter tionelltbaseradesbeslut dessa pådess attvar

Internationella Handelskammarensbedömningsnormer, nämligen

ICC:sSverige benämndiinternationella kodex för reklam,ICC

1937 ochförelåg redanförsta editionen årGrundregler. Den

reviderats och byggtsolika tillfällendärefter vidreglerna har ut.

berodde kanskei landnormkällaGrundreglernas betydelse vårtsom

illojal konkurrens,till 1931 lagifrämst de, årspå att motsats om

intres-primäraskall denkonsumentenbyggde tankenpå att ses som

åtgärderotillbörligadefiniera och bekämpagällerdetnär attsenten

marknadsföringens område.på

utveckladesoch den praxisICC:s Grundreglerlikhet medI som

liksom dessbygger MFL,utgångspunkt från dessa,NOp medav

marknads-marknadsföring,otillbörlig påföregångare lagen ettom

centralareglernastanken konsumenten ärföringskoncept och på att

skyddsobjekt.

mark-intresselagstiftarens påinriktningföljd dennaEn avav

1931 lagifanns årsnadsföringen blev reglerna,att omsom

näringsverksamhetibestickningprisgivande yrkeshemligheter,av

utredningsförslagiåterfannsoch för övrigt också ettm.m., som

otillbörliglagstiftningnordisk1966:71 samordnadSOU omom en

lagstift-valdasålundainte plats inom denkonkurrens, bereddes

ningsramen.

viddetförebilder ladesamerikanskamedöverensstämmelseI

bedömningenvidsärskild vikt1970 lagtillkomsten års att avav
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konkurrensfrågor enligt konkurrenslagstiftningen samordnades med

bedömningen marknadsföringsfrågor enligt marknadsföringslag-av

stiftningen. En domstol, Marknadsdomstolen,gemensam numera

fick uppgiften. Genom samordningen säkrades MFL inteatt

tillämpades kunde strida konkurrenslagstift-på sättett motsom

ningens princip effektiv konkurrens och princip intedennaattom

räckvidd i praxis konfliktden kom i med MFL:sså stor attgavs en

grundläggande målsättning konsumentskydd.om

I samband tillkomsten 1970 otillbörligmed lagårsav om

marknadsföring inrättades särskilt KO, uppgiftmedett attorgan,

näringsidkarnasövervaka marknadsföring och vid behov ingripa

i första förhandlingsvägenhand och i sista handövertramp,mot

inför KO-uppgiftertalan Marknadsdomstolen. Andra attgenom var

förhandla näringsidkare organisationer förmed och deras att

eliminera företeelser KOmarknaden bedömdepå som vara

oförenliga berättigade intressen gälldemed konsumenternas detnär

marknadsföringen. anslutning till revisionen 1970 mark-I årsav

organi-nadsföringslag 1975 genomfördes reform också detpåår en

satoriska 1973 in-planet. KO-ämbetet slogs då med detsamman

rättade Konsumentverket i sin resultatettursom var av en-

sammanslagning olika konsumentvårdande myndigheter ochtreav

till myndighet, KOV.organ en-

MFL har efter hand kompletterats dels annexlagar,genom

alkoholreklamlagen dels särskildaoch tobaksreklamlagen, genom

marknadsföringsstadganden i konsumentförsäkringslagen, konsu-

mentkreditlagen och lagen paketresor prisinformationsla-samtom

nyligenTobaksreklamlagen har med tobakslagen.ersattsgen.
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2.2 MFL:s räckvidd och tillämpning

I ekonomisk terminologi brukar marknadsföringen beskrivas som en

uppdelad i olika faser: marknadsundersökning och -analys,process

produktframtagning och -testning, produktion, marknadsbearbetning

reklam och försäljning, kontraktering, efterservice och, numera

ofta även, produktdestruktion. MFL:s regler sikte den delpåtar av

marknadsföringsprocessen omfattar bearbetningen mark-som av

naden för den tjänst eller nyttighet skall marknadsföras.vara, som

De faser föregår bearbetningen marknaden omfattas i stortsom av

inte. l viss utsträckning kan dock marknadsundersökningarsett

bland konsumenter och förbrukareandra beröras MFL. Inteav

heller MFL sikte den marknadsföringsfaspå i tiden liggertar som

efter bearbetningen, dvs. avtalet mellan säljande näringsidkare och

köpande konsument eller de avtalsvillkorpå därvid tillämpas.som

Marknadsföringens civilrättsliga verkningar faller alltså utanför vad

i MFL.som normeras

Efter utredningen föreslagen och riksdagenen av antagenav

lagändring SFS 1993:1361 skall marknadsföringslagen tillämpas

intepå bara avsättningsfrämjande marknadsföring inköps-ävenutan

främjande åtgärder. Lagändringen följd EG-anpassningen.är en av

Den träder i kraft regeringennär bestämmer, dvs. i princip

samtidigt med EES-avtal.ett

MFL:s regler allomfattandeär i den meningen de förgälleratt

marknadsbearbetning i olika distributionsled och distributions-alla

former. De är också allomfattande detpå sättet de täcker helaatt

SOU 1993:59



Gällande124 rätt

andratjänster ochefterfråganutbud ochmarknadens av varor,

förövergripande reglernaalltså deinnehållernyttigheter. MFL

kompletterasdessamarknadsbearbetningen, låt att genomvara

föreskrifter vissadetaljeradesärskild lagstiftning med ommera

tjänster.vissa speciella ochmarknadsföringsåtgärder för varor

lageni betydelsenallomfattande denSlutligen MFL ocksåär att

i marknads-till användningmedia kommagäller för alla kansom

föringen.

inommarknadsbearbetning ochprincip förgäller i baraMFL av

åtgärdendet betydelsemarknaden. Däremotden svenska är utan om

marknadsföringviss eterburenvidtagits i Sverige. Föreller utom

gäller särskilda regler.

materiella bestämmelserkonstruktion och2.3 MFL -

okonventionell uppbyggnad. LagensrättsteknisktMFL har setten

i huvudsakavseenderäckvidd i materiellt bestämsinnehåll och av

mark-otillbörliggällerklausulengeneralklausuler. Dentvå ena

bådainformationsskyldighet. Inadsföring och den andra klausulen

generella ordalag,nyckelrekvisiten formulerade iklausulerna är

tillämpningen.föga ledning vidi för sigoch gersom

2 i lagen,marknadsföring, §otillbörligGeneralklausulen om

lyder:

tjänstmarknadsföringFöretager näringsidkare vid av vara,
handling,reklamåtgärd ellereller nyttighet somannanannan

eller ärstrida god affárssed sättpå annatatt motgenom
näringsidkare, mark-kanotillbörlig konsumenter ellermot
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nadsdomstolen förbjuda honom fortsätta därmed elleratt att
företaga liknande handling. Detsamma gäller vidannan
efterfrågan tjänstpå eller nyttighet.vara, annan

Av lagtexten kan utläsas lagen omfattar dels reklamåtgärder vidatt

marknadsföring, dels andra handlingar vidtas vid marknads-som

föring. Inom den generalklausulen drar finnsyttre treram som upp

särskilda bestämmelser gäller vissa tämligen be-noggrantsom

skrivna förfaranden. Största räckvidden har 6 § re-som avser

k1am-åtgärder, bestämtnärmare uppsåtligt användande vilse-av

ledande framställningar eller näringsverksamhetom egen annans

och är ägnad efterfråganpåverka denpå marknadsfördaattsom

tjänsten eller nyttigheten.varan,

De andra specialbestämmelserna,tvâ likaledes faller inomsom

för generalklausulen otillbörlig konkurrens i falldettaramen om -

annan handling vid marknadsföring, gäller formertvå av

säljfrämj ande åtgärder, nämligens.k. rabattmärkeserbjudanden 7 §

tilläggserbjudanden och kombinerade utbud 8 §.samt

Påföljderna enligt särskildade bestämmelserna andraär äntre

enligt generalklausulen, straff istället för förbud. Lagstiftaren har

med detta markerat skillnad i den rättspolitiska värderingenen av

de särskilt beskrivna handlingarna jämförelsei med de itvå

generalklausulen grundtyperna otillbörliga handlingar.upptagna av

I praktiken har emellertid de speciella bestämmelsernas viktigas-tre

funktion kommit bli konkretionte generalklausulen.åtatt att ge

Åtgärder i objektivt hänseende uppfyllt rekvisiten i någonsom av

de specialbestämmelserna har otillbörligatre enligt general-ansetts

klausulen och har, med undantag, bedömts enligt denna.

När det i generalklausulen sägs handling inte får stridaatt moten
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omfattandeaffárssed främst ICC:s Grundregler och dengod avses

näringslivetutvecklas inompraxis har utbildats och fortlöpandesom

Jfr avsnitt 3.4 nedan.i anslutning till dessa regler.

reklam skallBetydelsefulla principer i grundreglerna är att vara

ickevederhäftig utformadlaglig, hederlig och på ettsamt vara

preciserade bestämmelserPrinciperna konkretiseras istötande sätt.

innehåll och utformning.reklamensom

HederlighetArtikel 2 i grundreglerna med rubriken attanger

inteförtroendereklam skall utformad konsumentensså attvara

inteerfarenheter eller kunskapermissbrukas och dennes brist på

utnyttjas.

artikel rubriceradHuvudbestämmelsen i grundreglerna 4:1,är

ellerVederhäftighet: får inte innehålla framställning ordReklam

bild indirekt antydningar, utelämnanden,direkt ellersom genom-

överdrivna ägnad vilseledaoklarheter eller påståenden är att-

särskiltkonsumenten. heter detta gällerDet att

beskaffenhet,den utbjudna produktens egenskaper, samman--
använd-produktionstidpunkt, desssättning, tillverkningssätt och

kommersiellabarhet och användningsområde, dess mängd samt
eller geografiska ursprung

faktisktutbjudna det totala prisden produktens värde och som-
skall erläggas

avbetalning ellerbetalningsvillkor leasing,andra hyrköp,som-
kreditannan

reparation och underhållleveranssätt, bytes- och returrätt,-
garantivillkor-
förekomsten immaterialrättupphovsrätt och såsomav annan-

firmarättvarumärkes-, mönster-patent, samt
medaljer,offentlig godkännande, innehavutmärkelse eller av-

priser och diplom
den intäktsandel tillfaller välgörande ändamål.som-

iredovisats uttalasI överensstämmelse med vad harsom nu
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förarbetena till lagen otillbörlig marknadsföring prop. 1970:57om

67 all reklam skall vederhäftig. framställningEnatts. vara som

inte uppfyller vederhäftighetskravet och ägnadär påverkaattsom

efterfrågan tjänstpå eller nyttighet, borde därfören vara, en arman

kunna bli föremål för ingripande med stöd generalklausulen.av

Ett förbud kan enligt generalklausulen meddelas finnsdetså snart

anledning förfarande objektivt otillbörligt prop.äratt ett settanse

1970:57 77. Man behöver intealltså föreliggerutröna detatts.

elleruppsåt oaktsamhet från den handlandes sida.

Vid prövning frågan framställning i 0rd, bild ellerav om en

liknande vederhäftig tillämpas,är efter mönster grundreglerna,av

omvänd bevisbörda. åliggerDet följaktligen den ansvarigärsom

för meddelande visa innehållet stämmer medöverensett att att

verkliga förhållanden. En framställning innehåll inte kanvars

verifieras oförenlig med generalklausulen.anses

l Det materiella innehållet i den andra generalklausulen, infor-oml

mationsskyldighet, återfinns i 3 § MFL, första stycket, lydersom

Underlåter näringsidkare vid marknadsföring tjänstav vara,
i eller nyttighet lämna information, har särskildattannan som
å betydelse från konsumentsynpunkt, marknadsdomstolenkan

Åläggandeålägga honom lämna information.sådan kanatt
r

meddelas anställdäven hos näringsidkare och annan som
handlar näringsidkarespå vägnar.

I andra stycke vissa yttrandefrihetsrättsliga hänsynett anges av

betingade preciseringar åläggande fårrör när och hur ettsom

meddelas.

Generalklausulen information har begränsad räck-om en mera

vidd än generalklausulen otillbörlig marknadsföring detpå sättetom

den enbart gäller i förbindelse med avsättningsfrämjandeatt
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till fysiskadvs.till konsumenter,åtgärder riktade sompersoner

bruk.handlar för eget

mellanskillnadväsentligaremateriellt ännuEn settamian,

skyldighetföreskriverinformationsklausulenklausulerna är att en

informationlämnanämligenpositiv åtgärd,företa att somatt en

skyldighetkonsumentsynpunkt. Sådanfrånbetydelsesärskildhar

varitmarknadsföringsåtgärdervidtagnatidigareföreligger även om

marknadsföring.otillbörliggeneralklausulenotadliga enligthelt om

neutraliseringslagsfråga någotinte häralltsåDet är enavom

sättellervilseledande påotillbörlig åtgärd. En annatföretagen

nämligenskallinformationlämnaunderlåtenhetotillbörlig att

MFL.2 §otillbörlighetsldausulenenligtbedömas

bestämmelsernafemnänmdadeinnehåller utöverMFL nu

Även den ärimateriell regel 4marginell,låtytterligare varaen,

tillförbudstadgargeneralklausul. Den mot attutformad ensom

sittförotjänliguppenbartärsaluhållakonsumenter somvaraen

Be-tjänster.förgällerMotsvarandeändamål.huvudsakliga

fall.iMarknadsdomstolen tvåtillämpatsharstämmelsen av

sanktioneransvarighet ochMFL2.4 -

näringsid-deniakttas2-4 ärireglernaansvarig förPrimärt att

Även ärdenmarknadsföring.vidåtgärdenvidtarkare somsom

näringsidkarens vägnar,handlar på t.ex.elleranställd hos somsom

§ ingårEnligt 2ansvarig.hållasrådgivare, kankonsult eller

handlingentillbidragitväsentligtövrigtiochdessutom en somvar
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vidaredistributörermedieföretag elleri kretsen ansvariga, t.ex. av

8 §§enligt och7promotionåtgärder. Ansvarighetenreklam eller

näringsidkaren.däremot baragäller

general-enligt depraktiska talan tvåAv betydelse ärstörsta att

enligt detalanjuridiska medanklausulerna kan riktas mot personer

föras fysiska§§, kanspeciella bestämmelserna, i 6-8 enbart mottre

specialbe-ochgeneralklausulernaolikhet mellanDennapersoner.

enligtolikasanktionernasammanhänger med ärstämmelserna att

förbudenligt specialbestämmelserna,ochgeneralklausulerna

straff enligt deochenligt de förrarespektive åläggande senare.

Marknadsdom-åläggande meddelasförbud respektiveEtt ett av

intevite detta§ förenas medskall enligt 5stolen och avom

förMFL ingaobehövligt. I gränsersärskilda skäl är anges

förhållandevis höga,praxis beloppenvitesbeloppens storlek. I är

åläggandeOm förbud eller000 kronor.vanligen 100 000-200 ett

talanallmän domstolutdömas pâåsidosätts kan vitesbeloppet avav

vid Marknads-eller åläggandetförbudetfört talanden part som om

ofta KO.domstolen,

åläggandeellerförbudsärskilda skäl föranleder kanOm det, ett

beslutslutligtför tiden till dessenligt 2-4 §§ meddelas även att

föreligger 13 §.

under allmäntligger6-8specialbestämmelsernaBrott mot --

KO. Straffet ärmedgivandefår inteåtal åtal väckas utan avmen

ieller fängelse högstböter år.ett
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2.5 Handläggningsregler, KO:s förelägganden

fråga förbudEn eller åläggande enligt 2-4 §§ eftertasom upp

ansökan. Sådan Omansökan KO. denne för visst fallgörs av

beslutar inte fåransökan, ansökangöra görasatt av en samman-

slutning konsumenter, löntagare eller näringsidkare eller,av

beträffande förbud enligt 2 den näringsidkare berörsav avsom

handlingen, s.k. subsidiär talerätt.

En näringsidkare skyldig anmaning KO komma inär påatt av

med yttrande eller upplysning i ärende tillämpning 2-4 §§.om av

Om förbud eller enligt §§åläggande 2-4 kan komma i frågaantas

näringsidkaren skyldig hand-är anmaning tillhandahållaäven påatt

ling, liknandeoch kan för utredningenha betydelsevaruprov som

i Omärendet. anmaning inte efterkoms, får KO förelägga nä-en

ringsidkaren fullgöra sin skyldighet vite högstvidatt av

10 000 kronor.

iEtt beslut fråga förbud eller enligt 2-4 §§ hindraråläggandeom

inte fråga förhållanden ellerprövas ändradepå näratt nytt,samma

särskilt skäl föranleder det.annat

frågaEn förbud enligt 2 § § enligteller 4 eller åläggandeom om

3 § får fall,i inte vikt, KOär större prövassom av av genom

förbudsföreläggande respektive informationsföreläggande. sådantEtt

föreläggande iinnebär den berörde till godkännande omedelbartatt

eller inom viss tid föreläggs förbud vid vite fortsätta medatt en

handling eller, i fall i 2 företa liknandeattsom avses annan

handling respektive lämna information i 3 Ettatt som avses

godkänt föreläggande gäller förbud hareller åläggandeettsom som
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sedanskergodkännandeEttMarknadsdomstolen.meddelats somav

docktill ändatiden ärharden i föreläggandet gått utanutsatta

verkan.

tillhandahållaKOanmaningskyldignäringsidkare påEn är att av

för tillsynbehövsliknandehandling, ochupplysning, somvaruprov

anmaningOm sådanåläggandet åtlyds.förbudet elleröver att en

full-berördedenföreläggafår ombudsmanneninte efterkoms, att

vite.skyldighet vidsingöra

§enligt 2 ellervitesförbudVid överträdelse ett av enav

skäligtefter vaddomstol är6-8 §§ allmänföreskrift i kan som

framställning finns påvilseledandeförordna att vara,somen

skall utplå-affårshandling eller liknandeförpackning, reklamtryck,

dettavilseledande. Kaninte längreden äreller ändras så attnas

domstolen förordnakansyfte inte sätt,uppnås på attannat egen-

domen skall förstöras.

tillämpningpraktisk2.6 iMFL

marknadsföringslagar1975Grundtanken 1970 ochbakom års var

otillbörliggeneralklausulenförstinom de motatt, ramar som

informationgeneralklausulenkonkurrens och sedermera ävenl om

rättspraxis skullesig levandedrog skulle utveckladet somenupp,

Praxisbild-näringsidkarna.näringslivet och påverkagenomsyra

dömande ochdelsningen skulle plan,ske på två genom en

Marknadsdom-eninstansdomstol,auktoritativt prejudikatbildande

i vissochförhandlandeövervakande,delsstolen, ettgenom
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utsträckning bedömande KO sedermera KOV.organ,

Sådan blev också utvecklingen under den första hälften 1970-av

talet. Under slutet denna femårsperiod och därefter i ökandeav en

omfattning förändrades bilden. KOV vidtog i enlighet med stats-

maktemas direktiv jfr 197576:34 normskapande åtgärderprop.

vanligtvis efter förhandlingar med berörda organisatio-att,genom

näringslivssidan,på utfärda råd och rekommendationer iner

regelform, s.k. riktlinjer, eller träffa överenskommelser vissamed

näringsorganisationer eller näringsidkare. Under delensenare av

1970-talet och därefter skedde också förhållandevis omfattandeen

utbyggnad konsumentskyddande verksamhet det lokalapåav en

Ävenplanet. denna kom fullgöra övervakande uppgifter påatt

marknadsföringsonlrådet, särskilt i förhållande detaljhandelntill

inom kommunen.

Vid sidan den offentliga administrationen marknads-av av

föringslagstiftningen har det inom näringslivet utvecklats ett

omfattande nätverk s.k. egenåtgärder. Egenåtgärderna har delvisav

vuxit fram självständigt fortsättning tidigaredenpåsom en

självregleringen, delvis kommit till resultat samverkanettsom av

med myndigheterna, särskilt KOV. Utvecklingen egenåtgärderav

fart kring mitten 1980-talet efter dettog statsmakternaattny av

uttalat sig till förmån för sådana jfr 198485:213 ochprop.

bilaga 6.

De marknadsföringsåtgärder dominerar i Marknadsdom-som

stolens praxis är reklamåtgärder och säljfrämjande åtgärder,

inbegripet reklam för sådana åtgärder. Antalet informationsfall är

få. Marknadsdomstolens ställning högsta prejudikatskapandesom
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medför avgöranden totaltområdet naturligen antaletpå attorgan

1971-1992 domstolenganska begränsat. Under perioden harärsett

behandlat 525totalt marknadsföringsärenden.

E KOV visar detDen ärendestatistik tillgänglig hosär attsom
l
i totala antalet marknadsrättsliga hos verket under denärendenl

femårsperioden cirka 3 500 000varierat mellan och 4senaste

Enligt inhämtats frän verket kan detärenden vadår.per som

iberäknas dessa antalet MFL-ärenden ligger storleksord-att av

ningen 2 700-3 årligen. siffror belyser000 ärenden Några som

ärendenas beskaffenhet finns inte det helt klart detstår storaattmen

flertalet vanligtvis olika formergäller ifrågasätta reklamâtgärder, av

vilseledande framställningar.

framgårVad gäller de samlade insatserna det lokala planetpå av

undersökning KOV nyligen gjort drygt 3 000 marknads-atten som

rättsliga ärenden i den kommunala konsumentverk-hanterasärper

drygt hälften ifrågasättasamheten. Av dessa ärenden gäller

cirkaöverträdelser Cirka 80 ärendena, ellerMFL. procent avav

2 500 slutbehandlas det lokala planet medan deärenden, på

till KOV.resterande 20 vidareärendena försprocenten av

Sammanfattningsvis betydandekan det konstateras att resurser

Satsningenoch alltjämt tillämpa MFL. ärpåsatsats satsas att

genomsnittligt försannolikt förhållandevis den görsstörre än som

administrera näringsrättslig lagstiftning.jämförligatt annan
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utländskinternationell ochiHuvudlinjer

3. Inledning1

fickmarknadsföringochotillbörlig konkurrensNormsystemet mot

i slutetgrundläggande konturersinai i allmänhetVästeuropa av

successivthärefterhardetta sekel. Deti början1800-talet och av

kon-huvudinriktningsin påfrån börjanhadeutvecklats. Det att ge

illojala konkurrensåt-skyddnäringsidkarekurrenter och andra mot

alltmerdecenniernaoch under dehärefter,gärder. Det har senaste

otill-konsumenternaskyddasyftefått till centraltmarkant, motatt

varit allde-förändring harmarknadsföringsåtgärder. Dennabörli ga

länderna.nordiskapåtaglig i deles särskilt

internationellaperspektiv deinternationellt ärGrundläggande i ett

reglerdeFrämst märks härområdet.konventioner ingåtts påsom

Pariskonventionen.itagits inillojal konkurrensskydd mot somom

överenskommelser rörinternationellaVidare särskildafinns som

behandlasKonventionssystemetursprungsbeteckningar.geografiskai

3.2.i avsnitts

reklam,vilseledandedirektivsärskildaEG gällerInom re-om

lagstift-sinSverige harTV-satellitsändningariklam anpassatm.m.

EG-EES-anpassningen.fördirektiv inomning efter dessa ramen

utarbetandevidutgångspunktviktigutformningdirektivens utgör en

före-EGInommarknadsföringsomrâdet.svenska regler påav nya
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ligger förslag till direktiv otill-även olikarör typernya som av

börlig marknadsföring. Också Romfördragets allmänna regler om

motverkande handelshinder berör utformningen marknadsför-av av

ingslagstiftning. EG-rätten behandlas i avsnitt 3.3.

Stor betydelse, både i Sverige och andra förmånga länder, rätts-

utvecklingen och dagens otillbörligarättsläge denpå påsynen

konkurrensens område, har de grundläggande, utomrättsliga koder

utarbetats. Främst märks härvid redan i det före-nämntssom som

ICC:sgående Grundregler för reklam. Dessa har internationellstor

genomslagskraft och har härigenom bidragit till harmoniseringen

i den internationella vad otillbörlig marknads-på utgörsynen som

föring. internationellaDe koderna behandlas i avsnitt 3.4.

Vid jämförande studium rättsläget i olikaområdetpå väs-ett av

teuropeiska länder kan urskilja huvudlinjer,man gemensamma som

utvecklingrör rättssystemets och grundläggande uppbyggnad. Här-

vid intespelar minst 1909 illojalgällande tyska lagårs, ännu mot

konkurrens grundläggande roll. I avsnitt 3.5 behandlas huvudlin-en

jerna i det nationella rättsläget i västeuropeiska utanförländerstörre

Norden.

I efterföljande avsnitt behandlas rättslägeti Tyskland avsnitt 3.6

och Schweiz 3.7avsnitt litet ingående.mera

Härefter behandlas i avsnitt 3.8 marknadsföringslagstiftningen i
g
lDanmark, Norge och Finland. tillDen har sin grundläggande ut-

formning likheter med den föreliggersvenska det ävenstora men

olikheter intresse.av
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Pariskonventionen3.2

praktiskträttsskydd ärindustrielltPariskonventionen för numera

Kon-utanför.industriländer stårfåvärldsomfattande. Endasttaget

revisions-vidrevideradesmateriella reglerventionens senast en

ratiñ-harflestaallra1958. DeLissabonkonferens i stater numera

i bilaganedanutdragiDenna återgesLissabontexten.cerat

rättsskyddet,industriellaSkyddsområde detärKonventionens

tillemellertid ocksåharKonventionenvarumärken.ochbl.a. patent

illojalundertryckandeochursprungsbeteckningarföremål av

2.punktartikel 1konkurrens

grundläggande krav på2i artikeluppställerKonventionen ett

demberedaförpliktadeärbehandling, dvs.nationell attstaterna

minstPariskonventionen,med iland, ärtillhör annat somsom

medborgare.landetsrättsskydd egnaf somsamma
l otillbörligberörnärmarePariskonventionen,iartiklarDe som
l

1010 artikelViktigast10. äroch10,artikelkonkurrens, ärl
l

lyder:3 som
l tillhörl dem,tillförsäkraUnionsländerna pliktigaär att soml

illojal konkurrens.skyddunionsland, verksamtnågot motll affárssed,godstriderkonkurrenshandling,Varje motI som
illojal konkurrens.handlingutgör aven

förbjudas:skallSärskilt
detmedelvilketbeskaffenhethandlingar1 alla att, genomav

företag,konkurrentsförväxling medframkallamå, envara
handel;industri ellerverksamhet inomellervaror

ägnadeaffärsverksamhet,i utövningoriktiga påståenden2 av
verksam-ellerföretag,misskreditera konkurrentsatt varoren

handel;industri ellerinomhet
affärsverk-ianvändningvilkaspåståenden,angivelser eller3

rörandeallmänhetenvilseledaägnadsamhet är att varors
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beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper, användbarhet
eller myckenhet.

Räckvidden de krav utformningenpå medlemsstaternas rätts-av av

10ordningar artikel ställer omdiskuterad.är Klart är attsom

konventionen i fall förpliktar medlemsstaterna upprätthållavart att

verksamt rättsskydd de former otillbörlig marknads-ett mot tre av

föring särskilt inämns konventionstexten, dvs. åtgärdersom som

framkallar förväxling med konkurrents verksamhet,en varor m.m,

misskreditering konkurrent oriktiga påståenden ochav genom re-

klam vilseleder beskaffenhet Eftersom dessasom om varors m.m.

former endast nämns exempel, dock konventionenmåstesom anses

innebära rättsskyddet i medlemsstaterna skall omfatta flera for-att

konkurrenshandlingar demän uttryckligen nämns.mer av som

Frågan emellertidär hur andra punkten i den citerade skalltexten

uppfattas. Ett tolkasätt är dennärmast definition.att att se som en

En tolkning denär kräver medlemsstaterna skallatt attannan

bereda skydd alla slag konkurrenshandlingar stridermot av som

god sed, endera lagfást generalklausul ellermot genom en genom

rättspraxis. Den uppfattningen torde bäst istå överensstäm-senare

melse med konventionens anda inte obestridd. Sakenärmen

belyses ytterligare i betänkandets bilaga avsnitt 5. Samman-

fattningsvis torde kunna sägas medlemsländerna förbundit sigatt att

inskrida sådana åtgärder förkastliga enligtbådemot som anses

internationell standard i välutvecklade länder och i det landetegna

och därvid i fall de i tredje punkten uppräknadevart mot typerna.

WIPO, Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten,

10.genomför för närvarande studie artikelstörreen av
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ursprungsangivel-falskaPariskonventionens artikel 10 behandlar

länderi alla anslutnaartikel 10 första skall detEnligt stycketser.

indirektdirekt elleri fallmöjligt ingripa med beslagatt avvara

ellerfalsk angivelse rörandeanvändning varans ursprungav en

identitet. Enligthandlandensfabrikantens ellerproducentens,

sigsysselsätternäringsidkareartikel 10 skall allaandra stycket soma

å inriktadregelifrågavarande slag ha talerätt; påmed attenvaror av

i skydda illojal konkurrens.mot

i tillförsäkrasig medlemsstaternaEnligt artikel 10 förbinder att

l rättsmedel för verk-lämpligatillhör unionsländerdem andrasom

1010 avseddai artiklarna ochundertryckande allasamt av

näringslivsorga-förhärvid föreligga talerätthandlingar. Det skall

nisationer.

särskildursprungsbeteckningar finnsfråga vilseledandeI enom

Madrid-bestämmelser, nämligenkonvention närmaresom ger

undertryckandeapril 189114överenskommelsen den avom

i ursprungsbeteckningar handelsvarororiktiga vilseledande påeller

i Överenskommelsen inedanMadridöverenskommelsen. återges
i

konvention, bl.a.ratificerat dennabilaga 9. Sverige har även som

övrigt inte hariflesta europeiskaomfattar de länder ensommen

3Enligt artikelPariskonventionen.lika vid medlemskrets som

sig medlemsstaternaförbinderMadridöverenskommelsen att

karaktärenbeteckningar, harförbjuda användande alla avsomav

allmänhetenvilseledaoffentliggörande och ägnadeär attett

angående varors ursprung.

betydligt1958 längreanslutit sig tillSverige inte årshar däremot

för ursprungskänne-skyddLissabonöverenskommelsegående om
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tecken. Det internationella skyddet för geografiska ursprungsbe-

teckningar behandlas närmare i betänkandets bilaga

3.3 EG och EES

3 3 1 Utgángspunkter. .

Utredningen har behandlatnämnt anpassningen den svenskasom av

marknadsföringslagstiftningen till EG och EES Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet i delbetänkande, EES-anpassningett av

marknadsföringslagstiftningen, SOU 1992:49. Däri föreslagna

ändringar har föranlett 199293:1lO, vilken lett till riks-attprop.

dagen beslutat vissa ändringar i MFL SFS 1992: 1361.

I delbetänkandet behandlade utredningen EG-direktivetäven om

TV-sändningar till allmänheten. Direktivet behandlades iäven

radiolagsutredningens delbetänkande Lagstiftning satellitsänd-om

ningar TV-program SOU 1992:31. På grundval båda be-av av

tänkandena framlades den riksdagen propositionenantagnaav

199293:75 Satellitsändningar TV-program. Riksdagen harav,

härigenom antagit lag satellitsändningar televisions-en ny om av

sändningar till allmänheten SFS 1992:1356 ändringar isamt

radiolagen och ytterligare ändringar i marknadsföringslagen SFS

1992:1362 och SFS 1992:1361. Dessa lagändringar kommer i

likhet med de ovannämnda ändringarna i MFL träda i kraft förstatt

samtidigt med EES-avtalet.

En presentationnärmare den relevanta EG-rätten har givits iav
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fårUtredningenpropositionerna.betänkandena ochde nämnda

36 ff.,delbetänkandei sittframställningentillsärskilt hänvisa s.

översiktkortfattadskall endast lämnas83 ff. Här52 ff. och aven

huvudlinjerna.

i EG-rättenreglerdeutgångspunkt ärSverige centralförEn att

EG:sden deltillhörmarknadsföring och konkurrensrör avsom

EESi avtaletingårcommunautaire1’acquisregelverk omsom--

sin internamedinförlivaåtagit sigEFTA-staternaoch attsom

tillkom-lagändringarna harsvenskanämndarättsordning. De nyss

EG-regler. Dettillämpning dessakorrektmit i syfte säkraatt aven

EES-rätti EG-rätt och ärinnehålletmateriellainnebär detsagda att

speciella reglerfrånbortsettmarknadsföringsområdet,detsamma på

torde kommadet inteföljerHäravområdet. attdetpå attagrara

svensktvidanpassningsåtgärderytterligarekrävas några ett

EES-avtalet.omfattasde områdenmedlemskap i EG på avsom

handelshinderundanröjaEGsyfte förgrundläggande ärEtt att av

förfria rörlighetendenförsvåraägnadeolika slag, är att varorsom

sker bl.a.marknaden. Dettainretjänster denoch på gemensamma

harmonisering, ellersyftar tilldirektivutfárdande somgenom av

lagstiftning.tillnärmning, medlemsstaternasmed term avannanen

effektiv konkur-åstadkommahuvudsyfte för EG ärEtt attannat en

omfattandeskermarknaden. Dettadenpå genomgemensammarens

förbudbyggda påkonkurrensregler, bl.a.upprätthållande motav

konkurrens-ingripandenavtal ochkonkurrensbegränsande mot

sida.frånåtgärder medlemsstaterssnedvridande

kommit tillmätashuvudsyfte, årytterligare påEtt attsenaresom

välfungerande konsument-upprätthållabetydelse,ökad är ettatt
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skydd. I Maastrichtfördraget ingår såsom viktig nyhet införandeen

särskilda regler i Romfördraget konsumentskydd. Stärkandeav om

konsumentskyddet förs in i uppräkningen Gemenskapens målav av

i artikel 3 Romfördraget och artikel 129 införs,en ny a som

närmare hur Gemenskapen bidraskall till hög konsument-anger en

skyddsnivå.

3.3.2 Direktivet vilseledande reklamom

EG:s regelsystem på marknadsföringens område fyller alltså tre

grundläggande syften; undanröja handelshinder, beredaatt att ett

välfungerande konsumentskydd och medverka till effektiv ochatt en

samtidigt tillbörlig konkurrens.

Lagharmoniseringsarbetet inom området har, framgått,redansom

hittills främst tagit sig uttryck i två centrala direktiv. Grundläggande

direktivetär vilseledande reklam. Direktivet nedan iåtergesom

bilaga 7 detsåsom översatts i EES-avtalets bilagor med rättsakter

Band Den utredningen tidigare i delbetänkandets bilaga 3av

publicerade översättningen skiljer sig härifrån.något

Direktivet vilseledande reklam detär heltäckande EG-mestom

instrumentet reklarnområdet.på Det syftar till skyddatt motge

vilseledande reklam. Skyddssubjekt konsumenternaär såväl den-

enskilde konsumenten konsumentkollektivet och näringsid-som -

karna. Direktivet har vidsträckt reklamdefinition artikel 2. Nären

det gäller avgöra reklam vilseledande,är skallatt hänsyn tilltasom

alla inslag i reklamen artikel 3. I direktivet exemplifieras antalett
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uppgifter.vilseledandetypfall på

direktivet ärenligtförpliktelsegrundläggandeMedlemsländernas

förmedeleffektivatillräckliga och attförfogar övertill deattatt se

intressenäringsidkareskonkurrerandeochi konsumenternas --
detstycket. Närförsta4:1artikelreklamvilseledandekontrollera

betydandemedlemsländernamedel harsådanagäller valet enav

vilseledandemöjligtdockskall att stopparörelsefrihet. Det vara

be-föreskrivamöjlighetharMedlemsländerna attreklam. om

skallmyndigheterDomstolar ochreklam.vilseledanderiktigande av

bevisbördannäringsidkarenpåläggaprincipibefogenheter attges

faktareklampåståendenvederhäftighetengällerdetnär omav

6.artikel

nödvändigharmarknadsföringslagen ansettsändring iDen som

EES hartillanpassningentillanslutningdirektivet iföljd avsom

otillbörliggeneralklausulenutvidgningmindrevarit omaven

Ändringen marknadsförings-innebärMFL.marknadsföring i 2 § att

marknadsföringsåtgärdertillämplig pågjortsharlagen även som

ellertjänstefterfrågan påvidnäringsverksamhetiföretas vara,en

anskaffningsfrämjan-andraochinköpsreklamdvs.nyttighet,annan

åtgärder.de

TV-direktivet3.3.3

direk-rådetsTV-direktivet,s.k.detdirektivetcentrala ärandraDet

bestämmelservissasamordning19893 oktobertiv somavomav

författningarandraochlagari medlemsstaternasfastställts om
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utförandet sändningsverksamhet för television 89552EEG.av

Direktivet iprop.återges 199293:75 115 ff. och i utredningenss.

delbetänkande 121 ff. TV-direktivets grundläggande syfte ärs. att

främja fri rörlighet inom Gemenskapen för TV-sändningar till all-

mänheten; normalt form tjänst. TV-direktivet regler ien av ger en

rad olika hänseenden, bl.a. sådana distribution ochsom avser pro-

duktion TV-program. En viktig del direktivet är dess kap. 4av av

närmare regler TV-reklam och sponsring.som ger om

TV-reklam skall lätt identifiera sådan och hållasattvara som

klart åtskild från andra delar artikel 10. Närmareprogrammetav

regler reklams placering i sändningar artikel 11. Vissa in-ges om

i TV-direktivettressen särskilt skyddsvärda. artikelI 12anges som

föreskrivs sålunda TV-reklam inte får utformasatt på sådant sättett

denatt

undergräver respekten för den mänskliga värdigheten,-

diskriminerar någon grundpå kön eller nationalitet,av ras,-

angriper religiös eller politisk övertygelse,-

beteende skadligt föräruppmuntrar hälsaett eller säkerhet,som-

beteende skadligtär för miljön.uppmuntrar ett som-

TV-direktivet innehåller också restriktioner för reklam beträffande

vissa produktkategorier. Artikel 13 slår fast generellt förbud förett

alla former TV-reklam för cigaretter och andra tobaksvaror.av

Förbjudet är också TV-reklam för sådana läkemedel och medicinska

behandlingar endast kan erhållas efter läkare i detsom recept av

medlemsland har jurisdiktion över programföretaget artikelsom

14. TV-reklam för alkoholhaltiga drycker inteär generellt

förbjuden får inte rikta sig speciellt till minderåriga och måstemen
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i övrigt utformning enligt i direktivetha återhållsam närmareen

angivna riktad till minderåriga interegler artikel 15. Reklam är

16särskilda, i artikelförbjuden uppfyllagenerellt måstemen

kanangivna, i syfte motverka TV-reklamkravnärmare att att

fysisk moraliskorsaka eller skada.

TV-direktivet införlivats svensk i första handhar med rått genom

tillden satellitsändningar televisionsprogram all-lagennya om av

syftarmänheten. föreskriver totalförbud för TV-reklamDenna somu
I

till under 12 21 §. TV-fånga uppmärksamheten hos barn åratt

i Sverige förbjudenreklam för tobak respektive alkoholdrycker är

Generalklausulenenligt tobakslagen respektive alkoholreklamlagen.
Å

i 2 § gjorts tillämplig satellitsändningar TV-MFL har även på av

riktar sig land inomfrån Sverige ochutgår mot annatprogram som

EES-området.

konventionEuroparådet har antagitDet kan nämnas att en om

också innehåller regler TV-gränsöverskridande television omsom

1993.i kraft 1 maj TV-konventionenreklam. Den har den ärträtt

iavsedd tillämpas mellan de är medlemmar Europarå-stateratt som

TV-direkti-det. Mellan EGEES-länderna i första handskall dock

tillämpas särskild bortkopplingsbestämmelse.regler enligtvets en

EG-direktivets regler TV-Europarådets konvention och om

viktigareklam i sina likartade skiljer sig vissahuvuddragär påmen

statsmak-199293:75 10. Sverige harpunkter se bl.a. Iprop. s.

EG-direktiveti samband med beslutet anpassning tillterna om

konvention.beslutat ratifikation Europarådetsavvakta medatt en av

föreliggerDetta motiverats oklarhet med hänsynhar med den som

itill olikartade ansvarsbestämmelsernaden utformningen av
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direktivet och i Europarådets konvention 199293:75prop. s.

18 f..

3.3.4 Andra direktiv marknadsföringrörsom

Utöver de grundläggande EG-direktiv marknadsföringsom-två på

rådet, behandlats, finns andra direktiv marknads-som nu som avser

föring eller i fall berör detta område. 1979Här märks årsvart

prismärkningsdirektiv rådets direktiv 79581EEG juniden 19av

1979 konsumentskydd i samband med prismärkning livsme-om av

del, 883ändrat 15 EEG 1988 prismärkningsdirektivoch årsgenom

rådets direktiv 88314EEG den juni 19887 konsument-av om

skydd i samband med prismärkning livsmedel.andra änav varor

sistnämndaDet gäller hushållsprodukter livsmedel.ärsom

Dessa direktiv väsentligen skyldighet medtvå märkaattavser

och lämna uppgift försäljningspris och jämförpris i frågaom om

fárdigförpackade har till utform-De delar likartadstoravaror. en

ning. Huvudregeln försäljningspriset skall tillsammans medär att -

jämförpriset sådant krävs entydigt igen-när lättett samtanges-

kännligt och tydligt läsbart. Prisuppgifterna skall baseras detpå

slutpris konsumenten skall inbegripen.betala, Direktivensom moms

har beaktats i samband med utarbetandet prisinformationslagen.av

Se vidare Prisinformation till SOU 1990: 106konsumenter,

152 ff.s.

Flera konsumentskyddsdirektiv innehåller regler informa-om

tionsskyldighet. Hit hör 1986 direktiv konsumentkrediterårs om
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1986 tillnärm-rådets direktiv 87 102EEG 22 decemberden omav

författningar konsu-ning och andramedlemsstaternas lagar omav

bl.a. regler9088EEG. Härmentkrediter, ändrat omgesgenom

kreditvill-vissa andraeffektiv ochskyldighet informera räntaatt om

i för 1992inominförlivats med svenskkor. Reglerna har rätt ramen

l 6-8 §§informationsskyldighetsreglerkonsumentkreditlag,års vars
l 199192:83.3 § seupprätthålls med stöd MFL prop.av

l direktivpaketresor rådetsVidare direktivetmärks om

l inne-m.m.. Detta90314EEG juni 1990 paketresorden 13 omav

angivenskyldighet lämnahåller bl.a. regler närmareattom

ibeskaffenhetinformation pris och researrangemangets m.m.om

svenskinförlivats medregler harkataloger och broschyrer. Dessa

informations-bestämmelserpaketreselagen,rätt omvarsgenom

3 § MFL.upprätthålls med stödskyldighet 5-7 §§ likaledes av

tobaks-’ märkningdirektiv tobaksvaror,EG har särskiltett om av

l avgjord frågadirektivet. i EG aktuell ärEn ännu om manmen
g förslagförbud tobaksreklam. Ettför EGhela skall besluta motom

iinriktning behandling rådettill underdirektiv med denna är men

betydandehar motstånd.påstött

förordninginföraVidare kan EG nyligen beslutatnämnas att en

ochursprungskänneteckenför geografiskaskydd ursprungs-om

förordningenbeteckningar för jordbruksprodukter, ursprungs-om

juli208192 den 14beteckningar rådets förordning, EEG, avnr

ursprungsbeteckningar och1992 skydd för geografiska ur-om

livsmedel. Dennaochför jordbruksproduktersprungskännetecken

geografiskaövrigt deEG:s iberörs, liksom regelsystem på

1992Rådet harursprungsbeteckningarnas område i bilaga år
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antagit omfattande direktiv marknadsföring humanläkeme-ett om av

del direktiv 9228EEG. Direktivet främst läkemedelsreklam.rör

Det skall implementerat i medlemsstaterna fr.o.m. 1 januarivara

1993. Reklam till allmänheten för receptbelagda läkemedel skall

enligt direktivet förbjuden. Direktivet uppställer tämligenvara

omfattande förregler utformningen reklam för icke receptbelag-av

da läkemedel och för information därvid skall länmas.som

3.3.5 Pågående arbete

Inom EG pågår arbete med ytterligare direktiv marknadsförings-pâ

området. Det föreligger sålunda förslag till direktiv jämför-ett om

ande reldam, få formen tillägg till det gällandeavsett att ettav

direktivet vilseledande reklam. Vid europeiska rådets imöteom

Edinburgh i december 1992 beslöts dock förslagdetta skulleatt

omarbetas med sikte begränsning tillpå grundläggandeatten ange

principer. Det bakomliggande problemet jämförandeär reklamatt

tillåten i flertalet medlemsstater, förutsatt den korrektärattanses

och rättvisande, medan vissa medlemsländer främst Tyskland- -

jämförande reklam principiellt otillåten. Härigenomanser vara

uppkommer visst handelshinder. Det föreliggande direktivför-ett

slaget går på under vilka förutsättningar jämförandeut att ange

reklam skall tillåten inom EG.vara

föreliggerDet vidare förslag till direktiv konsumentskyddett om

i samband med avtal distansförsäljning, vilket för närvarande ärom

under behandling i Europaparlamentet. Direktivförslaget innehåller

SOU 1993:59



149utländskHuvudlinjer internationell ochi rätt

behandlar blregler ochbåde marknadsrättsliga och avtalsrättsliga a..

negativ säljmetod.säljerbjudanden användningvia TV och av

marknadsföringsomrádetför EG-direktivUtmärkande de på som

avgränsadebehandling deantagits undereller är är att avsernu

förslagursprungligakommissionensområden. Det kan nämnas att

direktiv vilseledande reklamtill blivit 1984det års varomsom

innefattade andraväsentligt omfattande och även typer avmera

integritetskrän-diskriminerande,otillbörlig marknadsföring t.ex.av

E misskrediterande karaktär.kande eller

i Max-Planck-Institutet för1960-taletKommissionen redan pågav

rättsjämför-utarbetaimmaterialrätt i i uppdragMünchen att storen

otillbörliga kon-i medlemsstaterna denande studie rättsläget påav

fortsättauppdragInstitutet harkurrensens omrâde. ett nytt attnu

EG-kommis-anledningemellertidstudier. finnsdessa Det anta att

föreliggadelområden där det bedömssionen i sitt prioriterararbete

i nationellaeller där olikheter detkonsumentskyddsproblemaktuella

be-medför handelshinder någonrättsläget i medlemsstaterna av

tydelse.

Romför-med stödhandelshinder3.3.6 Motverkande avav

draget

inom EGrättslägetbetydelse för förståelsenAv grundläggande av

utfärdadeinte endast demarknadsföringsområdet emellertidpå är

minstisådanaharmoniseringsdirektiven arbetetoch pá utannya

framför allt degrundläggande regler,lika Romfördragetshög grad
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regler motverka handelshindrande åtgärder.attsom avser

Romfördragets artikel 30 förbjuder alla slag åtgärder medav

motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner. Detta

begrepp tolkas vidsträckt i EG-domstolens praxis och innefattar

varje åtgärd direkt indirekt,eller aktuellt eller potentiellt kansom

påverka handeln negativt. Grundläggande EG-domstolensär av-

görande i Dassonville-mälet, mål 1274.

Handelshindrande åtgärder kan emellertid enligtgodtagbaravara

artikel 36 Romfördraget, de grundas särskild vikt.hänsynpåom av

Fördragstexten bl.a.nämner hänsyn till allmän moral, allmän ord-

ning och allmän säkerhet, skydd för människors hälsa samt

immaterialrättslig lagstiftning. Av domstolens praxis framgår att

bl.a. viktiga miljöskyddsskäl eller konsumentskyddsskäl också kan

legitimera handelshindrande effekter. sistnämndaDet kommer att

bli särskilt tydligt efter genomförande i Maastrichtför-deett av

draget beslutade ändringarna i Romfördraget, särskiltsom

konsumentskyddnämner bland Gemenskapens mål se i dettaovan

avsnitt.

För artikel 36 grundad restriktionpå skall godtagbaratt en vara

krävs enligt EG-domstolens i Cassis Dijonavgörande målet de mål

12078 och därpå byggd praxis icke-diskri-åtgärden ärattsenare

minerande, behövlig och inte onödigt långtgående. Man tillämpar

med andra ord proportionalitetsprincip.en

Artiklarna 30 och 36 i Romfördraget i EES-avtaletmotsvaras av

artiklarna ll och 13, i här aktuella hänseenden likalydandeärsom
s

och skall tolkas Romfördragetspå bestämmelser.sättsamma som
å
IEtt nationellt förbud 5visst slag reklam eller mark-mot av annan
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ochhandelshindrandebedömanadsföringsåtgärd kan att somvara

demed stödEES-avtaletrespektiveRomfördragetstridande mot av

välkändabelysas någrasagda kanreglerna. Detberörda avnu

i EG-domstolen.avgöranden

alkoholreklamförbudsmålavgjortEG-domstolen har ettett om

190målenRomfördraget36 i30 ochartiklarnaförenlighet med

lagstiftning i1985 infördPrövningen gällde17690. åroch en

förbiografreldamochutomhusreklamKatalonien, förbjödsom

målIvolymprocent.överstigande 23alkoholhaltmeddrycker etten

förbud,dettaöverträdelsegälldeinför domstol,spansk avsom

katalanskafördes dentalanvilkainvände företagde attmot

spanskaRomfördraget. Denartikel 30 istredlagstiftningen mot

tolkningsbesked fråninhämtafrågai dennadomstolen beslöt att

EG-domstolenRomfördraget.ienligt artikel 177EG-domstolen

inteutformning,förbudet hadekatalanskafann detatt somen

spritdrycker.importeradetilli förhållandediskriminerandeverkadeI
s
i motverkasyftereklamförbudetsfann vidareDomstolen attatt vari

härvidlag.betydelsedet torde haalkoholkonsumtion ochför hög att

godtag-reklamförbudetbedömning domstolenVid fannsamladen

36 Romfördraget.stöd artikel ibart med av

Romfördraget36 iartikelmed stödEG-domstolen har av

efterbildningar iutgjortgodtagit importförbud produktermot som

efterbildning,otillbörligimportlandets rättsreglerstrid motmot

märksHärdiskriminerande.tillämpningen ickeförutsatt äratt

efter-till Hollandimport681särskilt fallet Beele mål avang

EG-rubriken2 undervidare bilagabildade Sekabeltrummor.

falletvarurörelser. Välkänt är ävenfriaoch principenrätten om
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Dansk Supermarked, 5880,mål likaledes berört i bilaga dettaI

fall godtog EG-domstolen dansk domstol förbudmeddelatett av

marknadsföring i Danmark parti parallellimporterademot ettav

jubileumstallrikar visst slag, hade danskedenutsorteratsav som av

beställaren grund kvalitetsfel.på av

EG-domstolen har också godtagit nationell domstol meddeladeav

förbud marknadsföring produkter med utnyttjande vilse-mot av av

ledande ursprungsbeteckningar. Se vidare bilaga 3 rubrikenunder

Det hittillsvarande skyddet för ursprungsbeteckningar principenoch

fria varurörelser i EG.om

Uppmärksammas bör också tämligen färskt avgörande medett

falletutgång, GB-INNO-BM mål 36288, GB-INNO-BMannan

Confédération du Commerce Luxembourgeois. Fallet rördemot ett

belgiskt detaljhandelsföretag, sålde butiki närasom varor en

luxemburgiska ochgränsen, hade spritt reklamblad i Luxem-som

burg, i vilka företaget armonserade med tillfällig prissänkningen

under viss vecka sina tidigare, ipå reklamen angivna priser.en

Denna marknadsföring otillåten enligt luxemburgiskadenvar

lagstiftningen otillbörlig konkurrens, då den gick utanförmot ramen

för den tillåtna ordningen för realisationer och utförsäljningar.

Marknadsföringen däremot tillåten enligt belgisk Luxem-rätt.var

burgisk domstol förbjöd marknadsföringen talan närings-på av en

idkarorganisation.

Den högsta luxemburgiska domstolen inhämtade tolkningsbesked

från EG-domstolen i frågan denna rättstillämpning kunde stridaom

artiklarna 30 och 36 i Romfördraget. Dettamot fann EG-domstolen

fallet. Domstolen slog fast hinder eller restriktioner förvara att
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effek-handelshindrandekan hafrämjande åtgärderreklam säljeller

Romfördraget. Såsomartikel 30 iförfaller inomter ramensom

följande uttalandedomstolenbedömningen gjordeförutgångspunkt

rättsläget:om

ofin the absenceconsistently held thatThe hascourt com-
freemarketing, obstacles therelatingrules toto move-mon
disparitiesresulting fromCommunitywithin theof goodsment

suchin faracceptedbebetween national laws must asso
withoutimported productsdomestic andrules, applicable to

in orderbeingjustifieddistinction, be tonecessaryasmay
relating inter aliarequirementssatisfy mandatory to consumer

transactions.commercialofprotection the fairnessor

förbudfrågadet skullefann domstolenI detta fall ettatt omvara

isäljerbjudandeinformera konsumenterna annatettmot att om

sig handels-i och förinte sådant,Domstolen farmmedlemsland. ett

konsumentskydd. Dom-tillmotiverat hänsynhindrande, förbud av

ifrågava-förbjuda denstrida EG-rättenfarm alltsåstolen det attmot

blivit mycketFallet hari Luxemburg.marknadsföringenrande

ff. och kan1992 359i GRUR IntSchrickerobserverat se bl.a. s.

kontinentaleuro-vittgående konsekvenser. Ifå relativtkomma att

otillbörlig konkurrenslagstiftningländer innehållerpeiska mot

marknadsföringsåtgärder,speciellarelativt förbudofta typermot av

detaljhandelntraditionellaför denskyddmotiveradeär attsom mera

handelshindrandevissakan hakonsumentskydd ochän somav

GB-INNO-BM-falletmarknadsföring.effekter ochreklampå annan

fråga.regleringar iåtskilliga sådanasätter

EG-dom-avgörandehelt färsktstödDet vinnersagda ett avav

Schutzverband12691Rocher måli maj 1993 i fallet Yvesstolen

GmBHWirtschaft RocherYvesin derUnwesen mot avseen-gegen
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prisannonseringde i kosmetikföretagetdet franska Yves Rochers

postorderkataloger för tyska marknaden. Enligt 6 e§ i denden

tyska lagen illojal prisjämförelserkonkurrens avseendeärmot egna

produkter otillåtna i iögonfallande. ide Yves Rocher hadeärom

sin katalog pris i bredvid tidigare,nedsatt röd detsatt ut nytt text

priset.överstrukna EG-domstolen fann nationella lagregler dettaav

förbjuderslag annonsering stridande Romför-artikel 30 imotsom

draget. Domstolen fann tillämpning proportionalitetsprin-med av

cipen inte tillräckligtden tyska regeln uppbars någotatt av

konsumentintresse för tillåtlig enligt artikel 36kunna dengöraatt

i Romfördraget. Tvärtom konstaterade domstolen annonseringatt

jämför priser vilseledande mycket nyttigkanutan attsom vara vara

för konsumenten.

3.4 Internationella utomrättsliga koder

Stor rättsutvecklingen rättslägetbetydelse för och för det nutida på

marknadsföringsområdet internationella koder. märksFrämsthar

härvid ICC:s Grundregler. i betänkandetsGrundreglerna återges

bilaga 10.

Grundreglerna publicerades i sin första version 1937år och deras

sjätte Delhioch version i New 1987. Sjätteårsenaste antogs

versionen har publicerats svenska 1988 ICC:s Svenskapå år av

Nationalkommitte och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt

NDM.

Grundreglerna enligt introduktion fyllasin avsedda detär att
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dubbla syftet användas i näringslivets egenåtgärder ochatt att ut-

rättskälla för inom för tillämpligagöra domstolarna rätts-en ramen

syftar till tillregler. De bidra harmonisering reklamensatt av nor-

internationella tjän-och underlätta det utbytet ochattmer av varor

ster

förordet till Grundreglerna framhålls till Paris-I de ansluteratt

10konventionen artikel ise 3.2 ovan. Reglerna skall tillämpas

anslutning till yttrande- och informationsfriheten enligt artikel 19 i

FN-konventionen Vidmedborgerliga och politiska rättigheter.å om

p tillämpningen skall innehållet i ICC-koder,beaktas andraäven näm-

ligen ICC:s för säljfrämjande ICCESOMAR:sRegler åtgärder,

Internationella regler för marknadsundersökningar, ICC:s Regler

för direktreklam postorderförsäljningoch och ICC:s Regler för

direktförsäljning.

Grundreglerna tillämpliga alla förslags reklamär på varor,

tjänster och andra nyttigheter, inbegripet institutionells.k. reklam.

De skall tillämpas efter anda och bokstav. framhålls skildaDet att

media olikahar karaktär och det därför inte vidare givetäratt utan

reklamframställning i mediumkan ocksåatt accepteras etten som

är godtagbar i bedömas med utgångspunktReklamen skallett annat.

ifrån hur framställningen får påverka konsumenten. Medantas

konsument förstås i Grundreglerna i näringsverksamhet.kundäven

Som grundläggande principer laglig,gäller reklam skallatt vara

hederlig vederhäftig får utformasoch och stötandepå sätt.ett

Den skall utformas med vederbörlig känsla socialt Denav ansvar.

skall förenlig inom näringslivetmed vad allmänt uppfattasvara som

god affárssed.som
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Grundreglerna slår fast bedömningsnorrner framför allt i avsnittet

Allmärma regler. Dessa behandlar goda hederlighet,seder, veder-

häftighet, jämförelser, intyg, misskreditering, integritetsskydd,

renommésnyltning, efterbildning, reklamidentifiering, säkerhets-

hänsyn, barn och ungdom, Det blir anledning attansvar m.m.

beröra flertaletnärmare dessa regler i det följande.av

Grundreglerna också tillämpningsregler, har till syfteupptar som

i vissa avseenden innebördenbelysa de grundläggan-närmareatt av

de artiklarna. Här märks garantier, konsumentkreditregler om

obeställda franchising, parallellimport giftiga ochsamtm.m. varor,,

eldfarli produkter.

Grundreglerna innehåller vidare särskilda råd reklam tillom

barn. Dessa i olika hänseenden särskilda krav börtar upp som

ställas reklam riktarpå sig till barn. bl.a. våldsinslag,De rörsom

sociala värderingar, säkerhet och trygghet, övertalning, vederhäftig-

het och prisuppgifter.

ICC har 1991 antagit regler för miljöreklam ICC:s Miljöreg-år

ler. Dessa regler för användning i miljöar-närmare reklamger av

gumentering olika slag. Reglerna återfinns bilaga 11 tillav som

betänkande.detta

ICC:s regler för säljfrämjande åtgärder, kända under be-även

teckningen promotionkoden, i sin edition Parisandra i årantogs

1986. Säljfrämjandereglema tillämpliga förfarandenär ochpå

metoder, används i marknadsföring i syfte medatt extrasom en

förmån förväntaneller sådan och tjänstergöraom en varor mer- -

attraktiva. Under reglerna faller bl.a. tilläggserbjudanden,alla slags

rabatt- gratiserbjudanden,och utdelning kuponger, märken ochav
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andra köpbevis säljfrämjande aktiviteter församt Varuprover,

välgörande ändamål säljfrämjande tävlingar, lotterier ochsamt

liknande, inbegripet premieringskampanjer till återförsäljare.

Säljfrämjandekoden i betänkandets bilagaåterges 12.

Säljfrämjandereglerna till skillnad från nationellär, lagstiftning

i åtskilliga inteländer, inriktade förbud i sigpå särskildamot typer

säljfrämjande åtgärder. iReglerna stället inriktadeär ställapå attav

krav redlighet ipå uppläggningen, vederhäftig presentation ochupp

full goda kontrollfunktioner i samband med åtgärdernas genomföran-

de. Särskilda regler integritetsskydd, säkerhetskrav, utform-ges om

ning åtgärder riktade till barnav m.m.

ICC:s Regler för direktmarknadsföring ICC:s DM-regler an-

i Paris 1991,år i betänkandets bilagaåterges 13.tagna

Slutligen ICC 1992är nämna antagitår särskild kodatt att en om

sponsring.

ICC-kodernas faktiska genomslag varierar i viss ländernamån

emellan. ICC:s regler antagitshar alla ledande näringslivsorga-av

nisationer i Sverige. åtskilligaI länder bildar de förgrundvalen

bedömningen inom för näringslivets självsanering reklam-påramen

området särskilda Så fallet i Storbritannien,är t.ex.genom organ.

där självsaneringsorganet The StandardsAdvertising Authority

ASA har quasiofñcielluppnått och spelar grundläg-statusen en

gande roll. Denna nämnd, tillämpar Grundreglerna m.fl. ko-som

der, har reklambranschen själv tillsatt. Däri ingår konsument-även

företrädare. ASA fattar beslut i flera fall Beslutenår.tusen per

publiceras regelbundet i referatform.

En likartad situation föreligger i Frankrike, där näringslivets
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självsaneringsorgan reklam-bedömnings- och pågrundläggande

publicité BVP.verificationde de laområdet Bureauär

publicité,ConseilBelgien bedrivs egenåtgärder deI genom

étiquebedömningsnämnd, Jurysärskildtill vilken knutenär en

Även i Schweiz spelar närings-följer ICC:s regler.publicitaire som

viktigaste Lauter-livets egenåtgärder roll. Det ärorganetstor

konsumentrepresentation ochkeitskommission, haräven somsom

näringsli-Däremot spelarbedömer flera hundra ärenden året.om

tilltillbakaskjuten roll i förhållandebedömningsorganvets en mera

nyligen bildats paraplyorganisa-i Tyskland. hardomstolarna Det en

Advertising Stan-självsaneringsorgan,tion för nationella European

dards Alliance.

normkällaför grundläggandeI Sverige Grundregler reklamär en

§i 2 MFL. Föreför god affärssedsbegreppet i generalklausulen

centrala normkäl-denna lags tillkomst utgjorde Grundreglerna den

jfr 2.1Näringslivets Opinionsnämndlan för den då verksamma

nordiskaställning i de övrigaovan. Grundreglerna har likartaden

opinionsnämnds-fortfarande till grund förländerna. ligger därDe

marknadsföringsåtgärderotillbörligaverksamhet såvitt gäller

iNaeringslivets Konkurranseutvalgnäringsidkare emellan, t.ex.

Norge.

övriga ICC-koder harGrundreglerna i vissoch mån även stor

internationellt accepterad bedöm-betydelse slå fastatt engenom

harmonisering rättslägetningsstandard därigenom bidra tilloch av

direktiv vilseledandeemellan. Bakom EG:sområdet ländernapå om

Grund-från utformningenreklam kan inflytandespårasäven ett av

reglerna. fråga TV- och radioreklam saknas någonI motsva-om
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rande ICC-kod. Grundregler för omfattar dock dettareklam även

område. Välkänd internationellt den brittiska Code ofäven är

Advertising Standards tillämpas Independent Broadcastingsom av

Authority IBA, förhandsgranskar TV-reklam.som

3.5 Huvudlinjer i det västeuropeiska rättsläget

När det gäller utformningen i olika västeuropeiska länder lag-av

stiftning och rättspraxis i fråga otillbörlig marknadsföring ochom

otillbörlig konkurrens i övrigt kan urskilja vissa huvudlinjermani
i

iför rättsläget rad länder. I detta avsnittärsom gemensamma en

skall dessa huvudlinjer översiktligt innan framställning-presenteras

vidare till behandla igår läget länderna.närmare någraatten av

Allmänt kan irättsreglerna huvudsak har civilrättsligsägas att en

inriktning straffsanktionerade vanliga.bestämmelseräven ärattmen

Normalt tillämpas reglerna de allmärma domstolarna.av

särskilt varitAv betydelse har rättsutvecklingen i Tyskland.stor

infördesI Tyskland 1909 gällande otillbörligår den lagenännu mot

i Gesetzkonkurrens, UWG,den unlauteren Wettbewerb somgegen
å

fortfarande oförändrad legat tilli sina delar. Lagen harär centrala

för framväxten rikhaltig successivtgrund synnerligen ochav en

vidareutvecklad rättspraxis.

Den grundläggande UWG generalklau-bestämmelsen i lagensär

L
i konkurrenssyftesul 1 Denna istadgar helt generellt denatt som

företar handlingar i näringsverksamhet, strider goda seder,motsom

kan träffas förbud finneroch skadestånd. Man här endast treav
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konkurrenssyfte ochkravnäringsverksamhet, pårekvisit, krav på

god sed.handlandekrav på mot

särskilda regler riktadegeneralklausulenUWG innehåller utöver

framförHit hörotillbörlig konkurrens.huvudtyperviktigamot av

i närings-tagandebestickning ochvilseledande reklam,allt mutaav

utnyttjande kärme-konkurrent,misskrediteringverksamhet, avav

otill-företagshemlighet ochröjandeförväxlingssyfte,tecken i av

vissaföreskriftförebild ellerutnyttjande tekniskbörligt samtav

och vissakombinationserbjudandentillkomna regler omsenare

general-grundvaldetaljhandeln. Påpriserbjudanden ityper avav

otillbörliga konkurrensåt-ytterligare huvudtyperharklausulen av

efterbildning ochotillbörligi rättspraxisgärder utbildats såsom

avtalsförhållande. Eniingripanderenommésnylting otillbörligtoch

förlagstridigt handlande uppnåytterligare viktig sådan är atttyp

konkurrensfördel.

Huvud-civilrättslig karaktär.väsentligenUWG harDen tyska en

bestämmel-preciseradeskadestånd. Desanktionerna förbud ochär

spelarstraffsanktionenstraffsanktionerade,delvisär enmenserna

UWG behandlastyskai praktiken. Denbegränsad rollganska

3.6.i avsnittnärmare

europeiskaimönsterbildande mångaUWG har verkatDen tyska

österrikiskai denmotsvarighetmyckethar näraländer. Den en

i Schweiz.rättsutvecklingenpåverkatUWG. har också starktDen

1986 fransk-UWGrevideradSchweiz ärI gäller avnumera en

ochgenomarbetadjuridiskt välLCD.språkig förkortning Denna är

vilkapreciseratingåendei lagtextenintressant attgenom man

framförgeneralklausul,för allmänförfaranden inom ramen ensom,
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får härigenomotillbörlig konkurrens. Lagenallt storutgör en

avsnitt 3.7.ibehandlasUWG närmareschweiziskakonkretion. Den

baseradekonkurrens, påotillbörligSammanhållna lagar mot en

finnsbestämmelse,grundläggandegeneralklausulallmän nume-som

Spani-sålunda ifinnsNya sådana lagari Europa.i ländermångara

i olikafunnitsmellankrigstiden ocksåsedanBelgien. De harochen

Östeuropa, betydelse.förnyadfåttdär deochi Central-stater nu

exempel.kanUngern nänmas som

i derättsutvecldingenpåverkatUWG starkthartyska ävenDen

varit 1931 årshärpå hartydligt exempelnordiska länderna. Ett

i utbyggtsärskilt sådan denkonkurrens,illojalsvenska lag mot

aldrigdocksvenska lagen kom1942-1970. Denskick gällde åren

Tillkomstenmodell.generalklausul tyskinnehålla någonatt avav

1970-taletunderdessmarknadsföringslag ochsvenska1970 års

härvidnordiska länder hari andramotsvarighetertillkomna

avsnitt 3.8.omorientering,inneburit seen

franska. Idenområdeträttstradition ärpådelvisEn arman

formernäringsidkarskyddutveckladesFrankrike motett av

skadeståndsrättslig1800-talet påunderotillbörlig konkurrens redan

då inomutbildadeskonkurrensskadorförskadeståndsansvarEttväg.

artiklar-skadeståndsrättsliga reglercivilsför Code allmännaramen

ochvidareutvecklatshar1382. Detta1381 och senareansvarna

inomlagstiftningsamladspeciallagstiftning. Någonmedbyggts på

Fransk rätttill stånd.kommitaldrigdockämnesområdet har

rättspraxis ochsammanställningföljaktligenframgår enavur en

speciallagstiftning.svåröverskådligganska

1973,Loi års.k. Royerdenlagarviktigaste dessa ärDen avav
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artiklar 44-46 reglerar frågor vilseledande reklam. Reg-vars om

lerna straff- ochär skadeståndssanktionerade. Artikel 44 i Loi

Royer ställer vederhäftighetskrav medium. Detett oavsettupp

räcker med reklamen ägnad vilseleda.är Omvänd bevisbördaatt att

tillämpas. Domstol kan med stöd lagen förordna publiceringav om

domar och beriktigandeav annonser.

Jämförande reklam har blivit uttryckligen tillåten i Frankrike

särskild lag 1992. Lagenär ställer dock radgenom en av upp en

detaljerade krav för jämförelserhur fär och skallgöras vara

utformade.

Fransk harrätt påverkat rättsutvecklingen i bl.a. Nederländerna

och Belgien. I Belgien gäller omfattande lag 1991årnumera en av

sur les pratiques commerciales information protectionet etsur

du consommateur. Lagen innehåller såväl generalklausuler som

specifika regler uppräknade otillbörliga åtgärder. Denmot typer av

i förstaär hand förbuds- och skadeståndssanktionerad ävenmen

straffsanktion förekommer.

Engelsk och irländskäven irätt särställning inom EG.står en

Storbritannien saknar samlad lagstiftning området och ipå står

huvudsak främmande för det i Kontinentaleuropa använda begreppet

otillbörlig konkurrens unfair competition. Skydd för närings-

idkare viktiga former otillbörlig konkurrens har dockmot av

utbildats inom för rättspraxis common law attramen genom

domstolarna utvecklat vissa huvudtyper skadeståndsgrundandeav

handlanden, s.k. Den framstår betydelse-torts. tort, mestsom som

full och också den kontinentaleuropeiskastår rättsuppfattningen

närmast action forär passing off, egentligen passing off one°s
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vidsträckt skyddtämligenof another.those Dengoods ettgeras

förväxlings-användninggoodwill-utnyttjandefrämst mot avgenom

näringsid-civilrättsligaskilt från dettakännetecken. Heltbara

konsumentskyddandesärskildinförti Storbritannienkarskydd har

marknadsföring.otillbörligolika formerlagstiftning mot av

otillbörligrättsormådethadei det föregåendeSom redan sagts

näringsidkar-beredahuvudsyftefrån börjankonkurrens ettattsom

EG-idetdet klartändrats och stårharskydd. Detta attnumera

konsumentskydd.huvudsyfte beredaländerna också är ettattett

för detta.uttryckreklam klartvilseledandeEG-direktivet mot ger

talerätt1965, reglerdåavgörandeTyskland det årI stegettogs om

i UWG.infördeskonsumentorganisationerför

upprättandeinte tilldock letthar dettaKontinentaleuropaI av

övervakahuvuduppgiftmedmyndighetersärskilda offentliga att

ofta såda-offentliga harotillbörlig marknadsföring, även organom

hu-iDet ställetområden.uppgifter särskildapá vara enansesna

konsumentorganisationernaprivatavuduppgift för de motatt agera

tillgodo-inför förföra domstol,talanföretagen, bl.a. attattgenom

lagstiftningen.främja efterlevnadenkonsumentintresset och avse

konsu-pålagtdär dennaBland länder, på väg ett ansvarman

marknadsföringotillbörlig påingripamentorganisationerna att mot

i Belgien, Ned-Frankrike,konsumentkollektivs kanvägnar, nämnas

Österrike. ställervissa länderISchweizTyskland, ocherländerna,

förkonsumentorganisationernasärskildalagstiftningen krav på att

loifranska RoyerEnligt dentalerätt.skall tillerkännas sådande

fåkonsumentorganisation för påsålundamåste att processaen

vilseledandeangåendeföretagkonsumentkollektivs vägnar mot
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marknadsföring ha existerat minst minstha 10 000år, medlem-ett

ha konsumentskydd sina stadgeenliga syften.samt ettmar som av

I Storbritannien och Irland haräven det däremot byggts upp

särskilda offentliga för övervaka efterlevnaden denattorgan av

konsumentskyddande lagstiftningen bl.a.på marknadsföringsom-

rådet. De nordiska länderna har härvid i viss utgjort före-mån en

bild. Viktigast i Storbritannienär Fair Trading Act 1973,årav som

omfattar både konsumentskydds- och konkurrensbegränsningsfrå-

För lagtillämpningen har inrättats Office of Fair Tradinggor.

OFT, ledd the Director General of Fair Trading.av

I Storbritannien finns flertal konsumentskyddslagar, bl.a.ett isom
i

marknadsföring, och övervakas OFT eller lokaltavser lsom av av
l

Trading Standards Officers. Här Consumermärks Credit Act och

Trade Descriptions Act. Den framför felaktigaalltsenare avser

varubeskrivningar och prisangivelser. Någon egentlig motsvarighet

till den svenska marknadsföringslagen med dess breda generalklau-

sul och förbudssanktion finns dock inte i Storbritannien. Det kan

nämnas inom OFT i hög grad har i samverkanatt medman

näringslivsorganisationer främjat tillkomsten inom olika branscher

särskilda Codes of Practice, slags osanktioneradeettm.m. av upp-

förandekoder.

3.6 Tyskland

Bedömningsprinciperna i tysk framstårrätt i internationelltett per-

spektiv påtagligt och fortfarandestränga präglade visstsom ettav
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nyanseradesynnerligenocksåDeskråpräglat synsätt. är genom en

domstolspraxis. Grund-svåröverskådligdetaljeri sinaochenorm

UWG,§generalklausulen i lläggande nämntsär somovansom

konkurrensåt-otillbörlimycket vitt spektrumtillämpas över ett gaav

gärder.

i praxisharmarknadsföringsmetodermängdEn ansetts vara

marknadsförings-§ UWG. Påi 1generalklausulenstridande mot

fårmarknadsföraren inteinnebärställts kravåtgärder har attsom

påträngandeexempelvis uppträdasituation ochmissbruka moten

sfár.privata Ii dennesintrångobehindratoch görakonsumenten

överhuvudtagetgatuförsäljning ochexempelvisfall harvissa

otillåten.försäljningsställennormalaförsäljning utanför ansetts

telefonmarknadsföringförbjudaharGeneralklausulen ansetts per

telex.marknadsföringförbjuds ävenvissa undantagoch med per

träffaförsökaellertill konsumentskicka obeställdaAtt attenvaror

1 §stridaavtalsbindning harnegativs.k.avtal motansettsgenom

smygreklamellersubliminal reklamocksåOtillåtenUWG. är som

§ fallerUnder 1i TV-program.placementexempelvis s.k. product

avgränsningframställs klarireklamockså sådan utanpressen som

marknadsföringenOmotillåtet.redaktionell vilketfrån ärtext,

till konsumenterutdelaspremierinnehåller löften somsomom

premiervärdefullaförekomstenkunder kanvärvar ansesavnyag
intefår vinstchansenlotterierVidgeneralklausulen.stridande mot

å
deltagan-varubeställning ochdeltagarenberoende göratt enavvara

försäljningslokalen. Attibesökvillkoratfår intedet ettavvara

vissaockså medförsäljningsställegratisresor till sitterbjuda anses

praxis.otillåtet enligtundantag
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Kombinationserbjudanden behandlas i princip tillåtna,som men

rättspraxis strängt erbjudandenpå där huvudvaran och tilläggs-ser

saknar bruksgemenskap. I doktrinen har kritiseratvaran man

synsättet konsumenten inte självständigt ochatt sakligt skulle kunna

fatta beslut i sådan köpsituation. Det har hävdats sådanaen att

erbjudanden positivaär för konsumenterna nuvarandesamt att

praxis skydd för vissa etablerade näringsidkareettsnarare ger

konkurrenter marknadsför sinagentemot produkter tillsammanssom

med näringsidkare i andra branscher detän skulle sigröraatt om

värna konsumentintresset.att I detta sammanhang kan nämnasom

också Zugabeverordnung, regleraratt marknadsföringsmetodersom

utdelning reklamgåvor, har kritiserats stridandegenom av motsom

konsumentintresset. Lagen reglerar sådana erbjudanden där en

huvudvara och tilläggsvara accessoriskaär har vissten ettsom

användningssyfte och erbjuds kombineradegemensamt med varan-

dra på så sätt får tilläggsvaran gratis vid köpatt huvud-man av

Gåvor med ringa värde och exempelvis ärvaran. Varuprover

undantagna lagens förbud. Förmånliga erbjudanden med särskilten

billig tilläggsvara omfattas inte lagen. Förmånliga erbjudandenav

med branschfrämmande tillsammans med huvudvaraen vara en

bedöms enligt §l UWG. Tilläggas kan även Rabattgesetz,att som

i utsträckning begränsar möjlighetenstor erbjuda dagligvaror tillatt

kritiseratskonsumenter till rabatterade priser, har från konsument-

håll.

Jämförande reklam otillåtenär i sig, vissa undantag görsmen

för fall där det allmänna intresset exempelvis informa-numera av

tion motivera detta. Otillåtetansetts är i jämförande reklamatt
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Reklamderasellernedvärdera konkurrenterellerkritisera varor.

utförda ärkorrektopartiska ochresultat testerpresenterar avsom

enligtnäringsidkarekan tilläggas etttillåten. Härdäremot att en

iförbudinnehållerUWG,§i 14 motsärskilt stadgande ettsom

andraangåendeuttalandennedvärderandekonkurrenssyfte fällda

talanriktakanverksamhet,ellerderasnäringsidkare och envaror

kravställs§ UWG14sig. Iuttalatden ettskadestånd mot somom

visasinteuppgifterna samt attnedvärderandedepå sannaatt vara

Enligttill detta.ha käntbordetill ellersig kändeuttalatden som

förbuds-anhängiggörakränktsparagraf kan den rätt envarssamma

närings-uppgifterspridandetUWG15 §I ärtalan. omosannaav

vetande.bättredet skerkriminaliseratidkare motom

allmärmadetmarknadsföring ärför allgrundläggandeEn norm

i 3 §återfinnsFörbudetreklam.vilseledandeförbudet mot som

sigUWG riktar mot

vilseledandekonkurrenssyfte göriNäringsidkare som
angåendesärskiltaffársförhâllanden,angåendepåståenden

beskaffenhet,erbjudandetseller helaeller tjänstersvarors
angåendeprissättningellerproduktionssätt samtursprung,

innehavetanskaffningskälla,elleranskaffningssätt avvarors
ellerförsäljningen övermedsyftetorsaken ellerutmärkelser,

lager.finns imängden som

vilsele-förbuddettaräckviddenbetydelsen och motDen närmare av

omfattande.mycketrättspraxis äriutvecklatshardande reklam som

innebärvilseledande ochUWG att etti 3 § ärNyckelbegreppet

marknadsföring.allställsvederhäftighetskrav på

vilseledandeskallmarknadsföringsåtgärdFör varaatt ansesen

förriskinnebärellervilseleda attägnaddendet ärräcker att enatt

genomsnittskonsu-frånvilseledd. Man utgårblirmottagarkretsen en
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flyktigt betraktar reklammeddelanden. Det räckerment attsom

10-15 mottagarkretsen kan bli vilseledd mark-procent av genom

nadsföringsåtgärden. Domstolen självkan denna bedömning,göra

med ibland från inhämtadeutgår även utlåtanden baserade påman

Ävenmarknadsundersökningar. 10-15gränsenattom man anser

har sker intresseavvägninguppnåtts i varje enskilt fallprocent en

där också beaktar det marknadsförande företagets intressen. Iman

internationellt perspektiv framstår vilseledandebedömningendock

särskilt i Tyskland.strängsom

Överdrifter i allmänhet inte vilseledande. Mottagarnaanses som

iförväntas inte sådana uttalanden allvar. Vissa finnspå gränserta

dock för både 0rd- bildreklam.och Eftersom bildreklam anses I
påverka konsumenten i högre grad sker bedömningen töverdrifterav 1

ii bildreklam efter Liknandesträngare måttstock. försen resonemang

i
beträffande reklamuttalanden åberopar vetenskapliga rön.som

Marknadsföringen får inte vilseledande såvitt gäller produktensvara

ieller tjänstens beskaffenhet. Rättspraxis har anlagt allt strängareett

isynsätt, exempel kan fall där färskanämnas medäggett ersattssom

iäggpulver i produkt marknadsfördes i radio till ljudeten som av

kacklande hönor och fall där § UWGansågs 1 ansågsettsom vara

tillämplig. Rättspraxis förbjuder vilseledandeockså uppgiftervara

geografiskt eller kommersiellt Rättsläget dessapåom ursprung.

områden behandlas i bilaga 3 och Vilseledande prisuppgifter,

exempelvis extrapris intenär pris, otillåtna.är nedsatt ärett ettsom

Att åberopa rekommendationer eller falskaärvamtester som anses

också vilseledande marknadsföring enligt 3 § UWG.vara

Sanktionsformerna främst civilrättsliga,är dvs. förbud och
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otillbörligvidtarnäringsidkareMotskadestånd. ensomen

skallåtgärddennatalanriktasmarknadsföringsåtgärd kan attomen

medjämföraskanvilketUnterlassungsanspruch,s.k.upphöra,

föramöjligtdettysk rätt är attEnligtsvenski rätt.förbud en

vidtagits.marknadsföringsåtgärdinnanförbudstalan även en

framställakanförbudstalan ettförSamtidigt manenmansom

striderförhållandepågåendeundanröjandeyrkande ett somavom

Beseitigungs-BGB1004 §medenlighetUWG i3 §§ eller1mot

tillbifalltillräckliga kanåtgärder ärmildare ettOm inteanspruch.

förordnartillleda attmedtill ochyrkande attsådant ommanett

förstörs.marknadsföringsmaterialotillåtet

svarandenbifallits ochharUnterlassungs.k.talanNär omen

processrättsligaenligtföra talandom kansig dennamotsätter man

ord-utdömandeZPOZivilprozessordnung,890 §regler avom

kanstorlekvitetsellerOrdningsbotensordningshäkte.ellerningsbot

varieraOrdningshäktet kanDEM.500 000ochfemvariera mellan

månader.ochdagmellan sexen

Domstolenkombineras.intekanordningshäkteochOrdningsbot

ordningsbotfall dåi -deochsanktion sättervaletbestämmer av

sig be-sig motsättadet inte lönarhögt attbeloppet såutdöms att

beloppetutdömandestatskassan. FörtillfallerBeloppet attslutet. av

Genomuppfyllda.rekvisitsubjektivavissaskall ske måste envara

förbjuderdombrutitkan denöverenskommelse mot ensomensom

utdömsordningssanktionmarknadsföringsåtgärd undgåviss att en

svarandeninnebärakanförlikning§ ZPO. En sådan attenligt 890

kommer överens ettordningsbotundgår parternaatt omgenom

tillskall erläggasVertragsstrafe motparten.avtalsvite som
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Den blivit för nedsättande påstående,utsatt och spri-ett närsom

dandet påståendet upphov till varaktig och störande miss-av ger en

uppfattning kan framställa yrkande tillrättaläggande Wider-ett om

rufsanspruch. Mot den vållat sådan störning omnämnssom en som

i 14 § UWG kan sådant yrkande riktas.ett

En talan förbud enligt l § eller 3 § UWG riktar sigom mot en

framtida marknadsföringsåtgärd. En förutsättning är trängandeen

fara för åtgärd strider l § eller 3 § UWG.att Någon ska-moten

dande inverkan behöver alltså inte ha uppstått det räcker medutan

risken för sådan föreligger.att Det uppställs inte heller någoten

krav i subjektivt hänseende såvitt gäller marknadsföraren.

En talan s.k. Unterlassung får innehållaäven interimistisktom ett

yrkande, vilket framgår 25 § UWG. Vid interimistiska yrkandenav

gäller sökanden endast behöver deatt göra påstådda omständig-

heterna åberopas förgrund talan sannolika. interimis-Desom som

tiska besluten är i praktiken ofta använd sanktionsform.en

Taleberättigade när det gäller förbudstalan Unterlassung är

näringsidkare, näringsidkarorganisationer och handelskammare.

Även konsumentorganisationer enligt sina stadgar bistår konsu-som

med upplysning och rådgivningmenter har enligt 13 § UWG tale-

Deträtt. uppställs inte kravnågot på enskild konsumentsatt en

intressen skall ha skadats, däremot krävs för talerätt skall be-att

dömas föreligga den påtalade marknadsföringsåtgärden inkräktaratt

på allmänt konsumentintresse. Enskildaett konsumenter har inte

beviljats talerätt. Enbart enskilda näringsidkare kan yrka skadestånd

med stöd l § eller 3 § UWG. Såvitt gäller skadeståndsanspråkav

såledesär näringsidkarorganisationeräven uteslutna. Några regler
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vållandekraveti UWG frångå påinnebär skulleatt sommansom

finns inte.skadeståndsrättenenligt den allmärmagäller

Även inteskyddsobjekt kankonsumentintresset envaraansesom

UWG. Dennamed stödföra skadeståndstalanenskild konsument av

diskuteratsskadestånd har dockkollektivafråganmöjlighet samt om

skadestånd har poängteratkollektivadoktrinen. det gälleri När man

sådan ska-skadadenuppskatta och värderasvårigheten att som en

skulledeståndstalan avse.

§stöd 1marknadsföringsåtgärd medvill påtalaDen avensom

godastridermarknadsföringenbevisa§ UWGeller 3 måste motatt

riskerarinte beviskravetUppfyllervilseledande.ellerseder är man

rättegångskostnader. Detta ärsinafå bära och motpartensattman

särskilt konsument-inverkanhämmande pårisk ha ensom ansesen

rättspolitiska debattenprocessbenägenhet. I denorganisationernas

införasbordebevisbördainte omvändfrågan diskuteratshar enom

ochbeviskraveti vissa fallRättspraxis lättat påhari lagstiftningen.

harmarknadsföraren. Dettabevisbördan påfall lagti vissa även

näringsidkarensligger inomvilseledandetblivit aktuellt i fall där

visasjälv lättast kansfár och får näringsidkarenanta attegen man

sina påståenden.riktigheten av

marknadsföraren påstårsituationerExempel sådana är närpå att

sig nedsattadet rörsärställning marknaden,intarhan på att omen

åbero-rekommendationer ellerutlåtanden ochpriser, eller när tester

i reklamen.pas

förekom-marknadsföringsåtgärdersanktionerStraffrättsliga mot

kriminali-regelinnehåller§ UWGsällan i Tyskland. 4 somenmer

UWG,3 § Detivilseledande nämnssådana typer somavserar
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straffsanktionerade beteendet är avgränsat på så sätt det ställsatt

krav uppgifternapå felaktigaär eller ägnade vilseledaatt är att samt

dessa omständigheter är täckta Häratt uppsåt. räcker det medav

indirekt uppsåt. Ett ytterligare krav för straffbarhet är det skallatt

föreligga direkt avsikt åtgärden framställa sittatten egetgenom

erbjudande förmånligt. Det skall också sigröra meddelan-som om

den förär ägnade krets. Vidstörre överträdelse regelnsom en av

kan straffet bli böter eller fängelse till år.ettupp

Vid sidan möjligheten tillgå domstol finns specielltatt ettav

utomrättsligt förfarande innebär muntligen elleratt partensom ena

skriftligen framställer s.k. Abmahnung till sin förmotpart atten

förmå honom upphöra med marknadsföringsåtgärd. Omatt en

marknadsföraren bindandegör förklaring för framtidenatten upp-

höra med den påtalade marknadsföringen kan hans intemotpart

stämma honom. Förklaringen skall innehålla förpliktelse atten

betala kontraktuellt skadestånd vid varje framtida överträdelse.ett

Att skicka s.k. Abmahnung vanligtär förstaett steg mot etten

domstolsförfarande. Om konkurrent skickatstämmer hautan atten

Abmalmung och svaranden medger talan får käranden förståen

alla rättegångskostnader. Såväl enskilda konsument- ellerparter som

näringsidkarorganisationer skickakan s.k. Abmahnung. Andelenen

marknadsföringstvister avslutas detta förfarande ochsom genom

således aldrig domstolnår har uppskattats till 90 procent.
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Schweiz3.7

särskilt intresse attschweizisk rättförut ärSom nämnts genomav

modernprägladområdet ärlagstiftningschweiziska påden enav

marknadsekonomi och ärifunktionmarknadsföringenspå ensyn

genomarbetad.väl

loilaotillbörlig konkurrens,lagenschweiziskaDen omnya

kraftiträddeLCD,déloyalefédérale marscontre concurrence

14. Förstabilagaöversättning iengelski1988. Lagen återges

kapitletandralagen,medändamåletbehandlarLCDkapitlet i

kapitlettredjebestämmelser,processrättsligacivil- ochinnehåller

fjärdeiochbestämmelserförvaltningsrättsligavissainnehåller

straffstadganden.lagensåterfinnskapitlet

syftetupplysermålsättningsparagraf attmedinledsLCD somen

ickeochtillbörligdelaktigaallagaranteramed lagen är att en

bibehållandetskyddsobjekt ärkonkurrens. Lagenssnedvriden av

funktions-konkurrensensupprätthållandetochkonkurrensen av

marknadsför-bedömningenvidkandomareduglighet. En enav

ordningspolitiskasåvältillhänsynotillbörlighetingsåtgärds somta

kriterier.affársmoraliska

fram-vilketvederhäftighetskravmarknadsföring ställsallPå ett

lyder:artikel 2igeneralklausulLCD:sgår somav

affärsmetodelleråtgärdvarjerättsstridigOtillbörlig och är
heder ochochstridervilseledande ellerär tromot somsom

mellanellermellan konkurrenterförhållandetpåverkar an-
avnämare.ochbudsgivare

tilltillämplighetgeneralklausulensvarje utvidgarUttrycket

mark-deltar påomedelbartdeandra änföretagnaåtgärder somav
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naden; exempelvis konsumentorganisationer publicerarsom varu-

eller massmedieföretagtester driver reportageverksamhet ochsom

kan påverka konkurrensen.

I LCD finns i anslutning till generalklausulenven rad stadganden

där lagstiftaren räknat antal speciellaett handlingartyperupp av

skall stridande lagen. De isom specialbestämmelser-anses motvara

behandlade åtgärderna inteär uttömmandena uppräkningen utan

skall enligt motiven endast betraktas exemplifieringar. Special-som

stadgandena finns i artiklarna 3-8 inleds alla formulering-medsom

Otillbörligt handlar i synnerhet denen som.... Artikel 3 har

rubriken otillbörliga marknadsförings- och försäljningsmetoder och

andra otillåtna handlingar. I artikel 4 finns bestämmelser bl.a.som

förbjuder handlingar i syfte förleda kund brytaatt ingångetatt etten

avtal för sedan själv träffaatt avtal med kunden otillbörligtett

ingripande i avtalsförhållande. Artikel 5 reglerar otillbörligt

utnyttjande andras prestationer, exempelvis anförtrottav material

exploateras eller teknisk kopieringsom andras arbeteen ren som

sedan exploateras. Artikel 6 förbjuder utnyttjande eller otillbörligt

spridande affárshemligheter. Artikel 7 reglerar sådant handlandeav

innebär åsidosättandeett gällande reglersom arbetsmarkna-påav

den. Artikel 8 förbjuder användandet oskäliga avtalsvillkor,av

exempelvis förtryckta Standardavtal kan vilseledande ellersom vara

oskäliga.

fleraI lagens paragrafer kommer förbudet vilseledandeav mot

reklam till uttryck. Dels framgår det generalklausulen vilsele-attav

dande strider god sed, dels innehållermot artikel 3 b preciseringen

förbudet. Artikel 3 b har följande lydelse:av
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elleroriktigagördensynnerhetihandlarOtillbörligt som
sinsitt företag,själv,sigangåendepåståendenvilseledande

sinatjänster,sinasina alster,sinafirmabeteckning, varor,
affärsför-sinaellerlagerhållningsinstorleken påpriser eller

itredjepåståendensådanaeller manhållanden gynnargenom
konkurrenter.till dennesförhållande

slagsinnebär3artikel iytterligareutvidgas enFörbudet somgenom

informationsskyldighet:

alstersdöljerdensynnerhetihandlarOtillbörligt varors,som
användningsändamål nyttamängdbeskaffenhet,eller änsters ,,

kunder.sinavilselederoch så sättfarlighet påeller

vilseledan-förbudetgällersåvittbedömningsgrunden motpraxis ärI

genomsnittskon-normalbegåvadhosuppfattningentänktade den en

reklammeddelande.enskiltvarjeanalyserarkritisktintesument som

oslagbar,Överdrifter uttryckexempelvisreklamen,i ansessom

hargällandegördäremotOm attvilseledande. maninte mansom

harkonkurrentmeddeträckerSchweiz attiprisernalägsta en

otillbörligt.skallreklampåståendetpris förlägre ansesatt

skyddinnebärreklam ettförbudfinns3 dartikel motI ett som

Enbartförväxlingsrisk.medförmarknadsföringsåtgärderför ensom

Är dettaskydd.dettaåtnjutersärprägelvissharprodukter ensom

d har3Artikeltillämpas.eventuelltgeneralklausulenfallet kaninte

lydelse:följande

åtgärdervidtardensynnerhethandlar iOtillbörligt somsom
andrasmedförväxlingtillupphovägnade varor,är att ge

affärsverksamhet.ellertjänsteralster,

underpraxisenligttillåtenbedömtsharreklamJämförande som

onödigtellervilseledandeinte ärreklamenförutsättning att osann,

angåendestadgande3artikelifinns ettnedsättande. Numera e

reklam:jämförande
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Otillbörligt handlar särskilt den jämför sina alster,som varor,
eller tjänster eller dessas priser oriktigt,på vilseledandeett
eller onödigt nedsättande eller utnyttjande sätt, med andra,
deras alster tjänster eller priser eller sådanavaror, genom
jämförelser tredje dennes konkurren-part gentemotgynnar en
ter.

Som framgår ordalydelsen i artikel 3 räcker det denattav e

jämförande reklamen innebär exploaterande konkurrentsett av en

goda rykte eller dennes goda rykte för lmarknadsföringenattvarors

skall otillbörlig.anses som

Såvitt gäller priser finns förutom det allmänna förbudet mot
l

vilseledande i artikel 3 b LCD också speciallag innehåller len som

detaljerade föreskrifter för hur prisuppgifter skall ipresenteras
l

reklam. I kapitel 3 LCD, dvs. den offentligrättsliga |delen,a
l

regleras länmandet prisuppgifter vid marknadsföring Itillav av varor

konsumenter innebär viss uppgiftsskyldighet bestämmelsersamten

angående utförsäljningar och liknande åtgärder för vilka det gäller

tillståndsplikt. Lagen har del detaljerade och restriktivaen en

regler olika former säljfrämjande åtgärder.ang. av

fEtt specialfall vilseledandeförbudet i artikel 3 b kommer tillav l

iuttryck i artikel 3 c:

Otillbörligt handlar i synnerhet den använder oriktigsom en
titel eller yrkesbeteckning är ägnad skenatten som ge av :
speciella utmärkelser eller särskild yrkesskicklighet.

Det inteär heller tillåtet misskreditera inågon marknadsföring,att

vilket framgår artikel 3av a :

Otillbörligt handlar i synnerhet den misskrediterar andra,som
deras alster eller tjänster oriktiga, vilseledandevaror, genom
eller onödigt nedsättande påståenden.

Regeln i artikel 3 inteär bara tillämplig på uttalanden utana osanna
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onödigtgäller också vilseledande ellerpåståenden ärsanna som

nedsättande. onödigt nedsättande detEtt påstående bedöms omsom

till skadligt i förhål-sin form, innehåll eller syfte osakligt ellerär

lande till konkurrenter.

Smygreklam i LCD, med generalklau-regleras inte uttryckligen

bli tillämplig.sulen kan

Aggressiva försäljningsmetoder i 3 h enligtregleras artikel

följande:

Otillbörligt i försvårar för kunder-handlar synnerhet den som
fritt fatta beslut särskilt aggressiva försäljnings-attna genom

metoder.

i mål enligt LCD hemvist. i vissaForum svarandens Talan kanär

fall kumuleras exempelvis immaterialrättsligtmed mål och hand-ettg
t

läggas skadeorten enligt immaterialrättsliga forumregler.på

Enligt artikel 9 har den kundkrets, kreditvärdighet, yrkes-vars

mässiga rörelseverksamhet eller ekonomiska affärsintres-anseende,

i övrigt blivit hotade eller störda otillbörli konkurrensât-sen av en g

gärd Vidare kundertalerätt enligt LCD. kan ekonomiskavars

föraintressen hotas eller störts talan enligt artikel 10. Detta

innebär inte föreliggalagen uppställer det skall någotkrav påatt att

avtalsförhållande Yrkes- näringslivs-villkor för ochtalerätten.som

konsumentorganisationer enligt sina stadgar harhar, desamt attom

skydda medlemmarnas skade-intressen, såvitt gällertalerätt utomi

Q organisationenståndstalan och kananspråk upprättelse. Dockpå

föra talan anspråket organisationen.överlåtits påom

3 Sanktionsmöjligheterna likheter med denenligt LCD har stora

i tyska UWG. Liksom i ligger tyngdpunkten deden tyska lagen på

civilrättsliga otillbörligsanktionerna. gälla åtgärdTalan kan att en
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skall förbjudas åtgärden överhängande, åtgärden skallär attom

undanröjas fortfarande för-den åtgärden skallpågår samt attom

klaras otillbörlig Undanröjden fortfarande medför störning.om

de kan ske beriktigande. Vidare kan talan gälla kravettettgenom

beriktigande kommuniceras tredjeeller domen medpå på att man

eller publiceras. Slutligen kan talan skadestånd eller slagsavse en

ideell skadeståndsersättning reparation Schmerzen-du moral,tort

geld vinst. sistnämndaeller utlämnande De anspråken kantreav

kumuleras med varandra.

finns möjlighet interimistiska innebä-Det framställa yrkandenatt

rande förbudstalan undanröjande bifal-eller talan skallatt en en om

Elas innan interimistisktmålet slutligt. För yrkande skallprövas att

kunna vinna bifall sökandenräcker det med dels degör omstän-att

digheter åberopas för i delsgrund talan huvudsaken,som som

nackdelen det skulle innebära invänta den slutliga domen iattsom

målet sarmolika. Sökanden finns riskkan avkrävas säkerhet detom

skada interimistiskaden åtgärden. Motpartenatt motparten tar av

kan undgå drabbas interimistiskt beslut ställaatt ett attav genom

säkerhet. interimistiskt eftersomEtt beslut kan och ändrasomprövas

det inte vinner rättskraft. Om sökanden inte väcker talan i huvud-

saken inom 30 interimistisktdagar upphör beslut omedelbartett att 1

gälla. de fallI där sökanden har sinvållat skadamotpart attgenom

framkalla interimistiskt beslut kan han bli skadeståndsskyldig.ett
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3.8 nordiskaDe länderna

i utformningenI de nordiska länderna föreligger likheterstora av

marknadsföringslagstiftningen. för beto-Gemensamt länderna är

ningen existensen särskild konsu-konsumentskydd,på av en

specifi-mentombudsmannafunktion förekomsten föroch områdetav

ibedömningsorgan. sistnärrmda punkten dock lägetka På den är

dedelvis drag ocksåDanmark annorlunda. Ett ärgemensamt att

privata konsumentorganisationernas roll varit fortfarandeoch är

Även bedömningsprin-tillämpademycket begränsad. det gällernär

ciper Grundregler förföreligger likheter. reklam utgörstora en

viktig normkälla i och utvecklingen praxis har skettalla länderna av

i sagda hindrar dock inte detkontakt mellan dem. Detnära attnu

intressanta olikheter.också föreligger

otill-1960-talet frågan lagstiftningUnder utreddes motom ny

börlig nordiskt Ungefär samtidigt medkonkurrens i samarbete.

SOU1966 betänkande Otillbörlig konkurrens,svenskaårs

1966:71 publicerades motsvarande betänkanden i Danmark, Norge

införandet 1970och Finland. beslutet årsDet svenska att genom av

marknadsföringslag frångå utredningsförslageti utsträckningstor

övriga länder-kom lagstiftningsarbetet i destarkt påverka ävenatt

Även konsumentskyddetsig betonadär bestämde för attna. man

valdestarkare vad skett i utredningsbetänkandenaän som men man

i viss andra lagstiftningsmodeller.mån
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Danmark

I Danmark gäller 1974 lovårs markedsføring med änd-om senare

ringar. Ett förslag till reviderad markedsføringslov framladesny,

för folketinget i oktober 1992 hann bli föreantagetmen

regeringsskiftet 1993 och har därigenom fallit.

Den danska lagen kan sägas sammanarbetningutgöra en av ny-

tillkomna konsumentskyddande bestämmelser och äldre lagstiftning

otillbörl i konkurrens. Huvudbestämmelsen generalklausulenmot ärg

i l § lyder:som

Loven gaelder i privat erhvervsvirksomhed offentlig virk-og
somhed, kan sidestilles hermed. Der i sådan virksom-måsom
hed ikke foretages handlinger, strider mod god markeds-som
føringsskik

.
Generalklausulen sanktioneradär med förbud och kan medföraäven

skadeståndsansvar, däremot inte straff. I praxis generalklausu-anses

len har vidare räckvidd falletän medär generalklausulen moten

otillbörli marknadsföring i den svenska marknadsföringslagen. Deng

kan sålunda tillämpas användningäven på oskäliga avtalsvillkorav

och marknadsföring farliga eller undermåliga produkter. Denav

också kunna tillämpas marknadsföring verkarpå könsdis-anses som

kriminerande, rasdiskriminerande eller integri-på sätt ärannat

tetskränkande. Den fungerar också komplement till denettsom

immaterialrättsliga lagstiftningen bereda betydandeatt ettgenom

skydd slavisk efterbildning, snyltning och utnyttjandemot annat av

insats. Det i sådana mål vanligtär markedsføringslovenattarmans

åberopas parallellt med immaterialrättslig lagstiftning, t.ex. varu-

mårkeslagen.
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materiella speci-radgeneralklausulen innehåller lagenUtöver en

otillbörlig marknads-riktade särskildaalbestämmelser typermot av

förfaranden,otillåtnabehandlarföring. specialbestämmelserDessa

detgeneralklausulen,i och för sig strideräven mot men somsom

straffsanktio-delvisprecisera i lagen. Delämpligt ärhar attansetts

nerade.

förbud2 §specialbestämmelsen ärcentralaDen motmest om

Överträdelse bestäm-dennaframställningarvilseledande avm.m.

straff.skadestånd ävenföranleda förbud ochmelse kan men

första stycke lyder:Stadgandets

urimeligtvildledende ellerurigtige,ikke anvendesDer må
efterspørg-til påvirkeangivelser,mangelfulde egnet atsom er

formuegoderandrefast ejendomafsel eller utbud ogvarer,
tjenesteydelser.arbejds-samt og

inrymmer deti lagtextenutformatsSådant vilseledandekravet ett

innehållalovprisande karaktär måsteframställningarkrav på att av

informa-nödvändigaerbjudandevärderingsakligförden ettaven

tillämplighetframställningarvilseledande ägertionen. Förbudet mot

omfattarmarknadsföringsåtgärder. Detvilseledandeandraockså på

form ellersingrundframställningar otillbörliga påäräven avsom

bl.a.förhållanden. Här kommerdärför ovidkommandedeatt avser

former misskreditering.in olika av

informationsskyl-regel3 allmändanska lagens §Iden omges en

Stadgandet lyder:dighet.

efteraf aftale ellerafgivelse, indgåelseVed tilbuds ved
givesdetleveringstidspunktet skalomstaendighederne på en

vejledning,forsvarligeller ydelsensefter formuegodsets art
elleraf godsetsbedømmelsenaf betydning fordennenår er

herunder iszer brugsegen-eller egenskaber,ydelsens karakter
vedligeholdelsesmulighed.farlighedholdbarhed,skaber, og
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Bestämmelsen fastslår allmän upplysningsplikt. Den kompletterasen

informationsskyldighetskrav i olika speciallagar. Bestämmelsenav

dock begränsadär till situationer där det finns konkret kontakten

mellan säljare och köpare anbud länmas eller köp sker.attgenom

Krav informationslämnandepå i reklam och andra marknadsförings-

åtgärder, ligger tidigare i köpprocessen, får stödas general-påsom

klausulen eller lagens 2 Lagens 4 § innehåller särskilden

bestämmelse vilseledande garantier. Dess 5 § innehållermot ett

allmänt förbud användning förväxlingsbara känneteckenmot av

berörs i bilaga 2.

Härefter följer i lagen vissa bestämmelser med rubriken mark-

nadsföringsförbud. Denna del innehållerlagen straffsanktionera-av

de förbud vissa former tilläggserbjudanden tilgift, rabatt-mot av

kuponger och liknande, reklamlotterier och reklampristävlingar

reklam för kreditgivning. Härutöver innehåller lagen bestäm-samt

melser missbruk företagshemligheter och tekniska förebildermot av

särskilda regler märkning och emballering, vilka bl.a.samt om

behandlar ursprungsangivelser.

I Danmark handläggs både civilmål och brottmål, väsent-som

ligen siggrundar markedsføringsloven,på i de flestaallra fall av

Sø- handelsretten i Köpenhanm. I ingårrätten näringslivs- ochog

konsumentföreträdare. Sø- handelsrettens avgöranden kan över-og

klagas direkt till Højesteret. Tillsynen lagens efterlevnad frånav

konsumentsynpunkt omhänderhas Forbrugerombudsmanden FOav

och dennes kansli. FO kan anlägga förbudstalan vid Sø- handels-og

Han kan själv meddela interimistiskt förbud, vilket dockretten.

inom mycket kort tidrymd fastställasmåste I förstarätten.en av
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för in-regelefterlevnad inomsöker FO åstadkommahand ramen

utfárdandefrivilliga överenskommelserformation, samt avm.m.

retningslinjer.anvisningar i form s.k.av

in-markedsføringslovtillproposition med förslag1992 års ny

hittillsvarandevidareföring detde flesta punkternebar på aven

förbuden b1.a.särskildaderättsläget. En viktig nyhet motattvar

Vidareslopade.föreslogsrabattkupongertilläggserbjudanden och

befogen-FO:sbestämmelserpropositionen vissainnehöll angnya

retningslinjer. intres-FO:s Enbetydelsenden juridiskaheter och av

skadeståndstalan vidförafåFO föreslogsnyhet rätt attsant attvar

formkonsumentkollektiv, alltsådomstol begäranpå ett avenav

grupptalan.

Norge

markedsføring,kontroll medlovgäller 1972I Norge års van-om

till sin utformning be-markedsføringsloven. Den harligen kallad

danska lagen.tydande likheter med den

§ första stycketi lagens 1Grundläggande generalklausulenär

lyder:som

striderhandlingikke foretasI naeringsvirksomhet detmå som
ellernwringsdrivende imellomforretningsskikkgodmot er

til forbrukere.urimelig i forhold

rättsligbredliksom i DanmarkGeneralklausulen uppfattas som en

förbuds-tillämpningsområde. Den ärmed omfattandestandard ett

skadeståndsansvar.grundasanktionerad och överträdelser kan också

medveteturimelig hari generalklausulen användaDen termen

denbedömningsstandard änför möjliggöravalts strängareatt en
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ligga i tidigareansågs den använda utilbørlig.termensom

Genom lagändring 1978 har generalklausulen kompletteratsåren

med andra stycke riktat könsdiskriminerandeär reklamett motsom

och lyder: Annonsør den utforrner reklame skalsom og som sørge

for reklame ikke i strid med likeverdet mellom kjønnene,at er og

den ikke gir inntrykk nedsettende vurdering detat av en av ene

kjønn eller krenkende avbilder kvinne marm.på måte eller Be-

stämmelsen har legat till för framväxtengrund tämligenav en

omfattande rättspraxis i det norska Markedsrådet.

Generalklausulen kompletteras specialbestämmelsermed i lagens

2-9 §§. Dessa förhåller sig till generalklausulen på sättsamma som

i den danska lagen, dvs de preciserar olika områden denpå

istandard i och för sig slagits fast redan i generalklausulen. Densom

sistnämnda kan alltså användas vid sidan ieller stället för special-

bestämmelsen. Till skillnad från generalklausulen specialbestäm-är

melserna straffsanktionerade.

Den centrala specialbestämmelsen liksom i danskaär, denmest

lagen, 2 § förbud vilseledande framställningar. Bestämmel-motom

igrundläggande första stycke föreskriver: Det forbudt isens er

nzeringsvirksomhet anvende uriktigå eller villeden-av annen Egrunn

de framstilling til påvirke etterspørselenå elleregnet etter,som er

Etilbudet tjenester, eller andre ytelser. Motsvarandeav, varer,

förbud gäller också annen villedende framgangsmåte. rättstil-I

lämpningen används omvänd bevisbörda ungefärpå sättsamma som

i svensk rätt.

I 2 § tredje stycket finns särskilt förbud bruk vilsele-ett mot av

dande garantier. 2 § fjärdeI stycket särskild regel angáendeges en
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föreskriver:realisation.utförsäljning Denbruk uttrycken ochav

realisasjon, ellerutsalg,Kunngøring andre meddelelsereller om

priser barei til nedsatte måform for salg detaljhandelenannen

nedsatt.virkeligprisene tilbudteanvendes denär på ervarer

informationsskyldighet.3 § innehåller allmän regelLagens en om

och harvederhäftighetskravtill lagens grundläggandeDen anknyter

bestämmelsen detEnligt ärbetydande likheter med dansk rätt.

inte forsvarlig ellerframställningarförbjudet användaatt som ger

forhold,inn uvedkommendetilstrekkelig veiledning eller trekker og

framställningarurimelig. gällerderfor Detsammamå somanses

kunskaper ochbristande erfarenhet ochutnyttjar konsumenters

urimelig.därför måste anses

År reglerStortinget införande ytterligare1981 bestämde avom

möjlighetregeringeninformationsskyldighet skulle attgesomom

olika Reglerna,föreskrifter för branscherutfärda närmare m.m.

hadekontroversiella, upphävdes dock innan depolitisktsom var

införtslagstiftning har inteliknandei kraft och någonträtt senare.

tilläggs-i princip förbudgenerellt§ innehållerLagens 4 motett

tilläggserbjudandenerbjudanden tilgift. Man dockundantar som

rabattmärkenhuvuderbjudandet ochnaturligt sambandhar med som

bevis itill ersättningendast rätt pengar.ger om

undantagliknande. Ettreklarnlotterier och5 § förbjuderLagens

fast-undertidskrifter liggerför i tidningartävlingar ochgörs som

lagda, ganska värdegränser.snävt satta

näringsverk-bestickning iförbud6 § innehållerLagens motett

företagshem-utnyttjandeförbjuder rättsstridigtsamhet. 7 §Dess av

föreskrifter.förebilder ochtekniskaligheter 8 § missbrukoch av
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Lagens 9 § behandlar otillåten efterbildning. Den lyder:

Det forbudt i naeringsvirksomhet etterliknedeanvendeåer
kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre

frambringelser slik slike omstendigheterunderpå måte atog
det urimelig innsatsutnyttelsemå anses som en av en annens
eller resultatet fører med fare for forveksling.og seg

Stadgandet i bilaga tillämpning framgårberörs Dess kräver som

föreliggerdet efterbildning, denna innebär utnyttjandeatt att etten

insats och medför förväxlingsfara. Stadgandet utgörav annans en

komplement till det immaterialrättsliga fåttskyddet och harett

mycket praktisk betydelse. Brister rekvisiten i 9 § kannågotstor av

tidet speciella fall komma i fråga i stället tillämpa generalklausu-att

ilen 1

Genom lagändring 1981 utvidgades markedsføringsloven tillår

också omfatta oskäliga avtalsvillkorkonsumentskyddatt mot mot-

förbud oskäliga avtalsvillkor isvarande den svenska lagen motom

konsumentförhållanden.

KOI Norge och Marknadsdomstolen Forbrukerom-motsvaras av

Ibudet FO och Markedsrådet. F0 har organisation näraen som
ITill skill-det tidigare självständiga svenska KO-ämbetet.motsvarar

Efrån KO FO själv förbud skullenad kan besluta detnär varaom

l§.olämpligt skadligt invänta Markedsrådets beslut 14eller att

iMarkedsrådet sammansättning intresseledamöterhar med bl.a.en
1

till Marknadsdomstolen harden den svenskanärasom svarar som

haft intill l juli 1993. Markedsrädet tillämpar dock endast lagen

utifrån i domstol.konsumentsynpunkt. Dess beslut kan överklagas

Mål näringsidkare markedsføringsloven målmellan med stöd i och

utdömande straff allmän domstol.handläggsrörsom av av
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Finland

I Finland infördes med ikraftträdande 1978 iår slag konsu-ett en

mentlagstiftning nära svarade till de lagar områdetpåsom som

tidigare införts i Sverige. FinlandI valde emellertid attman

sammanföra huvuddelen konsumentlagstiftningen i samladav en

konsumentskyddslag KSL. KSL innehåller i l kap. allmänna

stadganden tillämpningsområdet och definitioner, isom anger ger

2 kap. regler för marknadsföring, nära den svenskamotsvararsom

marknadsföringslagen såvitt gäller skyddet för konsumenter, i 3

kap. regler möjlighet förbjuda oskäliga avtalsvillkor,attom mot-

svarande den svenska avtalsvillkorslagen för konsumentförhållan-

den, i 4 kap. generalklausul möjlighet jämka oskäligt prisatten om

och andra oskäliga villkor i konsumentavtal i tillägg till 36 § i den

finska avtalslagen, i 5 kap. civilrättsliga regler konsument-rent om

köp, i 6 kap. civilrättsliga regler hemförsäljning och postför-om

säljning och i 7 kap. införda regler konsumentkrediter.senare om

Denna grundläggande uppläggning har medfört de regleratt om

otillbörlig konkurrens och marknadsföring, inte konsu-som avser

mentförhållanden, har förts till särskild lag, 1978 lagârsen om

otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

Systematiken har ändrats därigenom straffbestämmel-attsenare

marknadsföringsbrott, brott företagshemlighet,serna motom muta

i näringsverksamhet flyttats tillöver nykonstmerat kap. 30ettm.m.

i strafflagen näringsbrott. Den regler, i Sverige ärtypom av som

samlade i marknadsföringslagen, alltså i Finlandär uppdelade 2på

kap. i KSL, lagen otillbörligt förfarande i näringsverksamhetom
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ioch 30 kap. strafflagen. Härutöver finns särskilda lagar om

Konsumentombudsmarmen Marknadsdomstolen.och

Huvudbestärnmelsen i 2 KSL generalklausul i l §kap. är en

första stycket. lyder: Vid marknadsföring får icke användasDen

förfarande, strider eller eljest otillbörligtgod sed ärmot motsom

konsumenterna. ligger till grund för omfattande praxis iDen en

KO, sinMarknadsdomstolen och hos till inriktning i huvudsaksom

framstår likmycket den svenska.som

Den finska lagen informationsskyldig-saknar generalklausul om

het motsvarande regeringen bemyndigandeden svenska. Lagen ger

utfärda förordningar produktmärkning, bruksan-närmareatt om

visningar, prisinformation föreskrivs i §Vidare l andram.m.

stycket i marknadsföring alltid skallgeneralklausulen, att anses

otillbörlig, däri inte ingår uppgifter behovet påkalladeärom som av

med hänsyn till konsumenternas ekonomiska trygghet.hälsa och

2 kap. 3 § KSL innehåller särskilt stadgande riktat pris-ett mot

nedsättningar. Häri föreskrivs priset förgenerell regelsåsom att

konsumtionsnyttighet inte får nedsatt med beloppstörrevarauppges

varmed priset faktiskt understiger pris näringsidkaren tidigaredet

uppburit. Jämförpriset enligt i motiven,skall, vad utvecklatssom

det pris näringsidkaren tidigare tillämpatomedelbart påvara som

driftställe.samma

2 kap. § KSL föreskriver4 förbud kombinationserbjudandenmot

och tilläggserbjudanden. Undantagna fall, där det föreliggerär ett

uppenbart sakligt utbjudnasamband mellan de nyttigheterna. Mark-

nadsdomstolens praxis framstår tämligendetta områdepå som

sträng.
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2 kap. 5 § KSL innehåller förbudallmänt reklamlotterierett mot

och reklampristävlingar.

iReglerna 2 kap. KSL tillämpas i huvudsak Konsumentom-av

budsmarmen och Marknadsdomstolen. KO organiseratär ettsom

självständigt ämbete falletsåsom tidigare i Sverige. Mark-var

nadsdomstolen har sammansättning intresseledamötermeden som

nära den den svenska Marknadsdomstolen har haftmotsvarar som

fram till juli1 1993. KO har, till skillnad frän i Sverige, möjlighet

själv meddela interimistiska förbud. Sådana beslut skall dock KOatt

inom dagar underställa Marknadsdomstolen. I olikhet med vadtre

gäller i Sverige kan Marknadsdomstolen själv utdömasom

förelagda viten. Marknadsdomstolens beslut intekan överklagas

Högstaän domstolen kan storlekenpröva utdömdaannat att av

viten.

De materiella bestämmelserna i lagen otillbörligt förfarandeom

i näringsverksamhet har likheter med motsvarande bestämmel-stora

i 2 kap. KSL. Grundläggande iär även denna lag general-ser en

klausul i 1 lyder I näringsverksamhet får icke användassom

förfarande, strider god affärssed eller eljest otillbörligtärmotsom

näringsidkare. Till frånskillnad KSL saknar lagenmot annan

särskilda bestämmelser förbud kombinationserbjudanden;motom

däremot innehåller den motsvarande förbud reklamlotterier ochmot

reklampristävlingar.

lagenI otillbörligt förfarande näringsverksamheti ingår ettom

särskilt lagstadgande misskreditering 2 § andra stycketom som

lyder: I näringsverksamhet får inte användas uttryck, som

innehåller ovidkommande omständigheter, heller uttryck, ärsom
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otillbörligt till sitt framställningssätt eller sin form, uttrycket ärom

skada näringsverksamhet.ägnat att annans

Lagen otillbörligt förfarande i näringsverksamhet innehållerom

förbud röjande affärshemligheter missbruk tekniskaochmot av av

förebilder anvisningareller 4 §.

KO handlägger ärenden enligt otillbörligtlagen förfarandeom

i näringsverksamhet vissadomstol skall i fall bereda KO till-men

fälle bli hörd. Mål förbud stödmed lagen handläggsatt om av av

Marknadsdomstolen, i övrigt enligthandläggs mål lagen allmänav

domstol.

Lagen otillbörligt förfarande i näringsverksamhet innehållerom

inga uttryckliga regler skadestånd. Högsta Domstolen har iom en

uppmärksammad dom 1991 uttalat skadestånd grundår påatt av

överträdelse lagen endast kan utdömas handlingen straff-ärav om

bar eller det föreligger synnerligen vägande skäl för utdömandeom

skadestånd för förmögenhetsskada enligt den finska skade-av ren

ståndslagens allmänna regel härom 5 kap. l § SKL. innebärDetta

lagen till mycket del Svensk-saknar skadeståndssanktion.att stor

språkigt referat HD:s avgörande i NIR 1992 697.av s.
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Utredningens grundläggande förslag

Utredningens Förslag: MFL ersätts marknadsförings-av en ny

lag. Den lagen skall i likhet med MFL denutgöra generellanya

lagen för alla former kommersiella marknadsföringsátgärder,av

mediumanvänt och slag eller tjänster.oavsett Denav varor

föreslagna lagen jämfört med MFL väsentligtges en mera

preciserad utformning och förses med utbyggt sank-ett mera

tionssystem.

Skälen för förslaget: MFL har väsentligen gällt oförändrad sedan

1970.år Den främsta nyheten 1975år tillkomstenvar av en

kompletterande generalklausul informationsskyldighet i för-om

hållande till konsumenterna. Under de decennier sedangåttsom

dess har rättsområdet utvecklats högst väsentligt. Detta främsthar

skett framväxten omfattande praxis i Marknadsdom-genom av en

stolen även tillkomsten annexlagstiftning till MFL,men genom av

närmare regler för marknadsföring särskilda slagsom ger av av

eller tjänster eller för särskilda erbjudanden. Det hartypervaror av

vuxit fram behov lagstiftningenöversyn området.påett av en av

Av betydelse härvidär lagstiftningen konkurrensbegräns-att om

ning, har nära samband med lagstiftningen marknadsföringsom om
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fåttförebild för denutgjortviktiga hänseendenioch senare,ensom

konkurrenslagen,införandetgestaltningväsentligt avgenomnyen

juli 1993.kraft 1i denträttsom

behovföreliggerdetfunnitUtredningen har attettatt av

ochmarknadsföringsområdetlagtillämpningen påeffektivisera

direktverkandeinföraregelefterlevnadenfrämja att engenom

marknadsstömings-benämndsanktionsavgift,sanktion i form enav

oftastnäringsidkareådömasskall kunna ettavgift. Denna en -

överträdelservidjuridisk grövreaktiebolag eller avpersonannan -

funnitUtredningen harmarknadsföring.otillbörlig attreglerna mot

tillknytasinte kanrättssäkerhetsskälsanktionsådan enaven

krävermarknadsföringotillbörliggeneralklausul utan meraom

ini lagennödvändigtgjort detharpreciserade regler. Detta taatt

marknadsföringsåt-otillåtnaolikasådanakatalog över typer aven

marknadsstömingsavgift dömsföranledabör kunnagärder attsom

ut.

möjlig-utvidgalämpligtfunnit detocksåUtredningen har att

marknadsföringslagstift-överträdelsevidskadeståndtillheterna av

preciseradedeöverträdelseVidregler. typernaningens avav

och andrabåde konsumentermarknadsföringotillbörlig ges

möjlig-konkurrenter,främstnäringsidkare,andraförbrukare samt

Även utredningenbedömermöjlighetdennaskadestånd.fåhet att

regelefterlevnad.bidra till bättrekommer att en

MFL:nuvarandebehålla denfunnit skälinteUtredningen har att s i
iandravissaochrabattmärkenförbudstraffbelagdasärskilda, mot
lhuvudUtredningen har överkombinationserbjudanden.former Iav
i
iformervissaförbudföreslålämpligtdetinte motatt avansett
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visarsig. Erfarenhetenieller säljmetodersäljfrämjande åtgärder

främjsälj andeförbundna medproblem kannämligen deatt varasom

inteåtgärdernafrån konsumentsynpunkt, beror pååtgärder, attsett

Presentationen gångerär mångakorrektpå sätt.ettpresenteras

och inte konsumenteröverdriven påträngandevilseledande eller ger

bakgrundinformation. Mot dennatillräckligandra förbrukareoch

speciellaförbudennuvarandeföreslår utredningen de två motatt

rabattmärkeserbju-ochkombinerade utbudformer erbjudanden,av

marknads-otillåtnai katalogenupphävs och det överdanden, att

bestämmelsetillämpligsärskild, generelltinföringsåtgärder tas en

förmånserbjudanden.utformningen avom

marknadsföringslagenöverträdelserUtredningen föreslår att av

straffbe-nuvarande MFL:savkriminaliseras. Densin helheti

effektiva fråninte varittillämpats ochsällanstämmelser har

möjlighet dömamedsanktionssynpunkt. Det utattsystemetnya

föreslagnai förening med detmedför,marknadsstörningsavgift

straffsanktioner inte längre ärövrigt,sanktionssystemet i att vare

lämpliga.sig behövliga eller

detuppmärksamhetsärskild åtsittUtredningen har i arbete ägnat

ochområdetkonventionsåtaganden pågenomförandetsvenska av

Utredningeninom EES.EG-direktiv skall gällasådana ävensom

förklaring i densindelvis harvissa vilkadärvid funnit brister,har

Enligt utred-MFL.nuvarandeutformningengrundläggande av

Sverigekonventioner,imening uttryckliga reglerningens bör som

helstEG-direktivi relevantaratiñcerat, och ut-motsvaras av

harUtredningenlagstiftningen.i svenskatryckliga regler denäven

nämndafrån denerfordrasreglerförslag arbetat in dei sitt som
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utgångspunkten. Det främstgäller regler vilseledande reklam,om

geografiska ursprungsbeteckningar, misskrediteringoch förväxlings-

risk beslag.samt

Utredningen har funnit utförliga materiella regler angåendemera

otillbörlig marknadsföring och informationsskyldighet vid mark-

nadsföring lämpliga även andra skäl. utifrånEn dennavara av

utgångspunkt utformad lagtext blir visserligen längre denän

nuvarande samtidigt väsentligt informativ och lättbegripligmen mer

för lagens primära adressater, de marknadsförande näringsidkarna.

Det har varit utredningens i själva lagtextensträvan långtsåatt

möjligt någorlunda klara anvisningar vad otillåtet iärge åom som

marknadsföringen och vilka informationskrav skall tillgodoses.som

Utredningen föreslår därför kodifieringäven de centralaen av

bedömningsgrunder skall beaktas vid tillämpning.lagens Enligtsom

utredningens mening innebär detta utformadpå lagtextsätten

väsentliga vinster i fråga klarhet. Detta bör underlätta ut-om

bildningsverksamhet kring lagen och positivt bidra tilläven

regelefterlevnaden fältet. Utredningenpå vill emellertid samtidigt

understryka intedet är regelmassanågonatt ny som genom

förslaget tillförs lagen. Samtliga materiella föreslåsregler, ingåsom

i marknadsföringslag, har motsvarigheter i gällande sådanrätten ny

denna utbildats i rättspraxis.

Utredningen har inom för arbetet fortlöpande utvärderatramen

gällande och behoveträtt förändringar.eventuella På de flestaav

punkter har utredningen inte funnit egentliga behovnågra av

ändring i det materiella rättsläget. Vissa bestämmelser inom ramen

för den föreslagna katalogen olika otillåtnaöver marknads-typer av
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för skärptföringsåtgärder i uttrycktorde dock viss mån ettge

frågai förhållande till ehuru detgällande närmast ärsynsätt rätt,

efterbild-Hit hör de föreslagna bestämmelsernaom omnyanser.

aggressiva säljmetoder ochningar medför förväxlingsrisk,som

marknadsföringskorruption.

skyddssituatio-Utredningen har funnit skäl överväganärmareatt

enskildaenligt för förbrukare konsumenter. Detlagen andra ännen

stiftelser och samfállighetergäller här bl.a. ideella föreningar, samtg

dennanäringsidkare förbrukare tjänster. Förköpare ochsåsom av

lagtekniskakategori föreslår utredningen införandet detav nya

utredningens mening bör bl.a.begreppet andra förbrukare. Enligt

för-delvis gälla också ilagens regler informationsskyldighetom

hållande till kategori.denna

utredningenrättegångsordningNär det gäller sanktioner och har

utvidgade möjligheter beslutabl.a. funnit skäl föreslå attatt om

snabbinterimistiska förbud ålägganden i syfteoch nåatt en

i domstol föreslås införd förhandläggning. Primär talerätt även

näringsidkare sammanslutningarandra KO, dvs. ochän av

marknadsstörnings-konsumenter eller näringsidkare. Införandet av

avgift sanktion tillämpadet nödvändigtgör ett systematt somsom

kommit fram tilltillåter haröverklagande domar. Utredningenav

införande förorda.generellt tvåinstanssystem äratt ett attav

enligtbehov intentioner redovisats det,De och ärsom nu

utredningens mening, inte möjligt tillgodose endastatt genom en

området.revision kräver i princip lagMFL påutan nyav en

utredningenefterföljande kapitel redovisarI avsnitt i detta

sina överväganden.allmännanärmare
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4.2 Förhållandet till konkurrenslagen

Vid MFL:s tillkomst 1970 utgjorde,år redan 1953såsom antytts,

konkurrensbegränsningslagårs viktig lagteknisk förebild. Denen

sistnämnda 1982år konkurrenslag dock i sinersattes av en ny som

lagtekniska utformning knöt tillnära 1953 lag. Konkur-årsan

renslagen byggde denäven grundläggandepå generalklausul,en

kompletterad med särskilda straffbestämmelser riktadeett motpar

förfaranden bedömts speciellt olämpliga. KO-funktionensom vara

hade konkurrensområdetpå förebild i NO-funktionen Närings-en

frihetsombudsmannen. Marknadsrådet, sedermera Marknadsdom-

stolen, det tidigareövertog Näringsfrihetsrådets funktioner enligt

konkurrenslagstiftningen. Det sambandetnära mellan uppgifterna att

motverka skadlig konkurrensbegränsning otillbörloch i marknads-ga

föringsåtgärder bedömdes detgöra naturligt och lämpligt att samma

dömande instans omhänderhade prejudikatbildningen bäggepå

områdena och därvid beaktade dessas inbördes samband.

Genom tillkomsten 1993 konkurrenslag situationenårs harav

förändrats väsentligt. Den konkurrenslagen iöverensstämmernya

huvudsak med det konkurrensrättsliga regelsystemet inom EG och

EES. Avsikten lagens bestämmelserär skall tolkas bakgrundatt mot

EG-domstolarnas konkurrensrättsliga praxis. Den konkur-av nya

renslagen är uppbyggd förbudsreglerpå och alltså inte på en

generalklausul. Förbudens innebördnärmare och avgränsning

bestäms bl.a. innehållet i särskilda gruppundantagsförordningar.av
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överträdelser avkriminaliserats. Denkonkurrenslagen harav

konkurrensskade-sanktionsavgift, s.k.grundläggande sanktionen är

förebild i EG-medavgift. Reglerna denna har utformats näraom

i formcivilrättsliga sanktionerförsetts medLagen harrätten. även

skadeståndsskyldighetomfattandeavtalsrättslig ogiltighet ochav en

Konkurrens-avtalspart.för skada orsakas företag ellerannatsom

första hand det Konkurrens-övervakas och tillämpas ilagen av nya

konkurrensverk har lagtsNO SPK Statens Pris- ochverket. och

handläggs itvåinstanssystem införts. Flertalet målharEttner.

iefter överklagande andraförsta instans Stockholms tingsrätt ochav

sammansättning harMarknadsdomstolen. Dessoch sista instans av

konkurrenslagensmed dengenerellt ändrats i samband nya

medverkar inte längreintresserepresentanterikraftträdande. Några

marknadsföringslagen.enligti gäller måldomstolen, detta även

i uppbyggnadförändringarna konkurrenslagensDe grundläggande

parallelliteten ihittillsvarandeutformning medför denoch att

marknadsföringslagstiftningen tillutformningen ochkonkurrens-av

mark-förblir konkurrenslagen ochförsvinner. Samtidigtdelstor

ochkonkurrensomrâdetnadsföringslagen de huvudlagarna påtvâ

rättstillämpningen kvar.samordning i stårbetydelsen mellan demav

tidsenligutformningentillDe överväganden lett fram en ny,som av

för marknads-naturligt ocksåkonkurrenslag har helt intressestort

föringslagens del.

fortsättningeni näraEnligt utredningens mening kommer även ett

konkurrensbegränsnings- och marknads-beståsamband mellanatt

marknadensvenskaföringslagstiftningen. konkurrensen denFör på

den skall bådegälla övergripande målsättningenbör den att vara
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effektiv och tillbörlig free and fair. Ytterst syftar båda lagarna

i första hand till främja konsumenternas intressen. Detta lederatt

till ömsesidigt hänsynstagande till de båda syftenlagarnas äratt ett

Ävennödvändig vid rättstillämpningen. konkurrenslagenom

eftersträvar effektiv och hård konkurrens marknadenpåt.o.m.en

har den sålunda inte till uppgift främja eller stödja otillbörligaatt

marknadsföringsmetoder, företag tillgriper vilseledandet.ex. att ett

prisjämförelser eller misskreditering konkurrenter.av

Å andra sidan det väsentligt marknadsföringslagstiftningenär att

inte har utformning verkar konkurrensbegränsande. Aven som

detta skäl bör det undvikas lagstiftningen förbjuder vissaatt

säljmetoder eller säljformer i sig. Det också viktigt lagstift-är att

ningen inte tillämpas kan försvåra priskonkurrenspå sättett som

eller effektiv konkurrens marknaden. Det fortfarandepå ärannan

inte ovanligt idet olika västeuropeiska länders marknadsför-att

ingslagstiftning finns kvar bestämmelser skråmässigautgörsom

relikter och till förnärmast bereda småföretagareär visstatt ett

skydd konkurrens. De i avsnitt 3.3.6 berörda avgörandenamot av

EG-domstolen i rättsfallen GB-INNO-BM och Yves Rocher ger

exempel detta. Fallenpå rörde lagstiftning lagfästa realisations-om

ordningar i handeln respektive förbud iögonenfallande prisjäm-mot

förelser. Liksom hittills bör konkurrenshämmande tillämpningen

marknadsföringslagstiftningen inte komma i fråga i Sverige.av

Vikten hänsynstagande till konkurrenslagstiftningen och dessav

syften bör enligt utredningens mening tillkomma uttryck i lagtexten

i marknadsföringslag. Den det lämpligtgör också atten ny

prejudikatsbildningen i huvudsak anförtros instans haren som
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överblick bådaöver områdena.

Även utformningenvid de övervägandenanärmare av en nyav

den konkurrenslagenmarknadsföringslag har utredningen ansett nya

i denviktig utgångspunkt. Bland deutgöra moment nyaen

viktigt försärskiltkonkurrenslagen, det framstått ut-som som

avkriminaliseringenredningen kan nämnasnärmare överväga,attE
i möjligheternainförandet sanktionsavgifter, utbyggnadenoch avave
l

.införandet. preciseradefor konkurrenter få skadestånd, .... attg meraav

införandetmateriella regleri därigenom förutsägbaraoch samtmera

domstolsprövning i instans.änmer enav
l

mellantryckfriheten och rekla-4.3 Gränsdragningen

men m.m.
I

yttranden ikommersiella framställningarReklam och andra utgör

finns ibeträffar tryckta framställningareller form. Vaden annan

degrundlagsbestämmelserna i TF. Underland sedan gammaltvärt

televisionen fåttdecennierna har emellertid radion ochsenaste en

televisionen gällerallt betydelse. För radion ochstörre numera

television och vissaYGL. omfattar radio ochDen lagen förutom

videogram och andraliknande överföringar filmer,även upp-

förljudupptagningar. Ett skyddtagningar rörliga bilder samtav

Europakonventionensiyttrandefriheten slagits fasthar även

artikel 10.

delbe-utredningen i sittbakgrundDet dennamot somvar

vadgrundlagsreglerna ochtänkande relativt utförligt beskrev som
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Ävenhar samband därmed SOU 1992:49 21. marknads-s. en ny

föringslag skall självfallet förenlig med gällande grundlags-vara

bestämmelser.

Gränsdragningen mellan tryckfriheten och reklamen innebär att

marknadsföringslagens tillämpningsområde begränsat tillär

kommersiella framställningar. Vad detta betyder harnärmare

belysts Högsta Domstolens avgöranden NJA 1975 589,genom s.

Helg-Extra, och 1977 751, Vivo-Favör, båda meddelade meds.

anledning ansökan resning beslut Marknadsdom-motav om av

stolen. I det avgörandet yttrade Högsta Domstolen attsenare

ingripande med stöd MFL imeddelande tryckt skrift kanmotav

ske hinder TF:s bestämmelser, fråga meddelandenär ärutan av om

kommersiell Som exempel sådant meddelandepårent natur. ettav

meddelande i har kommersiellt, vanligenettangavs annons som av-

sättningsfrämjande syfte och handlar näringsidkaressom om

affärsverksamhet eller däri tillhandahållna tjänstereller undervaror

förutsättning meddelandet inte hänföra till nyhetsför-äratt att

medlingen eller åsiktsbildningen i samhället.

YGL bygger principiellapå TF det gällersynsätt närsamma som

dra mellan grundlagsenliga icke grundlagsenligagränsen ochatt

ingripanden. Samtidigt skiljer sig dock YGL viktiga frånpunkterpå

TF. Det beror de speciella förhållanden radio-på har rått påsom

och TV-området.

I YGL särbehandlas emellertid radion och televisionen. YGL

tillåter det i vanlig lag meddelas föreskrifter förbudatt motom . . .
kommersiell reklam radioprogram 1 kap. 12 § andra stycketi

första meningen YGL. Enligt sin hindrar YGLlydelse således inte
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Vadradio och TV.ireklamförbjuder alllagstiftning somsomen

givetvisdockgrundlagsregel ärmed stöd dennaförbjudaskan av

avordlåna HD:sförframställningar är rentendast attsom

lagstiftningemellertid inte baranatur. YGL tillåterkommersiell en

radio eller TVlagstiftningbeskrivna slaget ävendet utan omnuav

§ andraannonsering 121 kap.förbudgäller mot annansom

i meningen YGL.andrastycket

radio-reklamñnansieradeför deradiorättsliga reglernaEnligt de

förekomma påendastbetalda inslagenfår dei TV-sändningarnaoch
s

armonstid.sändningstid, s.k.särskilt markeradi
endasti frågakommaskrifter kan alltsåtrycktaIngripanden mot

natur.kommersiellavåtgärder ärdet handlardå rentsomom

nuvarandeskälgrundläggandeheltsåledesDet är ett somav

kommersiellaickeomfattar denmarknadsföringslagstiftning inte

utredningens uppdragutanför närmaredet liggerreklamen, och att

in dettapå ämne.gå

marknads-otillbörliggeneralklausultill MFL:sförarbetenaI mot

sitt utförligadepartementschefenföring avslutade omresonemang

förordamedtill tryckfrihetenförhållandelagstiftningens attatt

fram-till sådanaskrift begränsasreklam i trycktingripande mot

föremål,tillförhållandenkommersiellaharställningar rentsom

tillhanda-affärsverksamhet eller därnäringsidkaresdvs. avser en

67.1970:57tjänsteroch prop.hållna s.varor

421992:49SOUutredningendelbetänkandet betonade attI s.

klargöraangelägenmycketuppenbarligenlagstiftaren attattomvar

tryckfrihets-stredintetillämpasborde på sättMFL motett som

principer.rättsliga
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En marknadsföringslag skall sålunda förenlig medny vara

gällande grundlagsbestämmelser i TF och YGL. Vad gäller

tryckfriheten innebär det marknadsföringsrättsliga ingripandenatt

bara får rikta sig åtgärder av kommersiellär natur.mot rentsom

YGL har utgångspunkt TF skiljer sig harsamma som men som

frånnämnts TF detpå det i vanligsättet lag införaskanatt

bestämmelser i fråga all annonsering 1 kap. 12 § andra stycketom

andra meningen YGL.

Bortsett från detta och med avseende relationenpå grund-

lagmarknadsföringslag skiljer sig dock inte YGL från TF se prop.

199091:64 90 ff. och 107. I YGL uttryckligen efters. anges

mönster 1 kap. 3 § TF också, myndigheter och andraattav

allmänna inte får stöd i grundlagen ingripa någonutan motorgan

på grund han i radioprogram har missbrukatatt t.ex. ettav

yttrandefriheten eller medverkat till sådant missbruk. Inte hellerett

får de stöd grundlagen sådan anledning göra någrautan av av

ingripanden 1 §kap. 4 YGL.mot programmet

Gränsdragningen mellan redaktionellt material och reklam har

tidigare aktualiserats i flertal rättsfall irörtett som annonser

När det gäller frågan tillämpa MFL:s generalklausulattpressen. om

otillbörlig marknadsföring inslag i föreliggerpå TVmot numera

viss rättspraxis. Se exempelvis MD 1992: 19, Hempel Färg och MD

1993:2, World Trade International Institute. Det förstnämnda fallet

belyser frågan gränsdragningen mellan reklam och redaktionelltom

programmaterial. Däremot förde Marknadsdomstolen i fallet inte

något gränsdragningen smygreklam. Vad gällermotresonemang om

denna företeelse och dess bedömning kan hänvisas till utredningens
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delbetänkande SOU 1992:49 63 f..s.

lagstiftning könsdis-varit införa särskildDet har aktuellt motatt

Civildepartementetkriminerande reklam. I december 1990 sände ut

till58189 med förslag sådanremiss promemoria dnr MApå en

remissbehandlinglagstiftning. emellertid avskrivits efterFrågan har

behandla frågeställ-utredningen fått direktivnågra attutan att
l

i ningen.

isådan reklam finns TV-bestämmelse för motverka bl.a.En att

följaSverigedirektivet, tillhör den gemenskapsrätt måstesomsom

samarbetsområdeteuropeiska ekonomiskaenligt avtalet det‘ om

b heltdirektivartikeln artikel 12EES-avtalet. Den nämnda anger

diskriminering grundallmänt TV-reklam inte får innefatta påatt av

kön eller nationalitet.ras,

könsdiskri-utredningen bl.a.sitt delbetänkandeI tog upp

1992:49Utredningen uttalade SOUminerande inslag i reklam. s.

otillbörlig marknadsföring, i vad66 generalklausulMFL:s motattI

tillriktar sig sådant kan ledaden konsumenterna, mot somavser

i fråga eller tjänst.felaktiga eller förhastade köpval om en vara

utredningen, skydda ochBestämmelsen syftar framhölltill, att

tillvaratarmarknaden och denstärka konsumenternas ställning på

innefattari Reklamallt väsentligt deras ekonomiska intressen. som

utredningensdiskriminering enligtgrund kön kränker således,på av

till-MFLmening, intressen demänär art somsom av annan

godoser.

från denhaftSammanfattningsvis har utredningen utgåatt

yttrandefriheten,gränsdragning till grundläggande tryck- ochden

förtillämpningsområdeti Sverige,gäller och begränsarsom som
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marknadsföringslagstiftningen till framställningar och andra

marknadsföringsåtgärder, har kommersiellt syfte ochettsom en

kommersiell Utredningen har det angelägetrent natur. ansett att

upprätthålla denna gränsdragning och har därför låtit den komma

till iuttryck den föreslagna lagens ingresstadgande.

Förhållandet mellan yttrandefriheten näringslivetsoch egenåt-

gärder belyses i bilaga

4.4 Sanktionssystemet

I utredningsdirektiven Sanktionssystemetnämns översynen av som

fråga.central Riktigheten tydligtdenna bedömning haren av

kommit till uttryck vid de återkommande kontakter utredningensom

haft med KOV, med andra myndigheter och konsumentföreträdare

och företrädaremed för näringslivets organisationer. Såsom

kommer behandlas 6närmare i kap. det klart denståratt att

straffsanktion knuten till straffbelagdaär MFL:s nuvarandesom

förbudsbestämmelser uppsátligtangående vilseledande framställ-

ningar vissaoch kombinationserbjudanden tillmycket sällan kommit

användning. Vad gäller skadeståndssanktionen har det knappast

förekommit fall, i vilket tilldömtnågra domstol konkurrerandeen

näringsidkare skadestånd i anledning överträdelse MFL.av av

Lagens huvudsanktion har helt klart kommit vitebli förbud vidatt

upprepande otillbörlig marknadsföringsåtgärd. Härtillmot av en

kommer informationsåläggande vid vite och KO:s möjligheter att

utfärda förbuds- och informationsålägganden vilka, efter god-
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förbudmeddeladegällernäringsidkare,berördkännande somav

möjlighethar ävenålägganden. Marknadsdomstoleneller att, om

ellerinterimistiskt förbudföreligger, beslutasärskilda skäl om

relativt sällan.dock endast skettSå harålägganden.

ochlagensuttalandenpreciseradeAtt någragöra ommer

möjligt. Det ärkostnadseffektivitet knappastäradministrationens

kritik dendenuppfattningutredningensemellertid motatt nuvaran-

Erfarenhetensig.fog fördirektiven hariordningende återgessom

och detåsidosättssällanförbudMarknadsdomstolensvisar attatt

och rekom-KOV:s rådförlyhördaflertalet näringsidkare ärstora

Erfaren-förbudsförelägganden.KO:slojalt iakttarmendationer och

oseriösa aktörerineffektivlagen ärvisar dock ocksåheten motatt

Mark-styrmedelseffekten hosframför alltochmarknadenpå att

vidingripandenabegränsad ochavgöranden ärnadsdomstolens att

KOV:s sida i regel kommerdomstolensfrån såvälövertramp som

slutförd.sedanoftast för längeåtgärdenpåtalade äralltför densent,

endastdenförbudssanktionen ärsvaghet meduppenbarEn att

genomfördaoch inte redanhandlandeframtidariktar sig motmot

funnitutredningenharmarknadsföringsåtgärder. Dettaotillbörliga

Utredningensanktion.direktverkandeför användningtala ökad av

utvärderai sitt arbeteuppgiftsärskilt viktighar det attsett ensom

sanktio-effektivatillframsanktionssystemet och söka nåatt mera

tillhandahållithärvidharkonkurrenslagenDen ettner. nya

detutredningenalternativ. Framför allt harintressant sett som

hareffektiv ochordning ärväsentligtmycket uppnåatt somsomen

fungerande konsument-praktiken välförutsättningar iatt ettge

betydelsefulltfunnit detemellertid ocksåUtredningen harskydd. att
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konkurrenter och andra näringsidkare bereds fungerande skyddett

otillbörliga konkurrensåtgärder, i formmot möjlighet tillt.ex. av

skadestånd. Vidare har utredningen möjligheternaägnat beslutaatt

interimistiskt förbud särskild uppmärksamhet och uppnåom att en

effektivare lagtillämpning vidgad användning interimistis-genom av

ka förbud.

Utredningens överväganden angående sanktionssystemets ut-

formning redovisas i kapitelnärmare

4.5 Det processuella systemet

5

lRedan tidigt under utredningsarbetet visade det sig utformningenatt

sanktionssystemet spelar nyckelroll för utformningen i övrigtav en

marknadsföringslag. Så mycketär påtagligt fallet i frågaav en ny

för prövning mål enligt lagen. Direktverkandesystemetom av

sanktioner kräver möjligheter överklaga meddelade domar ochatt

därigenom val och utformning instansordning.styr Utredningenav

ihar även haft hänsyn till vittgåendede förändringar vad gälleratt ta

instansordning och Marknadsdomstolenspå ställning skettsyn som §
i samband med införandet den konkurrenslagen.av nya

En speciell fråga utredningen haft överväga denpåattsom i
processuella sidan reglernaär talerätt. Enligt nuvarande reglerom

har endast KO primär talerätt i Marknadsdomstolen; övriga aktörer

har subsidiär talerätt, dvs. förarätt talan endast för falldetatt att

KO beslutar inte föra ärende till Marknadsdomstolen.att Iett

enlighet med KO:s instruktion för emellertid inte KO talan i
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första handi röraKO bedömeri fallMarknadsdomstolen som

iMarknadsdomstoleniförs talannäringslivsintressen. Numera

KO,enligt MFL änsamtliga fallflerhälften eller partarmanavav

näringslivsháll harnäringsidkare. Frånvanligen konkurrerandeen

till-näringsidkareintressehar klartbetonats attettatt avman

utrednings-inte underUtredningen harprimär talerätt.erkärms

vill motsättaintressentermedkommit i kontakt någraarbetet som

möjlighetlämplig formKO iförutsattändring,sig sådan att gesen

önskvärt.KO finner dettaföra talan näratt

processuelladenfunnit anledning övervägaUtredningen har att

perspek-i bredaremarknadsföringslagen ävenutformningen ettav

förmöjligheternauppmärksammatUtredningen har bl.a.tiv.

föraför olika slag konsumentgrupperochenskild konsument attav

enligtVissa målsärskild grupptalan.eventuellt i formtalan, av

enligtskulletill konsumenter,skadeståndangåendeMFL, t.ex.

för Frågansig väl grupptalan.lämpautredningens mening om

grupptalan vidförprocessuell ordningsärskildinförande av en

förutredskonsumentskydd,målbl.a. i rördomstol,allmän som

med hänsynUtredningen harGrupptalanutredningen.närvarande av

införandeförslagintehärtill valt lägga fram något egetatt avom

lagförslaget såutformaUtredningen sökthar däremotgrupptalan.

ordning medtillsvårighet skall kunnadet utanatt anpassas en

grupptalan.

väsentligennärvarandeförförsi MarknadsdomstolenProcessen

speciella inslag.vissamedför tvistemål, ehuruenligt RB:s regler

ytterligare sökanaturligtutredningen det framståttharFör attsom

i denormalt tillämpasrättegångsordningen till dennärma som
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allmänna domstolarna, bl.a. införa regler tillrättattgenom om

ersättning för rättegångskostnader. Ett sådant närmande har redan

skett i fråga enligt konkurrenslagen. Genom dettaom processen

underlättas också kumulation mellan mal enligt marknadsförings-

lagen och enligt närliggande lagstiftning, det.ex.annan rent

civilrättsliga konsumentskyddslagarna eller varumärkeslagen.

Under slutskedet utredningens arbete har Justitiedepartementetav

lagt fram promemorian Specialdomstolama i framtiden Ds

1993:34 vilken för närvarande under remissbehandling.är I

promemorian förordas Marknadsdomstolen inordnasatt som en

specialfunktioni Svea hovrätt, samtliga mål i dag prövasatt som av

Marknadsdomstolen i första instans skall tingsrättprövas i förstaav

instans och målen, i inledande skede, dvs. i reformens förstaatt ett

skede, inte skall kunna överklagas till Högsta Domstolen. Den

prejudikatsbildande funktion Marknadsdomstolen ihar dagsom

skulle således bibehällas.

Utredningens överväganden i fråga lämplig instansordningom

vid prövning mål enligt marknadsföringslagen redovisasm.m. av

i 7 kap. Utredningen vill emellertid understryka Marknads-att

domstolen sin prejudikatsbildande verksamhet marknads-pågenom

föringslagstiftningens område skapat omfattandeett normsystem.

Genom utredningens förslag kommer detta i allt väsent-normsystem

ligt föras tillöver den marknadsföringslagen,att till del istornya

kodiñerad form.

Enligt utredningens mening finns det i fortsättningenäven ett

klart behov sammanhållande prejudikatsbildande funktionav en

inom marknadsrätten. Det är angeläget denna upprätthållsatt av en
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marknadsrättsliga fältet,hela detöverblickhar överdomstol, som

konkurrenslagen,marknadsföringslagen ävenförutomdvs. av-

anknytandemedproduktsäkerhetslagenochtalsvillkorslagarna

vadhänvisa tillvill härUtredningenlagstiftning. sagtssomannan

ochmarknadsföringslagenmellansamspeletavsnitt 4.2i omovan

konkurrenslagen.

Även Marknadsdom-inordnaförstatsmakterna attstannarom

välkändamening detutredningensenligtböri Svea hovrättstolen

markeraskulle ocksåbibehällas. DettaMarknadsdomstolennarrmetg
marknadsrättsligabedömningrättsligsammanhållenfortsatt aven

frågor.

materiella reglerna4.6 De

marknadsföringslagensutformningengäller den närmareNär det av

straffsank-nuvarandesärskilt dedirektivenmateriella regler nämner

kombina-formervissaförbudbestämmelsernationerade mot avom

framförts starknäringslivshåll harSärskilt fråntionserbjudanden.

restriktivaonödigtbedömtsregler harkritik dessamot varasom

framkommitharutredningsarbetetUnder attkunna undvaras.och

lämpligainför dentveksamhetkonsumenthåll kännerockså påman

område.dettaförbudsregler påbehövlighetenochutformningen av

kombinationserbjudandenklartutredningen har det ståttFör att

andraflertalblandåtgärdersäljfrämjandeform ettutgör aven

därförharUtredningenuppmärksamhet.påkallarsådana ocksåsom

åtgärderfrämj andesäljuppmärksamhet åtsärskildsitt arbetei ägnat
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och andra särskilda säljmetoder, negativ säljmetod, ocht.ex.

lagstiftningsbehoven inom denna sektor. Såsom redan i detnämnts

föregående det enligtär utredningens mening inte befogat att

bibehålla specialbestämmelser förbud vissa tilläggserbjudan-motom

den och andra kombinationserbjudanden. Det bör gälla generellt för

förmånserbjudanden de inte får vilseleda eller marknadsförasatt

med otillräckliga uppgifter förmånens värde och villkorom m.m.

Utredningens arbete med marknadsföringsåtgärder inom sektorn

säljfrämjande åtgärder och särskilda säljmetoder har lett tilläven

förslag närmare regler angående användning aggressivaom av

säljmetoder och marknadsföringskorruption. Utredningen riktar här

särskilda regler klart otillbörligatvå marknadsförings-mot typer av

åtgärder, visserligen varit under bedömning i vissa rättsfallsom

enligt nuvarande marknadsföringslag där rättsläget i dagmen

framstår ganska oprecist.som

frågaI marknadsföringslagens materiella regler i övrigtom ger

direktiven utredningen ganska fria händer. I i direktivenen

återgiven bakomliggande skrivelse från KOV framförde dock verket

önskemål precisering lagens generalklausuler otill-om en av om

börlig marknadsföring och information.

I utredningsarbetet har ställningstagandet till frågan sanktions-om

lämpliga utformning i högsystemets grad verkat styrande. Av

rättssäkerhetsskäl kan inte direktverkande sanktioner såsom

sanktionsavgift knytas till allmänt hållen generalklausul. Det bören

krävas bestämmelser, förseddaär med sanktionatt dennasom en av

har utformning uppfyller rimligatyp, krav förutsebarhet.påen som

Även skadeståndssanktionerade bestämmelser bör möjligtom
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utredningsarbetetunderVid övervägandenauppfylla sådana krav.

ställningstagandenamellankopplingfunnitsdärförhar det näraen

materielladeutformningentillsanktionssystemet ochtill av

reglerna.

Även ställakan påsanktionssystemetfrån de kravbortsett som

emellertidutformning harlagtekniskamateriella reglernasde

möjligtlångtsökatala för såskälutredningen funnit goda att

materiellaform konkretapraxis iMarknadsdomstolenskodiñera av

generalklausulerhållnaallmäntmycketdagensregler och ersätta

informa-lagenspåtagligt ökaägnadebestämmelser ärmed attsom

marknadsföringslagstiftningenmedhartionsvärde. Detta göra attatt

pedagogiska uppgifter. Lagen ärnormbildande ochviktigafyller

skilda slagmarknadsförarefungeraprimärt avsedd attatt avgenom

utformningenvidenligt lagengällervadsjälvmant iakttar avsom

näringslivetshärvidlagfår stödmarknadsföring. Desin ut-av

tydligtlagstiftningEnegenåtgärder.olikabildningsinsatser och som

utformadtillbörligtställsgrundläggande krav påde ensomanger

med allmäntgenomslagskraft jämförtökadmarknadsföring habör

regelefter-höjatillbidraoch därigenom kunnahållna regler att

Även företrädare,derasochför konsumenternalevnaden. t.ex.

utformadetydligtbörkonsumentupplysare,konsumentvägledare och

ocksålagstiftningsteknik blir detföredra. Med dennaregler attvara

medreklamvilseledandeEG-direktivetmöjligt införlivaatt om

inomskekanvaduttryckligt änsvensk sätträtt på ett sommera

för generalklausul.ramen en

efterallmänt strävafunnit lämpligtdetUtredningen har attatt ge

uppenbarligenutformning, någottydligarelagstiftningen somen
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förutsätter fylligare lagtext dagensän knapphändigt utformade.en

Härigenom kan också undvikas omfattande styrningen genom

motivuttalanden det slag kännetecknat förarbetena till bådeav som

1970 och 1975 marknadsföringslagar,års framför allt i fråga om

generalklausulerna. Utredningen har dock inte funnit det möjligt att

i lagen generalklausul otillbörlig marknadsföringavvara en om som

kompletterar lagens särskilda bestämmelser. Härtill är rättsområdet

alltför komplext och mångskiftande. En generalklausul finns också

i jämförbara utländska lagar.

När det gäller utformningen i sak de materiella reglerna harav

utredningen i kunnat från gällandeutgå sådan denstort rätt kommit

till uttryck i Marknadsdomstolens praxis och olika supplerande

normkällor. Utredningen har kunnat konstatera såväl vid sina

kontakter med olika berörda intressenter under arbetet inomsom

utredningen det framkommit ganska litet kritik innehållet iatt mot

det tillämpade marknadsrättsliga Sett i harnormsystemet.nu stort

det rått påtaglig konsensus detta. Härvid det säkerligenären om av

betydelse det i Sverige tillämpadestor i likhetatt normsystemet -

med motsvarande i de övriga nordiska länderna inormsystem så-

hög grad fotatär ICC:spå Grundregler. Härigenom bygger det

svenska i huvudsak på värderingar åtnjuternormsystemet som en

bred internationell inte minst i andra EFTA-länder och inomaccept,

EG.

På vissa punkter har dock utredningen funnit skäl närmareatt

precisera eller rättsläget. Olika sådana frågor kommerstrama upp

behandlas i följande.det De har bl.a.att med ändradegöraatt

marknadsförutsättningar, medieutveckling och former förny nya
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marknadsföring.

general-utformningenmedsärskiltUtredningen har arbetat av

skrivenlagi gällandeinformationsskyldighet. Den ärklausulen om

i olikapreciseratsdockvilketoch ganska oklart sätt,på ett vagt

Marknadsdom-avgörandenhänseendenbetydelsefulla avgenom

generalklau-dennaangeläget görafunnitUtredningen harstolen. att

tydlig och täckande.sul mera

otillbörligavissauppmärksammatUtredningen har även typer av

för-immaterialrättentill såsomanknytningmedkonkurrensåtgärder

renommésnyltning ochkänneteckenprodukter,växlingsbara m.m. ,
minst denursprungsbeteckningar. Integeografiskamissbruk av

angelägetdetEuropamarknadentill göranknytningenförstärkta att

harverkligenområdedettalagstiftning påtillse svenskatt en

följa detordeuppfyller de kravfulltutformning, ut avsomsom

PariskonventionentillträttSverige har såsomkonventioner omsom

vilseledan-angåendeMadridkonventionenochindustriellträttsskydd

funnit detocksåUtredningen harursprungsbeteckningar.de

huvudsakisvenska rättslägetdetlämpligt klarlägga motsvararattatt

området.skyddsstandard påvästeuropeiskframstårvad somsom

formochstrukturmarknadsföringslag4.7 En ny -

inteutredningen valtharhuvuduppdragsitt attVid fullgörandet av

allmän över-göraändringarbegränsadeenbart föreslå utan att en

20kraft ivarit i överMFLtillarbetning Med hänsynlagen. attav

tid hardennavunnits undererfarenhetertill deår samt som
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utredningen funnit tiden för sådan översyn.vara mogen en

Rättsläget är svåröverskådligt eftersom MFL:s generalklausuler

allmäntär formulerade och den rättssökande har vända sig tillatt

decenniers praxis förett utröna vadpåatt ärpar svaret som

gällande Deträtt. såledesär motiverat med utförlig ochen mera

tydligare lagtext.

En anledning till omarbeta lagen i sin helhet äratt närman-annan

det till Europa och angelägenheten beakta hur regelsystemetatt är

utformat dettapå rättsområde i övriga europeiska länder. Vid

utformningen förslaget har bland EG-direktivetannatav om

vilseledande reklam beaktats.

Det finns vidare skäl i högre grad tidigareän skett beaktaatt

sambandet mellan marknadsrätten och den allmänna civilrätten.

Utredningen har också tagit ställning till frågan marknads-om

föringslagen skall ha generell räckvidd eller inte. Bedömningenen

är marknadsföringslagen fortsättningsvisatt även skall generellvara

lagen får kompletterassamt med olikaatt produkt- ellertyper av

mediespecifika speciallagar. Enligt utredningens förslag skall

således prisinformationslagen och alkoholreklamlagen fortsätta att

fungera kompletterande speciallagar, även de beträffandesom om

sanktioner och rättegängsordning följer vad gäller enligtsom

marknadsföringslagen. Den nuvarande tobaksreklamlagen har

Ävenintegrerats i tobakslag 1993. den tobakslagenen ny av nya

frånutgår marknadsföringslagen skallatt generell frioch frånvara

produkt- och mediespeciñka regler.

Utredningen har däremot inte sin uppgift föreslåsett attsom

förändringar i prisinformationslagen. Lagen trädde i kraft först den
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initialskedetiviktiga nyheter1992. innehållerjanuari Denl som

praktiskai denigenomslåfullthaftdelvis ha svårt att utsynes

skylt-prismärkning ipåbl.a. gällt kravetDetta hartillämpningen.

kortmycketunderkraft endastvarit ihar dockfönster. Lagen ännu

rättsavgörande medenstakaföreligger hittills bara någottid och det

börförändringar i lagentillställningstagandeEttstöd lagen.av

Ut-fungera.kommitden harutvärdering hurföregås attavav en

försökatidigt göraföralldelesbedömt detredningen har attvara

utvärdering.sådannågon

regler ärnaturligt deocksåfinner detUtredningen att som

radiorättsligai dentelevision reglerasochljudradiospecifika för

ochreklamProduktspecifika reglerlagstiftningen. armanom

läkemedel börellerlivsmedelmarknadsföring i fråga t.ex.om

lagstiftning.särskildilikaledes regleras

finnskonsumentskyddslagstiftningencivilrättsligaI den rent

iregler ellerMFL:sbygger påbestämmelseråtskilliga somsom

gällerlag. Dettahänvisar till dennasanktionshänseendeochtillsyns-

konsument-konsumenttjänstlagen,konsumentköplagen,sålunda

paketreselagen.ochkonsumentförsälcringslagenkreditlagen,

försäkrings-förslagetframlagdadet nyligengällerDetsamma om ny

lämpligastfunnit detUtredningen har1993:39. attDsavtalslag

därför i dennaläggerlagstiftningsteknik ochnuvarandebibehålla

Utred-följdändringar.rättstekniskaförslagframdel endast om

sanktionsavgiftmedordningin fråganinteningen har gått på enom

marknadsföringsbestämmel-lämplig i frågavissa fall kani omvara

marknadsföringslagen.utanförser

förslagframläggavaltutredningenharredan framgåttSåsom att
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marknadsföringslag. Det föreslagna sanktionssyste-om en ny nya

framför allt marknadsstörningsavgiften, detmet, gör redansom

påkallat de materiella reglernasagts betydligt utförligareatt ge en

och tydligare utformning och kräver även rättegångsordning meden

Äventvåinstanssystem. andra skäl ligger emellertid bakom

utredningens uppfattning tydligare lagtext än den nuvarandeatt en

föredra.är För efterlevnaden reglernaatt skall säkerställasatt av

bör reglerna utformas klartpå så och begripligt möjligt.sättett som

Tydlighet från lagstiftarens sida motiveras även krav påettav

förutsebarhet. Enligt utredningens mening detär mindre till-

fredsställande använda generalklausuler eller s.k. lagstiftningatt

motiven i den utsträckning skett i den nuvarande lagen.genom som

En viktig aspekt är reglerna måste tydliga föratt attvara ge

verklig vägledning till dvs. näringsidkarna skallmottagarna, som

sigrätta efter bestämmelserna. Tydliga och konkreta bestämmelser

större påverkan och effekt. En central intressegrupp ocksåärger

lagens skyddsobjekt konsumenterna. konsumenternasI intresse

ligger det självfallet få tillgång till lag preciserar derasatt en som

rätt.

I stället för i nuvarande marknadsföringslag låta deatt som

materiella reglerna huvudsakligen komma till uttryck i form av

generalklausuler bör kriterier uppställas i den lagennya som anger

hur bedömer förfarande otillåtetär eller inte. Utred-ettman om

ningens förslag innehåller materiella regler i innebärstort settsom

kodifiering gällande rätt utvecklats i Marknadsdomstolenen av som

under den tid de nuvarande generalklausulerna varit tillämpliga.

Lagens informationsvärde ökar därmed och reglerna bör då få en
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genomslagskraft.ökad

otillbörlig mark-rörandegeneralklausulerinnehållerMFL tre

försla-produktotjänlighet. Iinformationsskyldighet ochnadsföring,

be-grundläggandefinns tvåutredningen presenterarget som

in-4 § ochmarknadsföringotillbörligstämmelser, omenen om

bestämmelsercentrala§. Dessa tvåformationsskyldighet 17

beskriverbestämmelserpreciseradeantalkompletterar ett som

åtgärdersäljfrämjandeotillåtnareklamåtgärderotillåtna samt m.m.

Eftersomidentifiering.reglerpreciseradeVidare finns det om

metoder ochdärexpansivt områdemarknadsföring är ett nya

generalklau-fortfarande de tvåsuccessivt behövsutvecklasmedier

otillbörliga åtgärdersådanafångatänktasulerna. Dessa är att upp

l möjliggörastadgandenapreciseradeinte träffas de samt enavsom

sida.lagstiftarensingripanden fråni praxisrättsutveckling utan

A Enlagtexten.bevisregler framgårspeciellaViktigt ocksåär att av

reklamenuppgifter iför sinabevisbördannäringsidkare harsomI

i hangällerbevisbörda såomvändadennaför sigbör få klart attatt

ianvänderuppgifter handokumenterabereddkan att somvara
:

framställningar sakförhållanden.om

i olikaför hurLagförslaget innehåller regler ramger ensom

i medium. Inomskall bedömasmarknadsföringsåtgärder oavsett
i särskilda hänsyndebeaktafinnsstadgandenlagens attutrymme som

egenskaper, påochkaraktärmedietsanvändagrund detkrävs på av

konsument-eller andraochskyddsbehovet hos barngrund ungaav

information ellerochskyddsärskilt behovmed avgrupper

detUtredningen finnerspeciella produktslag.beskaffenheten hos

exempelvis TV-försärreglererforderligt skapadärför inte att
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reklam, reklam riktad till barn eller läkemedelsreklam. En annan

sak bedömningenär i sådana fall självfallet kan bliatt särskilt

sträng det skall fastställasnär viss reklam ovederhäftigär ellerom

vilseledande eller strider lagen i övrigt.mot

Tanken de speciellaär stadgandena skall åberopas i förstaatt

hand. Generalklausulen otillbörlig marknadsföring avsedd förärom

fallde inte behandlas i lagensnågot preciserade stadganden.som av

Det blir inte möjligt döma marknadsstörningsavgiftnågonatt ut

med stöd denna generalklausul. Inte heller skadeståndssanktionenav

direktär knuten till denna. Vid tillämpningen generalklausulenav

kan det i första hand endast bli fråga förbud eller åläggandeettom

riktar sig fortsatt förfarande i strid marknads-mot ettsom mot

Överträdsföringslagens sådant förbud kan det bli frågaettnormer.

skadestånd.om

Det viktigtär iregel exempelvis civilrättsligatt notera att en

lagstiftning hänvisar till marknadsföringslagens generalklausulsom

inte medför andra sanktionsmöjligheter förbud ellerän åläggande

vid vite. Detsamma gäller den s.k. lagstridighetsprincipenom

föranleder regler utanför marknadsföringslagen användsatt som

tolkningsregler vid bedömningen enligt generalklausulen.

De speciella stadgandena otillåten marknadsföring ärom

utformade precist generalklausulenän och sikte påtarmera

åtgärder direkt kan medföra skyldighet marknadsstör-att utgesom

ningsavgift.

Lagen innehåller också regler informationsskyldighet.om

Generalklausulen informationsskyldighet kan åberopas iom

samband med talan åläggande direktverkandenågraom men
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effektivitetinte ökarsanktioner kopplade till klausulen. Dennasär

interimistisktyrkande be-åberopas i sambandden med ettom om

yrkandet medföraslut. Vidare kan själva utformningen att ettav

vadpraktiken får effekt i vissåläggande i mån motsvararen som

beriktigande få.skulle kunnaett

E 4.8 Otjänliga tjänsterochvaror

j

möjligtingår bestämmelse 4 § detI nuvarande MFL gören som
i

förbjuda fortsatt saluhållande tillför Marknadsdomstolen att

otjänliga huvudsakligauppenbart för sittkonsument ärav varor som

tjänster.ändamål. gäller vid tillhandahållandeMotsvarande av

tillämpas ellerBestämmelsen inte avsedd kunna påär att varor

olämpligai mening framstårtjänster allmän utansomsom en mer

funktionsodugliga. sedanendast sådana klart Den harärpå som

itillkomsten 1975 till förbud Marknadsdomstolenendast lettår av

utredningen inhämtat tillämpad hosfall enligt vad sällanochtvå är

marginellaKOV. företeelsensDetta torde bero självabåde på

rekvisit praktisktkaraktär och bestämmelsens ochrestriktiva på att

alla i det slag elleruttalanden marknadsföringtaget av varorom

tjänster vilseledande.det här blirgäller bedömaattsom som

föreslåbakgrund det utredningenMot sagda har övervägt attav

har dock förbestämmelsen avskaffas. Utredningen attatt stannat

inte i speciella fall bereda konsu-detta. Bestämmelsen kangöra ett

Den harmentskydd det inte möjligt uppnå på sätt.är annatattsom

ifått visst i utformningen felbegreppetockså genomslag av
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konsumentköplagen och konsumenttjärlstlagen.

Utredningen dockär den bestämda uppfattningen bestäm-attav

melsen systematiskt inte hör hemma i marknadsföringslag.en ny

Det sigrör bestämmelse produktkontroll, i mildlåtom en om vara

form, inteoch bestämmelse angående marknadsföringsåt-om en

gärder i lagens mening. Sakligt har bestämmelsen störresett

släktskap med regler produktsäkerhet, också produkt-rörom som

kontroll, frånän utgångspunkt. börjanFrån regleradesom arman

möjligheterna till förbud produkter farliga frånärmot som

säkerhetssynpunkt och otjänli produkter i paragraf i MFL.ga samma

När produktsäkerhetslagen infördes 1988 blev emellertidår be-

stämmelsen otjänliga produkter kvar i MFL.om

Utredningen föreslår bestämmelsen överflyttas i sak oför-att

ändrad till särskild lag förbud tillhandahålla konsu-mot atten om

uppenbart otjänliga och tjänster. Inga ändringarmenter varor

föreslås i fråga sanktioner eller rättegångsordning. Dessanu om

frågor torde lämpligen kunna till bedömning resultatetnärtas upp

föreligger den beslutade produktsäkerhetslagen.översynenav nu av

4.9 Tillsyn och ansvar

Utredningen har gjort vissa grundläggande avgränsningar sittav

uppdrag. Härvid har utredningen bl.a. haft beakta samordningenatt

med Konsumentpolitiska kommittén. Denna kommitté tillsattshar

med bred sammansättning och med uppdrag göraattsenare en

allmän utvärdering och översyn den svenska konsumentpolitiken,av
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inbegripet organisatoriska frågor.

Utredningen kommitté, dockhar med denna ännusamrått som

befinner i tidig Utredningen har medsig fas sitt arbete.en av

intehänsyn till Konsumentpolitiska kommitténs uppdrag valt gåatt

in frågor konsumentpolitikens organisation.den statligapå rörsom

KOUtredningen för givet funktion motsvarande behövstar att en

sitt förslag haroch finnas i fortsättningen. Ikommer kvar ävenatt

utredningen myndighetsstruktur, ivalt från nuvarandeutgåatt en

framtidenKOV integrerad KO-funktion. Skulle det i grundvalpå av

övrigt genomförasKonsumentpolitiska kommitténs förslag eller i

svårighetervissa förändringar i bör lagförslageti denna struktur, utan

kunna härtill.anpassas

statligasärskild fråga det gäller organisationen denEn när av

funktionsfördelningen KOVkonsumentpolitiken mellanär å ena

särskilda densidan och olika fackmyndigheter inom sakområden å

Finansinspektionen,andra sidan. Som exempel kan nämnas

valtLivsmedelsverket Läkemedelsverket. Utredningen haroch att

vid lagförslagetinte in har utarbetandetdenna frågagå på men av

KOfrån detnuvarande funktionsfördelning, dvs. ärutgått att som

marknadsför-för konsumentintressets enligtdet allmärma talan

ingslagen. Också lagförslagetdenna bör störrepå punkt utan

förändringar i funktions-svårigheter kunna till eventuellaanpassas

fördelningen.

näringslivetsI utredningsdirektiven det betonatshar ånyo att

förstahandsansvar marknadsföringenaktörer har för denett egna

förebyggaoch näringslivets för lösa ochegenåtgärder attatt

utredningenkonsumentproblem Förbör tjäna utgångspunkt.som
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har det varit viktig ledstjärna vid utformningen såvälen av

lagförslaget i de enskilda förslagen dessa långtsåstort attsom

möjligt bör stimulera och underlätta handhavandet näringslivetsav

egenåtgärder. Detta gäller självfallet inriktadeäven egenåtgärder på

motverka otillbörliga marknadsföringsåtgärder i förhållande tillatt

andra näringsidkare. Genom mål mellan näringsidkare enligtatt

marknadsföringslagen föreslås bli dispositiva blir möjligtdet att

tillämpa skiljedomsverksarnhet detta område.på

Den utformningennärmare i nuläget näringslivets egenåtgär-av

der marknadsföringsområdetpå har beskrivits i bilaga Utred-

ningen detgärna sker ytterligare utbyggnad dessaattser en av

Iåtgärder. Utredningen har sålunda observerat det i Sverige, tillatt

lskillnad från åtskilliga andra europeiska länder, inte före-ännu

kommer utbyggdnågon egenåtgärdsverksamhet vad gäller TV- och

radioreklam, vissäven sådan verksamhet inletts närradio-påom en

området. Här kan bl.a. erinras den brittiska IBA Code ofom

Advertising Standards och dess praktiska tillämpning. Utländska

erfarenheter visar det torde finnas behov detaljeratatt ettav mera

lpå detta område med hänsyn till mediets särskildanormsystem

lkaraktär och lämpligheten frivillig ordning för normkontroll.av en

rUtredningen vill framhållaäven rättsläget diskrimi-vad gälleratt

nerande reklam se avsnitt 4.3 lägger alldeles särskilt påett ansvar
E

näringslivets inomegenåtgärder detta område funktions-och dessas

duglighet och genomslagskraft.

Utredningen har beaktat kostnadskonsekvenser och har utarbetat

förslag skall kunna genomföras tillämpasoch dettaett utan attsom

medför ökade kostnader för det allmänna. Förslaget torde heller
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inte medföra ökade kostnader för vidarenäringslivet se 8.avsnitt

En väl fungerande marknad fordrar spelreglerklara för vad som

tillåtet respektiveär otillåtet i marknadsföring. fungerarBäst den

lag i görligaste självreglerande,mån dvs. utformadär är så attsom

den starka incitament till näringsidkaren självmant iakttaattger

regelsystemet. Härför fordras regelsystemet har långtsåatt en

möjligt tydlig utformning, dess innehåll ligger i linje med vadatt

normalt uppfattas förnuftigt och välmotiverat och attsom som

näringsidkare inte följer riskerar kännbara sanktioner,systemetsom

delvis direktverkande. Utredningen har sökt utforma lagförslaget

utifrån dessa utgångspunkter.
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materiella reglernaDe

marknadsföringi otillbörliggeneralklausulEn omny

i
i marknadsföringslagförslag:Utredningens I upptas enen ny
I

lagensmarknadsföringotillbörliggeneralklausul som angerom

u marknadsföringssed införsgodskyddsintresse och att som
I

grundläggande norm.

marknads-iaktta godskyldignäringsidkare skallEn attvara

uttryckligeniinförslagstridighetsprincipens.k.föringssed. Den

generalklausul.förslagets

den helt övervägan-Utredningen bedömerSkälen för förslaget: att

Marknadsdom-enligtmarknadsföringsátgärderdelen dede somav

lagförslagetsiotillbörliga finns kodiñeradepraxisstolens är nu

andel fall hörmindreendast5-16 §§,regler imateriella samt att en

iEftersom det är svårttillämpning.generalklausulens attunder

otillbörligt kvarstårför vad ärexaktalagtext dra gränser somupp

intefångar fallgeneralklausuldock behovet somuppsomenav

ändå börspeciella materiella reglerna,detäcks ansesmen somav

fortsatt rätts-underlättar ocksåotillåtna. Generalklausulen envara

delbetänkandei sittUtredningen harrättspraxis.utveckling genom

1992:49,SOUmarknadsföringslagstiftningenEES-anpassning av

marknadsföring medgerotillbörliggeneralklausulbetonat att omen

1993:59SOU
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tolkningsutrymme underlättar lagstiftningen får tolk-ett attsom en

ning istår överensstämmelse med vad folkrättsliga för-vårasom

pliktelser kräver och detta gäller förpliktelsernaatt oavsett om

transformerats till svensk lag eller inte. En generalklausul lämpar

sig därför väl för tillämpning med EES-stämmer överensen som

krav. Det möjligträttens är också använda generalklausulenatt mot

marknadsföringsåtgärder liknar dem förbjudna enligtärsom som

särskilda bestämmelser träffashelt dessa.men av

Utredningen föreslår samlingsbeteckningen god marknads-att

föringssed införs för ide MFL använda god affárssedtermerna

och på otillbörlig. God marknadsföringssedsätt såledesärannat

vidare den utomrättsligaän god affárssed. Jfr goden norm normen

kreditgivningssed i konsumentkreditlagen. Detta skallnya ses som

markering den praxis utvecklats marknadsrättenspåatten som

område isåväl Marknadsdomstolen i det utomrättsligasom norm-

skall vägledande vid bedömningen marknads-systemet vara om en

föringsåtgärd otillbörlig inte.är eller Liksom hittills får ICC:s

Grundregler representativa uttryck för vad vederta-ärses som som

god sed marknadsföringsområdet.på En fördel ICC:smedgen

Grundregler de vunnit vidsträcktär erkännande i Västeuropasatt ett

Ävenländer. ICC:s övriga etiska fårregler bedömas utgöra

representativa för förhärskandeuttryck etisk uppfattning. God

marknadsföringssed innefattar affårssedgod inom näringslivet, råd

rekommendationeroch utfärdats myndigheter marknads-påsom av

områderättens lagstiftning kan aktualiseras vidsamt annan som

marknadsföring.

Generalklausulen skall skydda konsument- och näringsidkarintres-
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motverka dessa intressenEn åtgärd ägnadär att avsen. som

enligt paragrafen.förbjudastillbörl i marknadsföringsmetoder kanga

Även påtagligt skadarmarknadsföringsåtgärdsådan somen

kommuniceringsmedel kan kommaanseendereklamens attsom

otillbörligmarknadsföringssed ochoförenlig godbetraktas medsom

förgällerinom generelltenligt generalklausulen de gränser som

tillämpningsområde.lagars

otillbörlig-angåendeuttaladesI förarbetena till nuvarande MFL

bedömning det etiska planethetsrekvisitet rörde sigdet paatt om en

liknandedistributionstekniska ochallmänekonomiska,och att

princip inte bordeetisk iöverväganden inte ansågs art,vara avsom

generalklausulenSamtidigt uttaladesinverka bedömningen.på att

i konflikt medden skulle kommainte fick sådan innebörd attges en

konkurrensbegränsnings-till grund förvärderingar liggerde som

be-har Marknadsdomstolen betonatlagstiftningen. Numera att

principer liggeri konflikt med dedömningen inte får komma som

näringsidkarensenskildtill för effektiv konkurrens ochgrund enen

1984:22,välja konkurrensmedel.Se MDi princip fritträtt t.ex.att

otillbörligt skallNordsjö. etiska bedömningen vad ärDen somav

i sådantfortsättningsvis skeenligt utredningens mening även ett

vidare perspektiv.

praxistidigareenlighet medEn marknadsföringsåtgärd skall i

objektivtoförenlig generalklausulen denbetraktas med settomsom

typisktåtgärdenotillbörlig. uttryckInnebörden detta ärär attav

inte uppställs kravotillbörlig någotoch detärsett attatt anse som

förriktar sigden talaneller vårdslöshet hospå uppsåt mot att re-

frånSyftet detta bortsegeln skall kunna tillämpas. med på sättatt
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vad näringsidkaren med sina åtgärder tillgodoseäravsett att

behovet säkerhet; det effektivt för omsättningenär ochav av varor

tjänster kan lita påståenden kan vilseledapåatt t.ex. attman som

inte tillåts. Detta självfallet lika viktigt frånär konsumentskydds-

synpunkter.

Det skall möjligt fortsättningsvisäven sådanaatt stoppavara

åtgärder vid marknadsföring strider syftet medmotsom annan

lagstiftning med stöd generalklausulen och lagstridighetsprin-av

cipen.

Praxis

Inget krav eller vårdslöshetpå uppsåt

Generalklausulen uppställer alltså inget krav ellerpå uppsåt

vårdslöshet. Bedömningen inslag misstag hapåståsav som av

förekommit i marknadsföring i praxis. fallär sträng I åberopadeett

intyg från tidningannonsör för vissastyrka foton,att atten en som

innehöll vilseledande information, grund misstag frånpå av

tidningens sida kommit imed Marknadsdomstolenen annons.

uttalade de påtalade fotona förekommit i bolagets vidatt annonser

flera tillfällen och bolaget, även detta berodde återkom-påatt om

mande misstag från tidningens sida, inte kunde vidtagithaanses

tillräckliga föråtgärder undvika sådana misstagatt att upprepas.

Domstolen såledesansåg bolaget ansvarigt för den vilseledande

marknadsföringen se MD 1992:34, Adana.

I fall rörde marknadsföring i satellit-TV prövadesett som
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kravensåvitt gällde påtillbörligheten vissa programinslag omav

uppfyllda. Annonsörer-sändarangivelsereklamidentifiering och var

varkeninvände defråga reklam,bestred det attatt omsom varna,

Marknads-utformning.till eller kunnat påverkakänt programmens

reklarnkaraktär ochinslagendomstolen bedömde att avvar

Domstolen uttaladesändarangivelse.de saknadekonstaterade attatt

förbud enligtmeddelaförvårdslöshet krävsellervarken uppsåt att

avsändarnagjorde såvälnäringsidkare§2 MFL samtmot aven

föransvarigaprogramföretagenochreklamen, dvs. armonsörerna,

19, Hempel.1992:marknadsföringen se MDotillbörligaden

spridning flygbladförbudyrkandelämnadesDäremot ett avom av

flygbladetdet sprittförnekatbifall, eftersom bolag samtattettutan

i sinflygbladföretaget dettavisat använtutredningen i målet inte att

Tradition.1992:17,marknadsföring se MD

informa-skydd ochsärskilt behovmedtill konsumenterHänsyn av

tion

E ICC-kodernasenlighet medmarknadsföringssed får igodNormen

i Marknads-förankring fåttdessaprinciper och dengrundläggande

och andrareklampraxis innefatta krav pådomstolens attettanses

vederhäftighederlig ochlaglig,marknadsföringsåtgärder skall vara

socialtvederbörlig känslautformad medsamt ansvar.avvara

Marknadsdomsto-i bådevederhäftighet betonasSärskilt kravet på

vederhäftighetICC:s Kravet påavgöranden och i regler.lens

vilseleda.får ägnadmarknadsföringen inteinnebär attatt vara

längrei vissa falldockför reklam harICC:s Grundregler en

1993:59SOU



230 De materiella reglerna

räckvidd marknadsföringslagen,än detta framgår exempelvis av

avgörandet MD 1981 :5, Svensk Kvickfood. I detta ärende förde KO

talan för hamburgerkedja. Annonsenmot hade rubri-en annons en

ken I dag Stockholms skolor lapskojs. KO gjorde gällan-serverar

de annonseringen stred 2 § MFL bl.a.att brista imot attgenom

socialt och utnyttja barns och ungdomars bristande erfaren-ansvar

heter och kunskaper. Som förgrund sin talan anförde KO bl.a. att

det oförenligt med reklamens sociala och därmed otill-var ansvar

börligt det aktuellapå lockasättet barn och ungdom frånatt skol-

måltiderna till andra näringsställen. Marknadsdomstolen lämnade

KO:s talan bifall. I skälen anförde domstolen bl.a.utan det i ochatt

för sig inte kunde otillbörligt i MFL:s mening i reklamattvara

locka barn och ungdom konsumera skolmat,än ävenatt annat om

detta skulle leda till de mindre iäter skolan. Marknadsdomstolenatt

fann inte heller det kunde otillåtet i jämföraatt attanses en annons

produkt med Skolmåltider, under förutsättning jämförelsenatten

inte har vilseledande karaktär. Med anledning KO gjort gäll-attav

ande skapade negativ inställningatt skolmåltidernamotannonsen en

anförde Marknadsdomstolen följande:

Av hänsyn till yttrandefriheten intebör vägande skälutan tungt
ingripande med stöd marknadsföringslagen ske kommer-motav
siella budskap denpå grunden däri förekommer formuleringaratt

kan uppfattas föruttryck andra sociala värderingar änsom som
de rådande. Inslag i den påtalade kan tolkasannonsen som som

nedvärdering skolmåltiderna kan följaktligen i och för sigen av
inte medföra marknadsföringen otillbörlig.är Den KOatt av
åberopade omständigheten beslut införande skolmål-att om av
tider fattats statsmakterna i total politisk enhet är utanav
betydelse i detta sammanhang.

Se även avsnittet Etiska regler 235på nedan det därsamtom s.
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CRC-Lafo.nämnda avgörandet MD 1976:8,

Mark-hederlighetskravetEn aspekt vederhäftighets- och ärpå att

anledning ställapraxis finnsnadsdomstolen i sin detbetonar attatt

särskiltsig tillden riktarhöga krav reklamens vederhäftighetpå när

sjuka ochellerexempelvis barn ochutsatta personer,grupper, unga

vanligedenregel utgångspunktenmed hälsoproblem. I ärpersoner

uppfattar reklamgenomsnittskonsumentläsaren, det vill hursäga en

exempelvid flyktig läsning. nämnda ärDe utsatta gruppernanyss

mindre kritiska konsumenterkonsumenter kan änpå antassom vara

förarbets-stöd i tidigarei allmänhet. domstolens harDetta synsätt

särskil-ställerICC:s Grundregler blanduttalanden och i annatsom

harartikel 13 punkt 1till Grundreglernasda krav reklam barn.på

naturligainte utnyttja barnsföljande till barn fårlydelse Reklam

inteoch fårbristande erfarenhetgodtrogenhet eller ungdomars

’ 2påfrestning. artikel 13 punktför Ideras lojalitetskänslautsätta

riktad till barnställs reklampreciseras kraven påsom
i

påverkariktas till barn eller ägnadytterligare:Reklam är attsom

bildi 0rd ellerinnehålla framställningeller får intebarn ungdom
i idemeller påverkamedföra fysiska skadeverkningarkansom

för dessaytterligare stödfysiskt eller moraliskt avseende. Visst

artikel 2 stadgarfinns i Grundreglernastankegångar attsom

ellererfarenhetbristReklam skall utformad dennes påså attvara

lyder3 punkt 1inte utnyttjas i artikelkunskaper samt som

fruktan.spela rädsla ellerReklam får inte vägande skäl påutan

riktadreklam13, Williams förlag, uttaladesI fallet MD 1972: att

mark-ställastill medför särskilt särskilt krav påbarn höga måsteatt

utnyttjande barnsnadsföringen. Reklamen innebäraansågs ett av
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naturliga godtrogenhet befanns otillbörlig och förbjöds därför. Med

hänvisning till det stred god affärssed direktreklamansågsatt mot

riktad till 16 otillbörlig förbjödsbarn under och Mark-år av

1983:16, Skandinavisknadsdomstolen i MD Press. I avgörandet

1991:22, ACO, direktreklam till 16MD ansågs ärpersoner som

eller 17 gamla inte strida affärssed förutsättninggod underår mot

direktadresserade uppfylldeden reklamen lagens krav påatt

vederhäftighet. Domstolen farm utredningen i ärendet visade attatt

ungdomar i den aktuella ålderskategorin redan skolundervis-genom

ning information Vissaoch egenvård.på sättannat ges om

formuleringar angående marknadsförda smärtstillande läkemed-det

let förbjöds däremot motiveringen formuleringarna intemed att

uppfyllde speciellt praxisdet höga vederhäftighetskrav enligtsom

ställs för jämförande falletreklam läkemedel och reklam. I MDpå

1973:25, Positiv Fritid, rörde marknadsföring. för tränings-ettsom

redskap vissa effekt vilseledandepåståenden tränandeansågs om

otillbörligaoch därför otillbörliga. inslag iAndra reklamen ansågs

eftersom innebar människors känslorde utnyttjande i säljsyfteett av

mindervärde. vederhäftig-För läsaren skulle kunna bedömaattav

i iheten eller tyngden eller sakkunskapen bakom använda intyg

marknadsföringen intyg otillbörliga intygs-sådanaansågs om

intelärnnaren framträdde med namn.

Hänsyn till mediets páverkanskraft

Marknadsföringslagen tillämplig alla medier. Vidslagsär på

bedömningen marknadsföringsåtgärd strider lagenmotav om en
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egenska-ochspeciella karaktärtill varje mediumsskall hänsyn tas

exempelvistillämpningenvidbeaktasEn aspekt måste avsomper.

vilsele-reglermarknadsföring,otillbörliggeneralklausulen omom

reklambudskapsäljformer hurärreglerdande reklam ettsamt om

medium.visst Ianvändningenvidfungerar hos ettmottagaren av

TV-reklamfråganIIIReklamdelbetänkandereklamutredningens

tillerbjuderTVmöjlighet73 anförs denSOU 1973: 10, att soms.

framställningleda tillbild och ljud kankombination att somenav

försåtligframståvilseledande kommervisserligen inte är att som

värdetbedömaförförsvåra konsumentenägnad ettoch attatt av

bedömasframställningen kanmedföravilket kanerbjudande, att

marknadsföringslagen.enligtotillbörligsom

Institute,International1993:2, World-TradeAvgörandet MD

debelyserTV-reklammarknadsföringgällde varor genomavsom

marknadsföringBolagetstillämpningsproblemen.nämnda avnu

Tilläggserbjudandettilläggsvaror.erbjudandeinnehöllknivar ett om

sinskullekonsumenten göradetframställdes så attatt angavs

börjadefristeninteDet närinom 15 minuter.beställning angavs

långahalvtimmesi denfleraoch erbjudandet återkom gångerlöpa

Marknadsdomstolenupprepadereklamfilmen sändes gånger.som

beställningsfristenuppfattadefår tittaredet mångaansåg att antas att

lockar köpa-berörda slageterbjudanden detreell och att nuavsom

erbjudnadenför köpasiginte skulle ha beslutat attsom annarsre

fråganmeningendentjänsten. Domstoleneller att omvar avvaran

otillbörligtskallreklaminslagetfrist iden somansessom angavs

karak-helareklamerbjudandetsbakgrundkort måste prövas mot av

inte iköparesäljformen innebärDomstolen beaktade attatt en
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förväg kan granska vad han köper, förhållandet beställningatt att

möjligheternabegränsarskall ske mycket snabbt jämföra medatt

andra utbud marknadenpå den angivna tidsfristen oklarsamt att var

och det lätt kunde förbises den betydelse föratt att utanvar

beställning huvudvaran. Eftersom flera tilläggserbjudandenav

förekom i reklaminslaget domstolen framställningenansåg att

försvarade för konsumenten bedöma innebörden och värdetatt av

det erbjöds. Det aktuella tilläggserbjudandet i förening medsom

den korta betänketiden utgjorde därför enligt Marknadsdomstolen

påtryckning kan leda till konsumenterna oöverlagtgöratt etten som

köp. Marknadsföringen därför iansågs denna del otillbörlig enligt

MFL. Bolaget förbjöds det ipå sätt skett den påtaladeatt som

reklamen eller väsentligenpå konsumenten försätt attsamma ange

erhålla vissa tilläggsvaror skall sin beställning inomgöra 15att

minuter eller liknande kort frist.

Särskilt försiktighet vid åberopande och liknandeintygav

Det tillåtetär använda sig intyg, hänvisa till institutioneratt attav

eller myndigheter, eller åberopa rekommendationerfrånatt namn-

givna i sin marknadsföring. På detta område gäller dockpersoner

vederhäftighetskrav.strängt Det bedöms vilseledande ochett som

otillbörligt intyg fiktiva framställas autentiska,om av personer som

1978:6,MD Trygg-Hansa. Lagen bild iocht.ex.se om namn

reklam uppställer krav på samtycke åberopadeav personer.
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Etiska regler

tillKriteriet god affárssed i propositionen gällande MFLansågs nu

grundval förmarkera utomrättsligadet utgöratt normsystemet en

finnsfortsatt Hänvisningen till sedråttsutveckling området. godpå

i förbl.a. Pariskonventionen och i ICC:s Grundregler reklam.

såvitt affárssedMarknadsdomstolens tidigaste praxis gäller god

utomrättsligaanknöt ofta till praxis från tidigare verksammadet

i förstaNOp. grundade sin bedömning i handDenna nämndorganet
i

ICC:s fortfarandeGrundregler. Marknadsdomstolen åberoparpå

etiskadirekt ICC:s i sina avgöranden. ICC har fastslagitregler

koder,regler för marknadsföring i olika Codes of Standards, s.k.

för för mil jöreklam, Reglerexempelvis Grundregler reklam, Regler

för direktmarknadsföring seför sälj främj ande åtgärder, och Regler

bilagoma 10-13.
A såvitt gäller ICC:s påpekat detMarknadsdomstolen har regler att

igrundreglerna marknadsföringslageninte kan förutsättas ochatt

Domstolen har exempelvis i fallet MDallo har räckvidd.samma

till för1976:8, CRC-Lafo, grundreglerna stöddär KO åberopade
i lämnat talanyrkande avseende könsdiskriminerande reklam, utanett

bifall desseftersom marknadsföringslagens räckvidd avgränsas av

syfte just i dennaskydda näringsidkare och konsumenteratt egen-

Näringslivets Etiska Rådskap. Marknadsetiska rådet MER och

Könsdiskriminerande båda har bildatsReklam ERK,mot avsom

marknadsföring inäringslivet, principuttalanden angåendegör

enlighet ICC:s bedömning i dessa råd kan skemed regler. Eftersom

regler uttalari fall ligger utanför marknadsföringslagensäven som
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sig exempelvis ERK könsdiskriminerande reklam.om

Riktlinjer utfärdats myndighetsom av

En utomrättslig normkälla KOV: rekommenderade riktlin-ärannan s

jer. Riktlinjer formär rekommendationer, huvudsakligenmeden av

säkerhets- och informationskrav. Riktlinjer utarbetas efternormalt

överläggningar med näringslivsorganisationer och exempelvisandra,

oorganiseradestörre företag. Myndigheterna kan också ensidigt

utfärda allmänna råd riktlinjer.och

förekommerDet lagstiftaren i lag överlätit KOV utfärdaåtatt att

förskrifternärmare visstpå i lagen angivet till-område. Vidett

komsten hemförsäljningslagen beslutades exempelvis iav en

särskild hemförsäljningsförordning formulär till s.k. ångerhand-att

lingar skulle fastställas KOV. För EG-närvarande har flertalettav

direktiv, Sverige EES-avtalet sig tillämpa,åtar attsom genom

föranlett lagstiftning där det uttalas det ankommer KOVpåatt

meddela förskrifter.närmare Eftersom riktlinjerna inte bindandeär

kan intede föranvändas föra EG:sin i Sverige.rättsregler Enatt

ökad EG-anpassning kan leda till allt flera lagar komplette-antas att

dettapå med föreskriftersätt från KOV. De bindande föreskrif-ras

beslutats KOV:s styrelse, bl.a. lagstiftning produktsä-påter som av

kerhetsområdet, verkställighetsåtgärderär föranleddaatt se som av z

EES-avtalet och i till riktlinjerna, rättsligt bindande.motsats

På områden där riktlinjer utfärdats har Marknadsdomstolen i sin

praxis ibland riktlinjernaanvänt normkälla. Riktlinjerna kansom

utgöra utgångspunkt vid tillbörlighetsprövningen, domstolenen men
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bundendärvid inte ärochtillämpa lagenden harhar betonat attatt

uppfattningdelar dendomstolenförekommerriktlinjerna. Det attav

tillkommitkonsumentskyddexempelvis visst behovett somavom

äntolkningen börriktlinjerna,iuttryck att armanenvaramen anser
i definitioner oklarariktlinjernasanfört. Ibland ärnågon parternaav

eller fyllaförtydligadomstolspraxisfårofullständiga och dåeller

1990: 13,Bryggerier, MDPripps1989:11,MDSe t.ex.ut.

Östenssons 1991:8,MDBilinvest,Huddinge1990:27,Livs, MD

Defence.1991:15, Svenskaoch MDStockholm,Radio TVAxlin

Lagstridighetsprincipen

åtgärderslagit fastfalli åtskilligaharMarknadsdomstolen att som
g

skallMFLlagstiftning änförhållande tilllagstridiga iär annan

meningmarknadsföringslagstiftningensiotillbörl i ävengavaraanses

i doktri-harmarknadsföring. Detta synsättvidskeråtgärdernaom

iPrincipen kanlagstridighetsprincipen.benämntsä som ensesnen

Marknadsdomstolenstillämpning iaktualiseradolika situationer

marknadsföringenprincipgrundläggandepraxis ICC-kodernas attav

kanMFLstödvederhäftig. Medochlaglig, hederligskall avvara

genomslagskraft.ökadfåmateriell regeldetta sättpå enen

författningsbe-andrabeaktabeskrivasPrincipen kan sätt attettsom

marknadsförings-medsambandformelltstämmelser oavsettsom,

under-handling elleringriperlagstiftningen, reglerar eller mot en

exempeltill. Ettledaeller kanmarknadsföringenlåtenhet avsersom

lagstift-kompletterati praxislagstridighetsprincipenhurpå annan

exempelvisbedömningMarknadsdomstolensning dettapå sätt är av
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vissa förfaranden vid hemförsäljning. Detta och andra exempel på

tillämpning lagstridighetsprincipen redovisas i det följande. Avav

Marknadsdomstolens avgörande 1993:7, Emanco m.fl. framgår att
,

domstolen det kan finnas fall då detatt eventuellt inte böranser

otillbörligt konsumenten hemförsäljningslagensmot regleranses att

formellt inte iakttas. Domstolen meddelade vitesförbud i detta fall

uttalade samtidigt följande: För det fall bolagen utformar sinmen

marknadsföring deså kan visa fog för sådanatt undantagsbe-en

dömning, erinrar Marknadsdomstolen möjligheten tillom om-

prövning i 12 § MFL.

Konsumentskyddande lagstiftning

Marknadsdomstolen har i flera beslut slagit fast det otillbörligtäratt

enligt MFL vid hemförsäljning underlåtaatt överlänma s.k. ång-att

erhandlingar enligt hemförsäljningslagen till köparen. Hemför-

säljningslagen innehåller regel enligt vilken avtalsvillkor inteen

gäller konsumenten de i jämförelsemot med bestämmelserna iom

lagen tillär nackdel för konsumenten. Enligt hemförsäljningslagens

regler skall vidare handlingar och blanketter i lagensom avses

överensstämma med de formulär fastställts regeringen ellersom av

den myndighet regeringen bestämmer. I fallet MD 1973:4,som

Holiday Magic, betonade Marknadsdomstolen köparen enligtatt

hemförsäljningslagen inte blir bunden sitt anbud ellerav svar om

säljaren underlåtit underrätta köparen sinaatt rättigheter enligtom

lagen. Domstolen konstaterade rätten frånträda avtalet bliratt att

illusorisk köparen inte görs uppmärksam sinpå Enligträtt.om
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detpåmarknadsföringsmetodMarknadsdomstolen måste somen

med densyftemáletåsidosättandeinnebärangivna sättet ett av

otillbörlig ihemförsäljningslagenkonsumentskyddande anses

dåi fallförbjödsmening. Bolagetmarknadsföringslagens att

i hem-tillämplig underlåta på sätthemförsäljningslagen är att avses

enligträttigheterderaserinra köpareförsäljningslagen sammaom

lag.

i blan-handlingar ochanvändestelefonförsäljningsamband medI

Eftersomformulären.fastställdafrån dej väsentligt avvekketter som
å

fast-handlingarmed deenligt skall överensstämmade lagen som

MFLotillbörligt enligtförfarandetKOV bedömdesställts somav

Försäljnings-Bokförlagssamverkande1984:11,i avgörandet MD

organisation.

legala beteckningarSkydd för

lagstiftningkonsumentskyddandeenbartdet inte ärAtt är rent som

blandlagstridighetsprincipen framgårtillämpningaktualiserakan av

Öhman, rördeArthur1979:25, Svenavgörandet MDannat somav

innehållandefirmaemblemanvändning i marknadsföring treettav

enligt lagendetuttaladeMarknadsdomstolenstiliserade kronor. att

beteckningarofficiellaandravissa och vissaförskydd vapenom

ochanvändanäringsverksamhetför itillståndkrävs statsvapenatt

intetillståndostridigt någoti ärendetoch detstatsemblem attatt var

ifrågavarandebegagnandetDomstolenerhållits. ansåg att em-av

därmedaffärssed ochgodstridadärförblem måste mot varaanses

näringsidkarenförförbudmeddeladeotillbörligt attäven samt
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använda kärmetecken innehåller officiell statssymbol.som

Socialt och risk för lagbrottansvar

I rad avgöranden har lagstridighetsprincipen tillämpats i fall dären

det föreligger risk för marknadsföringen inbjuder till olagligtatt

beteende. I ärendet MD 1973:32, Monark-Crescent, förbjöds

marknadsföring mopeder tillsänts under 15 ochärav som personer

innehöll inbjudan provåka moped. Marknadsdomstolenattsom en

anförde bolagets förfarande inviterade till olagligt beteende ochatt

stridamåste god affärssed och häri otillbörligtmotanses genom vara

Ärendeti MFL:s mening. MD 1975:3, Finansbanken, gällde en

utländsk banks i svensk riktade sig till privat-annonser press som

inbjödoch till köp aktier i banken eller till insättningpersoner av

konto ipá banken. Domstolen konstaterade deattav pengar

erbjudna transaktionerna inte stod i överensstämmelse med svensk

valutalagstiftning och annonseringen skapade påtaglig risk föratt en

i Sverige bosatta sig skyldigagör tillatt valutabrott.personer

Domstolen anförde vidare ICC:s Grundregler för reklamatt

betonade reklamens sociala konsumenten ochmot attansvar

grundreglerna reklamen skall förenlig med gällandeattanger vara

lag. Marknadsdomstolen uttalade den aktuella marknadsföringenatt

på grund den skapade risk för lagbrott stridamåsteatt motav anse

god affärssed och därigenom också otillbörlig i MFL:svara

mening. Domstolen hänvisade till sin meningäven enligt avgörandet

från 1973är angående marknadsföring mopeder riktad tillav

under 15 En uppgift iår. Riksbankenspersoner attannonserna om

SOU 1993:59



241materiella reglernaDe

sigiinte hellertransaktionerna ansågsförerfordradestillstånd

vederhäftiga eftersomgöraägnade annonsernaatt annonserna

itillståndRiksbankensviktiga upplysningendenutelämnat att

kunde påräknas.aldrigpraktiken

angåendeAbrahamsson,10, R1980: B postor-MDavgörandetI

förredskapmarknadsföringen avsågdetderreklam ansågs attutrett

klädernarkotikaodlinghandledningar inarkotikamissbruk, samt

å ICC:sanfördeMarknadsdomstolennarkotikabudskap. attmed reg-

och ställdekonsumentensocialareklamensbetonadeler motl ansvar

f marknadsföringgällande lag. Enförenlighet medreklamenskrav på

till kan kommariktar sigdenför de attriskskapar att personersom

ocksåoch måstegrundreglernaföljaktligenstriderlagbrottbegå mot
iQ ochdomstolenuttalade2 § MFLotillbörlig enligtklartanses vara

Även för hurtipsmarknadsföringmarknadsföringen.förbjöd av

harsedelautomateranvändningsig vidförslipper rättgöra avman

riktarmarknadsföringenderisk förskapa attansetts sompersoner

förmögenhets-olikai detta falllagbrott,begåkommasig till kan att

inteolagligt ansågstipsenbrukandet äruppgiftbrott. En att avom

ihärtill ochhänsynMedneutraliserande verkan.tillräckligtha

1980:10MDavgörandeti bl.a.uttalatvad domstolenenlighet med

I medde-förbudochMFLenligtotillbörligmarknadsföringenansågs

Olsson.1985:23, Mikaellades MD

speciallagartillkompletteringMarknad.y’ringslagen som

hän-uttryckligenspeciallagstiftningifall där detfinns delDet en

förfarandeså sättmarknadsföringslagen påvisas till att ett som
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strider speciallagen skall otillbörligt enligt marknadsfö-mot anses

ringslagen sistnämnda lag tillämplig,är det vill detsäga ärom om

fråga åtgärd vid marknadsföring. Här har redan lagstiftarenom en

gjort marknadsföringslagens regelsystem tillämpligt möjliggjortoch

för Marknadsdomstolen tillämpa lagstridighetsprincipen.att

Exempel sådanapå fall reglerna iär alkoholreklamlagen och

konsumentkreditlagen. Jfr vadäven prisinforma-sägssom om

tionslagen angående regeln informationsskyldighet i 17om

avsnitt 5. 14.

Annexlagstifiningen

Enligt tobakslagen skall marknadsföring strider tobaks-motsom

lagen vid tillämpning marknadsföringslagen otillbörligav anses vara

konsumenter. Motsvarande gällde tidigare tobaksreklamlagen.mot

I MD 1980:23, Philip Morris, gällde marknadsföringsom av

cigarretter, ansågs såvitt formuleringar,avsåg bilder ocharmonser

layout strida tobaksreklamlagens krav särskildpå måttfullhet.mot

Marknadsdomstolen förbjöd marknadsföringen bland med stödannat

4 § tobaksreklamlagen innebär marknadsföringattav som av

tobaksvaror iakttagande kravet måttfullhetpå skallutan av anses

otillbörlig konsumenter vid tillämpning marknadsförings-mot av

lagen. Se fallenäven MD 1984:23 och 1985:29,MD båda mot

Svenska Tobaks. liknandeEn bedömning gjordes i MD 1992:27,

R.J. Reynolds, också gällde marknadsföring tobaksvaror.som av

Vissa formuleringar och bildutföring i tobaksannonser stridaansågs

tobaksreklamlagens måttfullhetskrav. Domstolenmot ansåg att
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marknadsföring till konsumen-KOV:s riktlinjer till ledning för hur

bindande,påpekat inte ärde svarandenskall ske, äventer om som

följer lagens krav påi förevarande avseendevad avanger som

frittåberopademåttfullhet. svaranden rättensärskild Den attav

enligt Marknadsdom-kännetecken innebarvarumärken ochåterge

tobaksreklamlageni strid ärstolen inte användning motatt en

aktuellade i ärendetanförde följande: Eftersomtillåten. Domstolen

måttfullhetskravtobaksreklamlagensoförenliga medärannonserna

stredgrundaffárssed. Påstrider de godäven attmot annonsernaav

tobaksreklam-enligt §skall de också 4detta måttfullhetskravmot

Marknads-marknadsföring uttaladeotillbörliginnebäralagen anses

marknadsföringen. Vad härförbjöddomstolen och sagts omsom
I

dentillämpningenoförändrat vidblir i saktobaksreklamlagen av

nyligen tobakslagen.antagna

marknadsfö-tillämpningskall vidalkoholreklamlagenEnligt av

alkoholreklamlagenstriderhandlingringslagen mot ansessomen

1980: 18, AxelAvgörandet MDotillbörlig konsumenter.motvara

medarmonsering barartiklar förseddaförSon, gälldeTegnér

Marknadsdomstolen ansågGrants Scotch Whisky. atttexten annon-

ifråga ochspritdryckensfrämjaavsedd avsättningenatt avsen var

otillbörligaDetmarknadsföringen sig till konsumenter.vändeatt

Medframhävdes ienligt domstolen whiskymärketatt armonsen.var

mark-bolagetförbjödsalkoholreklamlagen och MFLstöd attav

tillbringareför dricksglas,nadsföra spritdrycker iattgenom annons

skettförekomma såspritdryckenseller andra låta somnamnvaror

ärendet MDIliknandei eller sätt.den påtalade på annatannonsen

förstoradkraftigtbild1989:11, Pripps Bryggerier, påansågs enen
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ölburk medföra får bedömas påträngande ochatt attarmonsen som

stred måttfullhetskraveti alkoholreklamlagen. Vidaremotannonsen

formuleringenansågs Sveriges öl sedan 12 Gör det,år.stora om

den kan. strida måttfullhetskravet. Marknadsdomstolenmotsom

konstaterade eftersom stred alkoholreklamlagenatt motarmonsen

skulle marknadsföringen enligt lag otillbörlig isamma anses vara

MFL:s mening.

Konsumentkreditlagen

konsumentkreditlagenI fims regel kontantinsats samten om en

bestämmelse innebär överlåtelse regelnatt utan attsom om

kontantinsats iakttas skall handling iutgöra 2 §anses en som avses

MFL. I avgörandet MD 1984: 13 bedömdes lån förmedladesett som

vis bilköp kreditköp. Marknadsdomstolen anförde det fickattsom

god sed marknaden fordrapå kontantinsats vidattanses vara

kreditköp avseende bilar. Eftersom säljaren inte tagit någonut

sådan insats förbjöds denne vid konsumentkreditköp bilaratt av

underlåta insats motsvarande 20 % bilensatt ta ut en som av

kontantpris dvs. i enlighet med konsumentkreditlagen.

Radiolagen

§I 11 första stycket radiolagen finns tvingande regel förbuden om

reklam till barn. Regeln har innefatta kvalificeratmot ansetts ett

konsumentskydd lagstiftaren påkallat i fråga TV-ansettsom om

reklam riktar sig till barn. Marknadsföring skett isom yngre som
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kränka dettaradiolagen harbarnreklamförbudet istrid ansettsmot

meningotillbörligt i MFL:soch har därförkonsumentskydd ansetts

Holdings.InternationalFilmnet1993: 13,se MD

Överväganden

marknadsföringssedGod

möjliggörmarknadsföringssedgodiakttagande attKravet på av

myndig-näringslivet, tillinomaffärssedtill godhänsyn kan tas

och rekom-utfärdade rådbranschföreträdaremedi samrådheters

vidaktualiseraslagstiftning kantillmendationer samt somannan

utvecklaförfinnsmedför detmarknadsföring. Detta attutrymmeatt

förhållandena påtillämpningsområde allt eftersomgeneralklausulens

ändras.i övrigtsamhälletochmarknaden

reglerEtiska

skallfortsättningenifrån ICC-koderna ävenUtredningen utgår att

markeras ävenhärdockviktig normkälla. Det bör attutgöra en

kommainternationella, kannationellaetiska regler, såvälandra som

rekvisitet godtillämpningenframtidaför denfå betydelse av

näringslivet återupprättassvenskamarknadsföringssed. Inom det

rättsligadetvid sidan systemetfler privataallt avsomorgan

Även dettaskapas pådeegenåtgärder.utvecklar s.k. normer som

tillämp-framtidavid dennomikällakompletterandeblikansätt en

börmarknadsföringssedsrekvisit. Detgeneralklausulensningen av
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dock understrykas det står egenåtgärdsorganen frittatt bådeatt

inskränka och utvidga gällande rättspraxis.

Råd och rekommendationer utfärdats myndighetsom av

Utredningen frånutgår riktlinjesystemet erfarenhetsmässigtatt får

ha i fungerat väl och frånstort riktlinjersettanses ävenatt

fortsättningsvis skall kunna användas i syfte precisera vidochatt

behov komplettera lagstiftningen. Riktlinjerna bygger tidigaresom

inämnts regel konsensus.på Att riktlinjernas ställning bibehålls

innebär den tillämpning skett iatt praxis blir vägledande,som

nämligen riktlinjerna kommer tolkasatt i ljuset god mark-att av

nadsföringssed och beaktas i den helhetsbedömning domstolensom

Eftersomgör. riktlinjerna utarbetas KOV i samråd med närings-av

livet har de genomslagskraft, även de intestor bindandeär iom

och för sig.

Om reglerna i riktlinje har fått genomslag marknadenpåetten

och överensstämmer med god marknadsföringssed finns det ofta

anledning vid tillämpningen marknadsföringslagenatt utnyttjaav

dem kompletterande normkälla.som en

Ytterligare utveckling i praxis

Innebörden rekvisitet god marknadsföringssed kan givetvisav

komma i olika riktningar tidenatt över och påverkasnyanseras av

de rådande ekonomiska och juridiska villkoren för marknadens

olika aktörer. Myndigheternas tillsynsarbete och samarbete med
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rekommendationerderastillolika branscher kan atttas genomvara

godförenlig medvaritåtgärdvid fastställandetledning om enger

marknads-områdenLagstiftning andra änmarknadsföringssed. på

marknads-rekvisitet godtolkningenföring påverkaskall kunna av

marknadsfö-genomslagskraftfå även påföringssed och så sättpå

ringsområdet.

tillämpning överensmöjliggör stämmerGeneralklausulen somen

EES-avtalet.exempelvisfolkrättsliga förpliktelser,Sverigesmed

inflytan-visstockså halagstiftning kannationellaAndra länders ett

domstolarnasblirDetsvenskvid utvecklingen rätt.de ytterstav

generalklausulen avgöratillämpninguppgift att om enavgenom
V

tillbörlig konsumenterskallmarknadsföringsåtgärdviss motanses

kriterietutvecklasin praxisnäringsidkare ocheller attmot genom

general-Genominnehåll.konkretmarknadsföringssedgod ett mera

utvecklingfortsattaegenâtgärdssystemensvidareklausulen kommer

marknadsföringutarbetas förregleroch etiskafrämjas deatt som

ökadfåtillsynsmyndigheterochbranschermellan olikai samspel att

genomslagskraft.

Lagstidighetsprincipen

uttrycktillkommalagstridighetsprincipen börUtredningen attanser

praxisdenframgåtidigarei och inte enbartlagtexten somavsom

medsammanhängertill. Dettageneralklausulen upphov attger

medvid arbetet översynambitionutredningens allmänna aven

förutsebarheten.tydligheten ochvarit ökaMFL har att

lagstridighetsprincipenkodifieringenförordarUtredningen att av
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sker det i lagförslagets generalklausul införs regelattgenom en om

marknadsföringsåtgärder innebär elleratt ägnade tillär ledaattsom

överträdelse lagstiftning skall strida goden motav annan anses

marknadsföringssed inte särskilda skäl talar däremot. Ettom exem-

pel på särskildanär skäl kan föreligga frågaär när äranses om

marknadsföringsåtgärder aktualiserar tillämpning exempelvissom av

varumärkeslagen. Marknadsdomstolen ihar sin praxis inte tillämpat

lagstridighetsprincipen direkt i förhållande till den immaterial-

rättsliga lagstiftningen. Ett fall sådana specialbestämmelserärannat

närmast har ordningskaraktär och inte denär detartensom attav

lämpligtär låta marknadsföringslagens sanktionssystem bliatt

Äventillämpligt. tredje kan exempliñera vad ären grupp som

särskilda skäl; det kan fråga enskilda fall där förfarandeettvara om

visserligen formellt strider någon lagregel ändå intemot men som

motiverar lagstridighetsregeln tillämpas. I det inledande avsnittetatt

tillämpningen lagstridighetsprincipen nämndes avgörandetom av

MD 1993:7, Emanco m.fl. Marknadsdomstolen det kundeansåg att

finnas fall då det eventuellt inte bör otillbörligt konsu-motanses

hemförsäljningslagens regler formellt inte iakttas.menten Enligtatt

utredningens mening bör det således i fall där exempelvis skyddsbe-

hovet viss lagstiftning syftar till täcka heltär säkerställtattsom en

inte komma i fråga endast formellapå angripagrunderatt ett

förfarande med lagstridighetsprincipen.
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reklammedletsskyddsbehov,Bedömning med hänsyn till olika art

m. m.

generalklausulen, harilagstridighetsprincipen,Förutom upptassom.
bedöm-betydelse ocholika normkällorockså regler är avsomom

l marknadsfö-införts i deni praxisningsregler utvecklats nyasom

finnsi lagförslagetrubriken bedömningsreglerringslagen. Underi

20 §avsnitt. Ii dettabehandlatsflera de principer ovansomav

information ochochskyddsärskilt behovmednämns avgrupper
l

tillämpningen lagen.vidbetydelseolika harnormkällor avsom

påverkans-mediersolikaMed anledning vad sagtssom ovan omav

punkten§ andrai förslagets 21detkraft vill utredningen betona att

bedömningenvidskall beaktasreklammedlets artatt avanges

framställningar. Sekommersiella ävenreklam eller andra spe-
l §§.20 och 21cialmotiveringen till

vederhäf-hederlighet ochkravet pådet gällerNär prövaatt om

ñms detmarknadsföringssedmed godenlighettighet uppfyllt iär

marknadsföringenbedömning,skäl anlägga strängareatt omen

kritiskmindre äntillvänder sig kan antas varsomen grupp

erfarenhe-bristandehai allmänhet och kankonsumenter antassom

genomsnittskonsu-jämfört medeller kunskaper konsumentter som

hittills ärtänkbar de nämntsEn änmenten. exem-somannan grupp

krediter.marknadsföringpelvis är mottagare avsom avpersoner

deti farozonen närliggerfå läni akut behovDen är attsom av

Ävenkritiskt.kreditermarknadsföringbedömagäller kunnaatt av

i övrigtsig tillvändernäringsidkarenmarknadsförarandeden enom

kankonsumentkategori eller åldersgruppmedveten mottagarnas
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trängda läge i visst hänseende, kreditbehov, innebäraett t.ex.som

hög risk för okritisk bedömning marknadsföringen av som

innehåller erbjudanden eller argumentation avseende möjligheterna

komma till rätta med situation.trängdaatt mottagarnas

liknandeEtt har hittills i praxis förts såväl underresonemang

prövningen rekvisitet vederhäftighet vid tillbörlighetspröv-av som

ningen. Inte minst med hänsyn till den marknadsförandeatt

näringsidkaren skall kunna visa riktigheten sina påståenden vidav

prövningen vederhäftigheten det viktär begreppenattav av

vederhäftighet och tillbörlighet hålls isär. inslagEtt i reklam kan

ovederhäftigt och därmed otillbörligt. Både oriktiga uppgiftervara

och i föroch sig riktiga, vilseledande uppgifter kanmen anses

ovederhäftiga. inslagEtt uppfyller kraven vederhäftighetpåsom

kan otillbörligt grund, exempelvispå påatt annatvara arman genom

stridasätt god marknadsföringssed.mot

och radioTV kommunicerar ovanligt snabbt effektivtoch till en

mycket mottagarkrets. Särskilt TV suggestivtärstor attgenom

sinnen hosmånga Försåtligt utformademottagarna engageras.

erbjudanden eller försäl j ningsformer i snabbtpresenteras temposom

kan därför sannolikt lättare eljest förvirra riskeraän och att

vilseleda ansenligt antal konsumenter.ett

Det aktuella mediets slagkraft och räckvidd således faktorerär

inmåste vägas bedömer marknadsföringsåtgärdnärsom man om en

tillbörlig enligtär lagens övriga kriterier. Det finns därför anledning

ställa särskilt krav istränga budskapets utformningpåatt omsorg

vid tillämpning medier där vilseledanderiskenpå bedöms stor.vara

Med hänsyn till det intryck exempelvis intyg från myndig-som
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heter kan finns skäl hurgöra på det strängt påmottagaren att se

intygsådana i eftersom riskenmarknadsföringen, ärpresenteras stor

blir vilseledd innebörden och räckviddenangåendeatt mottagaren

sådana intyg.av

Staten, landstingen falloch tidigare ikommunerna, mångasom

inte varit för konkurrens, i framtiden tillhanda-kommerutsatta att

hålla tjänster väljamarknad där konsumenterna kan mellanpå en

flera offentliga flera alternativ. Mångfaldenoch privata kommer att

öka kraven konsumenternas kunskaper och tjänsterpå om varor om

de skall kunna välja rationellt. kan ha ellerKonsumenterna svårt

saknar till del granska priser informationochstor attvana annan

exempelvis tjänster inom sjukvårdssektom, äldrevårdssektornom

eller skol- och utbildningssektorn. Marknadsföringen dessapå

inte minst eftersom offentligaområden kommer öka de anslagenatt

fördelastill exempelvis skolor efter kundunderlaget.kommer att

finnsDet skäl beakta konsumenternas kritiskt bedömaatt attovana

relativt komplicerade hittillstjänster dessa inte fullt konkurrens-på

i offentlig speci-områden. Verksamheter regi kan sinutsatta genom

ella ställning marknaden auktoritet ochpåräknas hapå störreen

trovärdighet hos därför särskiltkonsumenter. De harmånga ett

för inte striderutnyttja sin ställning sättpåatt motettansvar som

vederhäftighetskravet. viktigtDet därför det ställs höga kravär att

tydlighet marknadsföringen inom dessa samhällssektorerpå på så

konsumenterna valmöjligheterkan utnyttja sina rationellt.att
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Ytterligare exempel generalklausulens tillämpningsområdepå

Reklampristävlingar, bygger skicklighet därför intepå ochsom

regleras i lotterilagen, exempel marknadsföringsåtgärdär påett en

inte reglerad i specialbestämmelseär och därförnågon hörsom

under generalklausulens tillämpning jfr dock vad i slutetsägssom

avsnitt 5.9. Andra lotterier vadhållningoch regleras iav som

lotterilagen kan förekommerspelet i marknadsföring bedömasom

såväl enligt lotterilagen marknadsföringslagen. Skullesom ex-

empelvis tillståndsreglerna i lotterilagen inte ha iakttagits eller

skulle det sig förbjudetröra spel kan åtgärden med stödettom av

generalklausulen och lagstridighetsprincipen stoppas ettgenom

vitesförbud enligt marknadsföringslagen alternativ tillettsom

lotterilagens sanktioner. förutsättningEn naturligtvis detär äratt

fråga marknadsföring. Jfr exempelvis Lotteriutredningensom

betänkande [SOU l992:l30], 213 214.ochs.

Marknadsföringslagen framhållits i avsnitt avseddär, attsom

generell lag för alla former marknadsföringsåtgärdervara en av

medium ochanvänt slag och tjänster. Genomoavsett av varor

föreskrifter i speciallagstiftning tillämpningeller lagstri-genom av

dighetsprincipen kan marknadsföringslagens sanktionssystem bli

tillämpligt speciella områden inte särskiltpå behandlade iärsom

marknadsföringslagen. Utredningen enligthar direktiven se
bilaga 1 beakta frågan eventuell begränsning marknads-att om av

föring snabbvinsatser. Utredningen förordar marknadsför-attav

ingslagen skall generell lag. Vill begränsa marknads-vara en man

föring vissa slag tjänsterprodukter eller bör idetta skeav av
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speciallagstiftning, skett iexempelvis den tobakslagen.som nya

Marknadsföring snabbvinsatser självfalletkan denav om ex-

empelvis riskskapar för lagbrott angripas med generalklausulen och

tillämpning lagstridighetsprincipen.av

5.2 Vilseledande reklam m.m.

Utredningens förslag: Nuvarande i praxisregler vilsele-om

dande reklam behålls i sak oförändrade. Praxis kodiñeras i

regeln vilseledande reklam också inbegriper jämförel-om som

Regeln vilseledande reklam innefattar uppräkningser. om en

exemplifierar i vilka slags hänseenden uppgiftersom om en

eller tjänst vilseleder.vara

Skälen för förslaget: Marknadsföring påverkar konsumenternas

möjligheter fatta för dem rationella beslut i olika köpsituationer.att

På kort sikt eller till den enskilde konsumenten kanske skadornasetts

otillbörlig marknadsföring framstårinte alltid stora,av som men

i vidare och längre perspektiv skadeverkningarnakansett ett vara

allvarliga, eftersom konkurrensen snedvrids och konsumenternas

ekonomiska välfärd påverkas negativt. För hindra sådanaatt

skadliga effekter för konsumenter näringsidkare,eller och längrepå

sikt för samhällets ekonomi i uppställer i de flesta länderstort, man

bland regler vilseledande Till följdreklam. den ökadeannat mot av

mekaniseringen distributionen tjänsteroch växerav av varor

reklamens roll och omfattning. De reklamen förser kon-är som
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med information och tjänster, priset ochsumenten varorom om om

eller tjänstens egenskaper, användningssätt eller hurvarans man

skall till för få tillgång till förutsättninggå väga En äratt varan.

dock reklamen förmedlar informationen inte bara effektivtatt utan,

framför allt, sådant intepå skadliga effektersätt någraett att

Det krävs därför iuppstår. lagen reklamen inte vilseledande.äratt

När reklam vilseledande inslag iavgör är beaktas allaman om

Ävenreklamen. i sig uppgifter kan de utelämnar någotsanna om

väsentligt, medföra risker för misstolkningar bli vilseledande.och

Utgångspunkten vid bedömningen den marknadsförandeär att

näringsidkaren skall för hans påståenden inte vilseledan-ärattsvara

de. Det han förutsättas ha sinaär kunskap produktermåstesom om

och den förfogar och kan informationen ipåverkaövervara som

reklamen. näringsidkarenPåstår faktiska förhållanden,något om

krävs det han kan visa informationen korrekt. Denäratt att som

åberopar intyg och liknande får risken för innehålletockså stå att

i dessa inte korrekt och marknadsföringen vilseledande.är att anses

5.2.1 Neutraliserande uppgifter

Bakgrund

Utgångspunkten helhetsintrycketär

Vid bedömningen framställning vilseledande eller inteärav om en

från helhetsintryckutgår det reklamen vid flyktigman som ger en
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kontakt. Detta helhetsintryck också utgångspunkten vidär en

bedömning frågan olika åtgärder kan ha undanröjt ettav om anses

vilseledande intryck. När det exempelvis gällandegörs vissaatt

påståenden i skall vilseledande kan näringsid-en annons anses vara

karen invända helhetsbilden inte vilseledande, eftersomär vissaatt

andra uppgifter enligt hans mening korrigerar eventuella felaktiga

intryck. Om finnsdet inslag i medför risk för attannonsen som

konsumenter vilseleds beträffande eller tjänsts egenskaperen varas

måste eventuella uppgifter framhävakan de faktiskasom egen-

skaperna minst lika lätta upptäcka vid flyktig läsningattvara en

de vilseledande påståendena. För skall kunnaatt attsom man anse

neutraliserande effekt har skalluppnåtts resultateten av en

helhetsbedömning samtliga inslag leda till risken föratt attav

läsaren vilseleds kan typiskt undanröjd.settanses

Om tidningsannons illustrerar olika företagst.ex. en som

i försäljningssiffror med stapeldiagram mycket överdrivetettger

intryck det företagets ställning på marknaden, kan detta inteav egna

korrigeras relationernade verkliga korrekt redovisas iattgenom en

kort kommentartext vid sidan Avgörande alltså detstaplarna. ärom

intryck de dominerande staplarna vid flyktig läsningsom ger en av

annonsen.

Neutralisering och olika beviskrav eller andra skärpta krav

Risker för allvarliga konsekvenser bör också kunna öka kraven på

klargörande för helhetsintrycket skall godtagbart. Ettett att anses

sådant naturligt vid medicinsk argumentationsynsätt är och andra
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Menvederhäftighetensåvitt gäller är stränga.beviskravenfall där

beviskravshänseende kannormalfallen itillfall räknasiäven som

grundinte godtasneutralisering påpåståddtänkasdet attatt aven

undan-ellervilseledande svåraärskadeverkningarna attstoraettav

röja.

dethuruvidabedömningen bl.a.exempel hurpraxis finns påI av

blivitförpackningarolikaochi reklam påvilseledande momentet

åtgärderklargörandeförsök tillolikainteeliminerat eller genom

Intrycketsida.näringsidkarensmarknadsförandefrån ensom

kravrelativt höga påställspraxis detär ettgenomgång attgerav

vilseledandeneutraliseraskalltydlighet för detinslags att enanses

självklartpraxis tyckas närmastkanframställning. En sådan vara

vederhäftighets-kringgåmöjlighetereftersom det öppnas attannars

marknadsföringslagstiftningen.enligtkravet

Praxis

förreklambroschyripriserhade1972:17, Europabuss,MDI en

avbeställningsskyddavgifter förexklusivesällskapsresor lämnats

tillhandahöll någraintebolagetresegarantistatligoch s.k. trots att

iblandPrisernaavgifter erlades.sådanautan att somangavsresor

Även inkl inte användes ansågsalltformuleringenallt inkl. när

undanröjdintetotalprisintryckför vilseledanderisken resansav

därdeni broschyrenplats änavgifterna påatt annanangavsgenom

prisuppgifter för förekom.övriga resan

banksutländskgällde1975:3, Finansbanken,Avgörandet MD en

tilluppfordranAnnonseringen innehöllsvenskannonsering i press.
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transaktioner för i Sverigeskapa risk bosattaansågs attsom perso-

gjorde sig skyldiga till valutabrott. En uppgift iner annonserna om

Riksbankens tillstånd erfordrades för transaktionerna inteansågsatt

undanröja denna uppkomna risk.

Uppgifter till för undanröjande vilseledan-åberopats stödsom av

intryck geografiskt inte tillräckliga ide har ansettsom ursprung

fallen 1976: 1983:22,MD 17, SBR:s Honungsförmedling, och MD

St Louis Light. förstnärrmda fallet marknadsfördesI det importerad

honung med etikett identisk denmednärmast somen som var

användes för honung. viss påskriftsvensk En svårläst om ur-

särskiltsprungsland förekom etiketten. Domstolen detansågpå att

vid hastig blick i köpsituation framstå förmåste svårtsomen en

konsumenten särskilja etiketterna. det falletde bägge Iatt senare

vilseledandegjorde svensk öltillverkare gällande eventuelltatt etten

från USA neutralise-intryck bolagets produkt skulle kommaattav

det framgick vissrades svenska påtextatt ursprunget avgenom

förbjödförpackningen. godtog inteDomstolen resonemanget utan

visstbolaget förpackningen eftersom dennaanvändaatt ettgenom

förening förpackningsdekoren i övrigti med ansågs ägnatvarunamn

vilseledaatt om varans ursprung.

Buitoni Perugina,MD 1971:8, Kök, och MD 1981:14,Av Tre

vilseleda inne-utläsas ytterkartonger ägnadekan är attatt som om

innehållsangivelserhållets kvantitet och form inte godtagitshar när

tillräckligtförpackningarna inte funnits eller inteallspå ansetts

för vilseledandet.tydliga eliminera risken föratt

kommersiel-för tydlig markering detAtt inte i och sigens en om

framgårtillräckligt i vissa fall vilseledandeärursprunget avav
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beslutet i MD 1974:5, Blomin, förpackningsutstyrseldär såen var

utformad risken för förväxling med bolags produktatt ett annat

falletuppenbar. I MD 1972: 10, Tedderkläder, bolagansågs hade ett

efterbildat företags käxmetecken i fodertygs mönster påett annat ett

detta vilseledandeuppenbart angående sportjackomassätt ansågsatt

Bolagets invändning jackorna försetts med hängeti-attursprung. om

ketter där den firman framgick inte tillräckligt föransågs attegna

undanröja vilseledandet och förbud meddelades.

I fråga reklamidentifiering förekomstenhar avsändarensom av

firma kuverts baksida inte undanröjapå ägnatett ansetts att ett

vilseledande intryck kuverts framsida förmedlar. Detettsom var

här fråga imöbelreklam bruna A4-kuvert medutsäntsom som

påskriften Det handlar skatteåterbäringen. fanns riskDet attom

firman inte skulle anförde uppställdeupptäckas, domstolen, som

firmanamnetkravet skulle tydligt exempelvis framsidanpåatt anges

invid uttrycket med skatteåterbäringen MD 1972:14, Ikano.

Flera fall i praxis neutralisering vid marknadsföringkravenrör

negativ säljmetod avtalsbindning.även kallad negativ Igenom

1975:9, 1977:7,avgörandena MD Sven-Olov Johansson, MD An-

Gynnanonsbladet Grannen, och MD 1979:1, Malmsten,Bengt

hade olika tillställts adressatema föregående beställningutanvaror

postförskott eller med bifogande räkningsblanketter ellermot av

Äveninbetalningskort. följebrev eller påskrifter räknings-påom

blanketter full gällde eller innehöll förklaringarreturrättattangav

innebörd beställning inte ocheller skyldighetskettatt att attav

betala eller inteåtersända produkten förelåg, detta inteansågsatt

tillräckligt för få uppfattningalla skulle klaratt mottagare en om
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rättsläget. Förfarandena samtliga fall otillbörliga.iansågs

i 1978:12, VomiDäremot godtogs avgörandet Katalogser-MD

vice invändning upplysningar undanröjdevissaatt etten om

vilseledande intryck samarbetadevissa uppgifter bolagatt ettav om

med KOV. KO för förbudsyrkande bolagetpåstod grund sitt attsom

i sin marknadsföring samarbetesådant Dom-ägtantytt att rum.

stolen bekräftade det inte KOVkunde uteslutas det sätt varpåatt att

omnämndes i vissa broschyrer kunde uppfattas i enlighet med vad

gjorts emellertid igällande. Det detansågs att textensom av en

stencilerad ingick i broschyrmaterialet, framgick dettext, attsom

inte rörde sig Eftersom upplysningensådant samarbete.någotom

ägnad undanröja felaktig uppfattning lämnades talanansågs att en

bifall.utan

fallet 1973:2, Stiftelsen Sollentunahem, stiftelsen iI MD hade

tillgångbroschyrer bostäder farms till serviceorga-nämnt attom en

nisation barntillsyn. Eftersom framgickmed bl.a det inte att

i kronologiskbarntillsynsplatserna tilldelades ordning bland sökande

barnfamiljer i framställningen vilseledande.kommunen ansågs

Marknadsdomstolen inte kunde krävas de bostads-detansåg attatt

stiftelsen till för-sökande andra ställdepå vägar, demän som

fogande, skaffade sig kännedom vilka bestämmelser gällde.somom

Stiftelsen förbjöds förbud erbjuda degenom villkorats.k. attett

bostadssökande tillgång servicetill barntillsyn sådannärutan att,

inte säkerställd, för intresseradealla inflyttandevar som var av

sådan service, vilket förfarande tillämpas vid barntillsyns-ange som

platsernas fördelning.
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överväganden

Utredningen exempelvis olika farliga produkter ellerattanser

brottsliga alternativt lagstiftning förbjudna förfarandenandra genom

anledning inte godta neutralisering undantagsvis.änatt annatger

Stöd för detta finns i praxis refereratssynsätt Påsom ovan.

liknande bör vilseledande uppgifter föranledauppenbart mycketsätt

höga krav klargöranden för risk för exempelvis förväxlingpå att av

produkter undanröjas. otillbörliga säljmetoder inteskall Klart kan

heller tillåtas risken för skadeverkningar kunnaattgenom anses

elimineras neutralisering. Bedömningen neutraliseringargenom av

bör alltså generellt relativt eftersom risken försträngsett vara

kringgående lagstiftningen blir fallI de där kansåstor.av annars

ske bör naturligtvis det vid tillämpningen valetlagen ochav av

sanktioner, alternativ till förbud, beslutövervägasett ett attsom om

ålägga näringsidkaren fortsättningsvis infoga vissa klargörandeatt

inslag i sin marknadsföring inte lika undanröjer för fel-väl risker

aktiga uppfattningar. direktiv tillEtt åläggande kan klararesägas ge

adressaten marknadsföringen utformad.hur bör En sådanom vara

praxis i vissbör stimulera till rättelser frånmån även mark-egna

nadsförarnas sida. I riktning utvecklingen föraskansamma om

bedömningen vissa tydliga för minskaåtgärder skadeverk-attav

ningarna marknadsföringsåtgärd kan beaktas vid fastställandeav en

sanktionsavgiften.av
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Neutraliseringens ejffekter

Mot bakgrund utredningen föreslår sanktionsavgift aktuali-attav en

frågan neutraliseringar ytterligare synvinkel.seras om ur en

Utredningen föreslår i 34 § förmildrande omständighetatt som en

vid fastställande marknadsstörningsavgift får beaktas attav

näringsidkaren frivilligt har vidtagit erforderliga åtgärder för att

i undanröja effekterna överträdelsen. Här uppkommer fråganav om

l vad krävs för nedsättning skall bli möjlig. Det tänkbartärattsom
i

näringsidkare snabbt påpekande, frånatt på etten som reagerar

exempelvis KO eller konkurrent,någon gå medatt ut ettgenom

frivilligt beriktigande eller förtydligande i form skallnågon anses

i eller mindrestörre utsträckning ha neutraliserat eller korrigerat ett

tidigare vilseledande påstående. Med tanke ofta intepå det äratt

möjligt fram tillnå krets med tillrättaläggandeatt samma en
E

framställning och det tidigare intrycket riskerar förbli kvaratt att

också hos dem får del korrigeringen, detmåste höga kravetsom av

ställs neutraliserandepå uppgifter bibehållas.som

Det förtjänar framhållas enligt lagförslagetsåläggandenatt att

17 § i åtskilliga fall bör kunna användas alternativ sanktionsom en

till förbud vilseledande marknadsföring. Domstolen kan redanmot

enligt gällande MFL formulera ålägganden innehåller kravnu som

neutraliseringar,på dvs. positivt bestämda handlingsmönster i stället

för viagå förbud.vägen finns fallI praxis där villkorades.k.att ett

förbud använts liknandepå domstolen förbjudithar visssätt;ett en

åtgärd såvida inte vissa uppgifter neutraliserande karaktär harav

infogats exempelvis i vilseledande framställning.en armars
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25 .2. Ursprungsuppgifter

Bakgrund

väsentlig konsumentinformation utifrånVarors utgörursprung

geografisktskilda aspekter. kan handla visstDet ettom ursprung

eller visst kommersiellt vunnit uppskattning. Detsådant,ett som

ursprungsuppgifter inger särskilt för-kan också handla om som

uppfattas vissa egenskaper.troende grund detpå att garanteraav

hannaturligtvis också viktigt förDet konsumentär att veta varten

Utredningensskall vända sig, med klagomål påt.ex. en vara.

förslag direkt indirekt sikteflera bestämmelser ellerupptar tarsom

6 §ursprungsuppgifter, § vilseledande reklam,nämligen 5på om

vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar, 12 § omom

vilseledande beträffande kommersiellt ursprung grundpå av

18 19 §§ identifiering.förväxlingsbara efterbildningar ochsamt om

i marknads-föreslagna har samtliga sin grundDe bestämmelserna

omfattande beträffande vilseledande idomstolens praxis ursprung

skilda § vilseledandehänseenden. I 5 sådant ursprungavses om

inte kvalificerat särskilda preciseras i dede sättär på somsom

övriga bestämmelserna.

Praxis

Här skall endast exempel till belysning vadnämnas några av som

vilseledande beträffande i 5 Såsom typiskamedavses ursprung

sådana företeelser bedöma enligt den allmänna bestämmelsenatt om
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vilseledande reklam i 5 § märks praxis följandefrån fall.

I MD 1972:8 förbjöds innehavaren privat juridisk byrå attenav

använda firman Svensk Rättshjälp, eftersom firman vilsele-ansågs

dande. Genom framkalla föreställningen verksamheten hadeatt att

anknytning till den offentliga rättshjälpen. Rättshjälp för övriär gt

skyddat enligt rättshjälpslagen, varför användningen redan med stöd

lagstridighetsprincipen skulle kunnat har stridaansetts motav

generalklausulen. Enligt Marknadsdomstolen förstärktes det

vilseledande intrycket ordet Svensk.av

I MD 1976:18, förbjöds Fastighetsmäklarna SparKronan Höök

Bokelund, vid marknadsföring fastigheter fastighetsför-ochatt av

medlingstjänster använda firma innehöll ordet SparKronan.en som

Firman SparKronan ägnad vilseledaansågs allmänheten, efter-att

den felaktigt intryck bolaget hade anknytning tillett attsom gav av

Sparbank. Firman kunde lätt förväxlas med den till Stockholmsen

Sparbank knutna fastighetsförmedlingen likheten med kärme-genom

tecknen Ekkronan Spareken.och

I MD 1979:25 förbjöds kedjebrevsspel innehöll beteck-ett som

ningen Svenska Riksinsamlingen avbildning stiliseradeoch treen av

kronor. Marknadsdomstolen fann beteckningen skapade föreställ-att

ningen rikstäckande insamling för positivt ändamål. Deettom en

kronorna användes för övrigt tillstånd från Kommers-tre utan

kollegium och stred redan denna grund generalklausulenpå påmot

grund lagstridighetsprincipen.av

I 1987:27,MD förbjöds företaget Radoninstitutet Pettersson

Ekwall, i i dagspress till konsumenter erbjuda radon-att armonser

mätningar angivenmed Radonavsändare Institutet, utan att ange
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marknadsföringen.företag bakomlåg privatdet ettatt

Överväganden

marknadsrättslig princip konsumentergrundläggandeDet är atten

allaVilseledandeskall vilseledas.förbrukare inteoch andra av

enligt främst generalklau-tidigare regleratsmöjliga, skilda slag har

slagetföreslagnalagstiftning deti 2 § MFL. Vidsulen nuaven

det däremotpreciserade bestämmelserdetaljerade och ärmed natur-

ibehandlatsvilseledandenolikaligt dela typeratt somavupp

utredningensdet enligtDärförpraxis skilda bestämmelser. ärpå

generellinte endast finnsmening önskvärt det i den lagenatt ennya

flera preciseradevilseledande reklam därutöverregel utanom

mindreinnehåller ellerotillåtna åtgärderstadganden mersomom

vilseledanderekvisit.preciserade inslag av

vitt tillämp-tämligengenerell och harföreslagna 5 §Den är ett

kvalificerande ellerinnehåller dock inga deningsområde. Den av

särskilda bestämmelsernaåterfinns i derekvisittillkommande som

formellt kan detRentotillåtna vilseledanden.reglerar andrasom

§dubbeltäckning mellan 5föreligga vissvisserligen förefalla att en

vilseledandehandlar§§, delvisbl.a. 6 och 12 ocksåsamt omsom

situationenkvalificeradeemellertid denTanken är att omursprung.

den tillämpas.regeln och endastsärskildaföreligger, skall denså

beträffandevilseledandeOvan har exempelnågra pågetts ursprung

Nedanbestämmelsen.allmännatypiskt faller under densettsom

enligttidigare fallytterligare exempelkommer påatt somges

bestämmel-särskilda, preciseradeenligt deförslaget skall bedömas
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5.3avsnitt ochgeografiska ursprungsbeteckningar seserna om

avsnitt 5.8.1.sebeträffandevilseledande kommersiellt ursprung

situationer kanenstakadet iUtredningen medvetenär att varaom

adekvat åberopavilken regel ärsvårt avgöra attmestatt mensom

vålladubbeltäckningen knappast kanhar funnit den marginellaatt

förriskendesamma ochSanktionernareella problem. ärnågra

obefintlig. Fördelen lagendärförrättsförluster denna grundpå är att
6

ökad klarhet ocherbjuderde preciserade bestämmelsernagenom

l konventions-deförutsebarhet Dessutom uppnåsväger atttyngre.

: MadridöverenskommelsenenligtSverige gjortåtaganden harsom

vilseledande ursprungsbe-oriktiga ellerundertryckandeangående av

Pariskonventionenenligtteckningar handelsvaror ochpå om

vanligen klarfinns ocksåblir lagfästa. Detindustriellt rättsskydd en

praktiken,regleras iföreteelserskillnad mellan de somsom

12 §§specialmotiveringen till 6 ochytterligare framgåtorde av

nedan.

Bevisfrågor5.2.3

Bakgrund

fårmateriella reglernaBevisreglerna utformasbör deså att genom-

omvändtillämpas s.k.slagskraft samhällslivet.i I marknadsrätten

sakför-uppgift angåendevid bedömningenbevisbörda av om en

marknadsförandelagd denhållanden vederhäftig, dvs. den påärär

prövning.tillför ärendetintenäringsidkaren och denpå part som
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Möjligheterna säkra bevisning talar för bevisbördan skallatt att

ligga den marknadsförandepå näringsidkaren. Att tillämpa omvänd

bevisbörda vidareöverensstämmer med artikel 6 i direktivet om

vilseledande Sereklam. bilaga 7.

Praxis

En näraliggande fråga redan beviskravet skallär närantyttssom

uppfyllt i fall.dessa I Marknadsdomstolens praxis tordeanses vara

beviskravet ligga det allmänna domstolarnära tillämpar isom

ordinära tvistemål, dvs. näringsidkaren skall visa hans påståen-att

den korrekta.är Ett särfall det beviskravutgör Marknadsdom-som

stolen i flertal ärenden ställt marknadsförarenpå beträffandeett

medicinska effekter. I fall rörde reklam med medicinskett som

argumentering, exempelvis påståenden livsmedels medicinskaettom

egenskaper och effekter, uttalade domstolen följande. Som

marknadsdomstolen vid flertal tidigare tillfällen uttalat detärett

beviskrav marknadsföringslagen marknadsförarenställer påsom

beträffande påståenden effektermedicinska långtgående. Lagenom

innebär sålunda påstående sådan normalt skallatt ett artav en

kunna styrkas med utredningsmaterial enligt vetenskapligasom

bedömningsgrunder övertygande. MD 1992: 18, Seltin. falletär I

MD 1992:6, Norling, rörde marknadsföring laserbehandlingsom av

prövades bland olika påståenden i reklam behandlingensannat om

effekter i olika avseenden. Domstolen farm näringsidkaren såvittatt

gällde laserbehandling effektkan ha värk hade uppfylltpåatt

rimliga krav vederhäftighetsbevisning.på Samtidigt uttalade

SOU 1993:59



267De reglernamateriella

domstolen följande: Det bör understrykas marknadsdomstolensatt

bedömning grundas den utredning åberopat ochpå parternasom

självfallet inte innebär vetenskapligaslutligt avgörandenågot av

frågor. Förbud meddelades bland formuleringarändå mot annat av

innebörd behandlingen värk, inte tydligtdetavsågatt attom anges

bör söka läkarvård för värk inte bara tillfällig. I dennaärman som

del grundades beslutet enligt praxis striderdet domstolenspå att

affárssedgod i marknadsföring erbjuda behandling förmot att

sjukdom kräver läkarvård.som

Ibland uttrycker Marknadsdomstolen det förhöjda beviskravet så

skärpt vederhäftighetskrav vidgäller bedömningenatt ett av

ipåståenden marknadsföring läkemedel. Samma skärptaav

beviskravvederhäftighetskrav gäller vissa andra områden. Iäven

1993:1, marknadsföringavgörandet MD Naturpost, gälldesom av

häl sokostpreparat inledningsvis i följuttalades domskälen bl ande:a..
Enligt marknadsföringslagen skall marknadsföring vederhäftig.vara

i marknadsföringDen använder skall kunnapåståendeettsom

styrka påståendets riktighet. Kan han inte påståendetdetta skall

ovederhäftigt otillbörligt. Detta gäller medoch därmedanses som

särskild vid s.k.styrka marknadsföring livsmedel, läkemedel ochav

hälsokostpreparat.

Överväganden

När finnasvalt lösningen med omvänd bevisbörda, kunde detman

skäl samtidigt beviskravet. innebärasänka Detta skulleatt att en

näringsidkare bevisbördan inte lika starkhar behöver presterasom
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bevisning ikräver bevisbördan,mål där normalfalletsom man som

i tvistemål,är placerad käranden. förär på Ett högt krav på parten

har bevisbördan tillkan leda han bara undantagsvis kanattsom

fullgöra sin bevisbörda. blirDå denna benägen efter förpart att ge

sin krav och därmed får inte reglerna den tänktamotparts genom-

slagskraften i samhällslivet. Alltför bevisregler kan såledesstränga

motverka de materiella reglerna i praktiken få fungeraoch dessa att

totalförbud.som

Väl avvägda bevisregler stärker ändamålet materiellamed desom

ireglerna, detta fall inte fårreklam vilseleda, leder i längreatt ett

perspektiv till näringsidkare konkurrera påatt uppmuntras att ett

sådant sätt samhället i I det enskilda fallet innebärstort.som gynnar

sådana bevisregler näringsidkaren igenomtänka ochmåsteatt

kontrollera reklamens sakinnehåll eftersom han riskerar attannars

hindras i sin marknadsföring, kanske till och med stoppas ettgenom

interimistiskt beslut. Också i perspektivkortare kommer detett att

ligga i näringsidkarens omedelbara intresse inte spridaeget att

inkorrekt information i sin reklam. Att näringsidkaren riskenstår

för hans påståenden obestyrkta i eventuell ökaratt anses en process

således vederhäftighetskravets effektivitet. planeringssta-Redan på

diet förbör han, sidan, sigden säkra försäkrapåatt vara am

tillgång till dokumentation täcker de påståenden han tänkersom

siganvända bevisregel innehållet iDenna gäller intyg,ävenav.

rekommendationer och åberopas.tester som

Principen omvänd bevisbörda förankradväl i praxis ochärom

har inte förorsakat tillämpningsproblem.några Något krav på att

rättsläget skall ändras denna punkt har inte framkommit. Frånsettpå
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perspektiv, ochde effekter principen har i längreett somsom

beskrivnade be-berörts den påtagliga inverkanär mestovan, av nu

lättillämpad och denvisreglerna lagen bliratt attsnarare mera

säkerställer konsumentskyddet.

förekommer symboler för miljövän-Det produkter märks medatt

beteckning.liga produkter uppfylla för sådan Ikravenutan att en

de flesta finns dessutom flera parallellaeuropeiska länder det

harmoniseratsmiljömärkningssystem. Särskilt innan reglerna på

finns anledning ställa höga beviskravdetta område det påatt

miljöargumentering marknadsföring. prövningi En ettomav

miljöargument vederhäftigt tillskall ske med hänsynmåsteanses

hur konsumenterna kan uppfatta innebörden sådanaantas av

liknandeHär finns anledning anlägga detsynsättatt ettargument.

gäller vid exempelvis bedömningen medicinsk argumente-som av

reservationslösaring och hälsokostpreparat. I praxis har bl.a.

användningar biologiskt nedbrytbart förbjudits. Ombegreppetav

sådant används för alla bestånds-uttryck tvättmedel krävsett ett att

1992:23,delar i produkten nedbrytbara. Se MD Leverär t.ex.

AB.

Det uppgifterbör det inte endast ärnoteras att presenterassom

verbalt ovederhäftiga.kan bedömas vilseledande och Frånsom vara

tysk domstolspraxis marknadsföring ikan exempletnämnas att

radio för för färskaprodukt baserad äggpulver, i stället ägg,påen

till ljudet vilseledande.kacklande hönor bedömts Påav som samma

kan bilder exempelvis syntetiskavilseledande intrycksätt attge av

produkter innehåller naturliga ingredienser. bör vidare bedömasDet

otillbörligt symboliserarñgurmärke ull användsattsom en som
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för andra material.

Sammanfattningsvis vill utredningen framhålla vikten attav en

enhetlig terminologi används det fråganär är bedömaattom

riktigheten ipåståenden reklam. För tydlighetens skull bör inteav

båda uttryckssätten höjda krav vederhäftighet höjdapå och

beviskrav användas. Utredningen förordar väljer talaatt attman

beviskravet.om

Jämförande reklam

Utredningens förslag: Regeln i 5 § skall omfatta även sådan

vilseledande reklam innehåller jämförande uppgiftersom som

på missvisande beskriver näringsidkaressättett en annan

verksamhet, eller tjänster. Utredningen attvaror anser nu

gällande praxis detta bör kommapå sätt till uttryck i lagtext-

förslaget.

Skälen för förslaget: Jämförande reklam har hittills bedömts enligt

generalklausulen otillbörlig marknadsföring i MFL. Utred-om

ningens förslag innebär den särskilda bestämmelsen vilsele-att om

dande reklam skall sikte all reklam vilseledande förpå ärta som

konsumenter och andra förbrukare. Regeln i 5 § skall således

omfatta sådan vilseledande reklam innehåller jämförelsersom som

missvisandepå beskriver näringsidkaressätt verksam-ett en annan

het, eller tjänster. Nuvarande praxis i fråga jämförelservaror om

vilseledandeär kommer tilldetta uttryck ipå sätt lagtexten.som
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Omjämförande reklam.direktivEG arbetarInom på ett omman

fall kommervad det ioch detta kommer och sånär attantas

innehålla fråga.är ännu öppenen

i paragrafenreglerasJämförelser misskrediterandeär omsom

misskreditering.

Bakgrund

ijämförelserprincip i svenskDet erkänd rättär atten numera

skalleller tjänsterverksamhet,reklam med konkurrenters varor

Såvälfrån vederhäftighetssynpunkter.de hållergodtas måttetom

exempelvis denjämförelse mellansystemjämförelser, dvs. egnaen

utpekade konkurrenterskonstruktion andra inteoch närmarevarans

tydligtproduktkonstruktion, direkta jämförelser, dvs. ettsom

tjänster,verksamheter, eller ärkonkurrerandeutpekande varorav

tillåtna.

negativtjämförande reklam något1960-taletFöre ansågs vara

jämförelserSverige Direktai och utomlands.inom näringslivet både

tillinställningförändraddessförinnan inte generellt. Engodtogs

konkurrensenfriaredessa fram parallellt med den påväxte somsyn

konkurrensbegränsnings-manifesterades tillkomstengenom av

ocksågodtaslagstiftningen. I de nordiska länderna numera

ställdauppfyller högtjämförelser i givetvis förutsatt dereklam, att

å europeiskavederhäftighet representativitet. Ikrav och mångapå

liberalsådanländer har utvecklingen också gått mot meren

nyligentill Frankrike harinställning jämförande reklam. I man

jämförelser i marknads-hållningändrat sin mycket stränga mot
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föring och det tidigare totalförbudet upphävt. I Tysklandär är

bedömningen mycket strikt i praxis tillåter jämförelser endastsom

vissa villkor. ICC:spå Grundregler innehöll rekommendationer att

undvika direkta jämförelser fram till 1966. Grundreglernaår

innehåller i artikel särskild jämföranderegelnumera, en om

reklam från principenutgår sådan reklam tillåten. Enligtärattsom

regeln jämförelsenskall i dess helhet utformad intedenså attvara

ägnad vilseledaär och skall förenlig med igod sedatt vara

konkurrensen näringsidkare emellan. De olika elementen i j ämförel-

skall utvalda rättvisandepå och bygga faktasätt påettsen vara som

kan styrkas.

I förarbetena till 1970 marknadsföringslag framhöllårs departe-

mentschefen det ändrade kommit till isynsättet uttryck bl.a.som

grundreglerna. Han anslöt sig tillockså den då aktuella utred-

ningens synpunkter, innebar jämförelseralla i princip bordeattsom

tillåtna, förutsatt jämförelserna vederhäftiga. Kravet påattvara var

vederhäftighet innebar dels lämnade uppgifterna i sigde och föratt

skulle korrekta, dels jämförelsen representativ,skulleattvara vara

dvs. rättvisande totalbild jämförda.det Departements-ge en av

chefens principiella uppfattning korrekt utförd jämförelseattvar en

kunde värde för konsumenterna vägledning vidstortvara av som

valet olikamellan och tjänster. framhöllsDet dock attvaror en

jämförelse ofta särskiltär ägnad starkt intryck objekti-att ettge av

vitet och därigenom väcka speciellt förtroende hos läsarna. Medett

hänsyn härtill det vikt, inte minst frånansågs konsumenter-vara av

jämförelsensynpunkt, fyller höga krav vederhäftighet ochpåattnas

den representativ totalbild det jämförda. Kraven bordeatt ger en av
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användningomöjliggöri praktikendeinte ställas högtdock så att

tillåtet begränsadetDärförjämförande reklam. ansågs attvaraav

presentatio-detpriset,till vissa aspekter,jämförelse t.ex. om aven

olikheterskett ochsådan avgränsningklart framgår attatt ennen

inte beaktats.kvalitetshänseendeexempelvisi

Praxis

jämförandeföruttryckpraxisrikhaltigfinnsDet attsom geren

uppfyllerjämförelsenförutsättningi princip godtas underreklam att

representativitetvederhäftighet ochställda kravhögt påde som

förarbeten.i MFL:sbetonats

bedömdesBarometem-OT,1993:8,avgörandet MDI en annons

vilsele-tidningars storlekmellanjämförelse tvåinnehållande somen

missvisande,angivna procenttaleniDels dedande. annonsenvar

tid-bådalästeinkluderadefalletieftersom de sompersonerena

lästeendastinnefattadefalleti andraningarna och det personer somg
Även cirkeldia-förekommandeitidning.konkurrentens annonsen

uttaladeMarknadsdomstolenvilseledande.på sättsammagram var

jämför-totalbild deträttvisandevederhäftighet ochkraven påatt av

direktkonkurrentmedjämförelse skersärskilt gällerda när somen

näringsid-förbjödsNordic,Cederroth1987:10,utpekas. MDI en

naturmedels-företagskonkurrerandemarknadsföring därkares ett

dess-produktenlikvärdigt med denpåstodspreparat somegnavara

hänvisades bl.a.avgörandettillI skälenpåstods bättre.utom vara

starktjämförelserinnebärandei lagmotiventill ettsynsättet att ger

förtroendespecielltväckerobjektivitet därigenomochintryck av
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hos läsarna. De två inte identisktpreparaten sammansatta.var

Eftersom näringsidkaren inte styrkt likvärdigaatt preparaten var

eller detatt bättre i fråga effekten frånpreparatetegna var om

hälsosynpunkt fann domstolen innebar otillbörligatt annonsen en

jämförelse.

Ett avgörande MDär 1985:20,annat Korrugal, där negativa

sidor hos konkurrentprodukter generaliserades och överdrevs Ytter-

ligare exempel vilseledandepå jämförelseett MD 1987:17,utgör

Round Office, låtit publicera serie helsidesannonser påsom en

bolagets kontorsmöblertemat att med runda former bättregav

utnyttjande rektanguläraän möbler. J ämförelsernarumsytanav gav

intryck Round Office-möblernaatt generellt krävde mindreav

än rektangulära, vilket inteutrymme kunde beläggas. Annrnsbud-

skapet bedömdes därför ovederhäftigt och otillbörligt.som

Avgörandet MD 1983:5, Televerket, rörde i viken tvâen annons

konkurrerande mobiltelefonsystem jämfördes frågorantalettgenom

och Domstolen uttalade, med anledning inställningensvar. attav

jämförelser särskilt starkt intryck objektivitet,attett detanses ge av

televerkets inte helt tydligt framgick frågaav annons att var om en

kommersiell framställning samband med verkets rryndig-utan

hetsutövning. Med hänsyn härtill bl.a.och rubrik{Kor-annonsens

bordetpå mobiltelefonerten ansåg domstolen de fannsom att

särskild anledning för läsaren förvänta sig objektiv jänförel-att en

För jämförelse detatt aktuella slaget, dvs. medse. frågor ochen av

under olika punkter, skulle kunna bli rättvisande krävtessvar det

enligt domstolen synnerlig vid urval och formuleringen omsorg av

frågorna. Bl.a. eftersom vissa olikheter i fråga användaarhetom
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praktisktskillnadernaväsentliga settframställdes även varomsom

det kon-negativa föröverdrivetjämförelsemamarginella, ansågs

Ocksåotillbörliga.ochmissvisandeföretaget och såledeskurrerande

ovederhäftiga efter-jämförelservissafråga kostnaderi ansågsom

samtalskostnader.påståendenförbevisning inte presterats omsom

objektivitetuppfylla kraven påinteprisläget ansågsJämförelsen om

funk-antalhelttelefoner medeftersomrepresentativitetoch samma

i jämförelsen.inte ingicktioner

avgöranden.flertaliövrigtför prövatsPrisjämförelser har ett

jämförelser ärpraxis till sådanaiinställningenprincipiellaDen

Tapet-Färg1982: 14, LassesMDavgörandetpositiv. skälen tillI

uttalande.följandeaffär, gjordes

ämförel-prisjframhållabörjantillvillMarknadsdomstolen atten
Sådanaförfördelaktiga konsumenterna.oftasti reklamen ärser

konsumentinformation ochvärdefullinnebärajämförelser kan en
konsu-önskvärd frånpriskonkurrens äriledutgöra ett somen

jämförelseri frågagällakanmentsynpunkt. Detta som enom
pris. Avtillämpatsjälvhonommednäringsidkare gör ett av

allmänhetikonsumentsynpunkt dockärfrånvärdestörre
företag.konkurrerandetillämpasprisermedjämförelser avsom

branschorganisationerochleverantörerPriser anger somsom
sammanhangi dettadetaljhandeln ärprissättningen iledning för

intresse.särskiltav

jämförelsenivisade deutredningframNäringsidkaren lade attsom

utsträckningobetydligi intetillämpatscirkapriserna hadeanvända

hänseende.därför i dettaiämförelserna godtogskonkurrenter. Jav

Även generelladenframgår1990:26, Hedbergs,fallet MD attav

värdefullde utgörprisjämförelserpraxis till ärinställningen i att en

i priskonkurrensen.inslagviktigtkonsumentinformation och ett

jämförel-gjortannonsering i dagspressenhade i sinNäringsidkaren
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mellan sina och butikersandra priser. De påtalade jämförelsernaser

uppfattningenansågs de gällde priser för helt jämförbaraattge

Domstolen krävde näringsidkaren kunde visaattvaror. att varorna

jämförbara dettapå Eftersomsätt. det inte förebragts någonvar om-

ständighet tydde på olika de heltansågsattsom varorna var

jämförbara och förbudsyrkandet i denna del lämnades bifall.utan

Däremot förbjöds företaget prisjämförelsergöra till den del deatt

åberopade offentlig myndighets SPK undersökning. Eftersomen

de priser förtaget inte kunde utläsas undersökningen ochangett ur

det inte farms grund för framställa priserna faktisktatt som

förekommande i branschen prisjämförelsernaansågs med áberopan-

de undersökningen vilseledande och otillbörlig. Domstolenav

framhöll hänvisningen till myndigheten ägnad skapaatt attvar

särskilt förtroende för prisuppgifterna.

Reservationslösa och generella påståenden, speciellt vad gäller

förhållandet till namngivna konkurrenter, intrycket attsom ger av

näringsidkaren bäst, marknadsledandeär eller billigast, har inte

tillbörliga. Detta har i fall rörande marknadsföringaccepterats som

tilllett förbud formuleringarvissa innebärandeav resor av

jämförelser bl.a. hänsyn till den konsumenter förstoraav grupp av

vilken priset är avgörande vid val resmål. Marknadsdomstolenav

har betonat prisjämförelser beträffande och tjänsterandraatt resor

torde förknippade med särskilda svårigheter på grundvara av

olikheter i service liknande.och Se MDt.ex.arrangemang,

1975:18, Scandinavian Touring, och MD 1975:27, Vingresor.
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Överväganden

framställningar ärkommersiellaandrai ellerJämförelser reklam en

affárssed.med godförenligheltochföreteelsegodtagenallmänt

praxisuttryck itillkommitinställningdenUtredningen delar som

värde för konsumenternainformativtharjämförande reklam ettatt

effekt.konkurrensstimulerandeoch en

inne-objektivthaintryckjämförelser lättEftersom ettattavger

medskerjämförelsepresentationenhåll bör kraven på att enav
j innebärhelhetsbildrepresentativställas högt. Kravet på enomsorg

avgränsadOmjämförbara.enheterna måstejämfördadeatt envara

framgåklartbegränsningarnatillåtasjämförelse skall måste av

drivasinte såfår dockpresentationenpresentationen. Kraven på

reklam,jämförandeförbudinnebäri praktikendelångt motettatt

Utred-konkurrensintresset.såväl konsument-nackdel förtill som

ställda kravenpraxis högtisammanfattningsvis deningen finner att

bibehållas.skallrepresentativitetochvederhäftighetpå

fråganingetinnehållerreklamvilseledandeDirektivet omomom

förredan nämnts,behandlas,EGjämförande reklam. Inom som

reklam,jämförandedirektivtill attutkast avsettnärvarande ett om

reklam.vilseledandedirektivettillbli tilläggett om

EG-dom-anledning nämnafinns detsammanhang attI detta att

Rocher-fallet,Yvesavkunnad dom,199318 maji denstolen en

förbudinnebärandeavgörande ettdomstols mottyskansett en

förenligintepostorderreklamiprisj ämförelserföretagsfranskt vara

C-målEG-domstolensvarurörelsernafriaprincipen demed nrom

företagetsvisserligenrörde3.3.6. Falletavsnitt12691, ävense
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jämförelser med sina tidigare tillämpade priser. Det finns skälegna

nuvarande tysk rättspraxisatt anta såvittatt även gäller jämförelser

med andra näringsidkares priser skulle kunna leda till liknandeen

bedömning.

Nyttan jämförelser gäller naturligtvis endast under förutsätt-av

ning jämförelsen korrekt utfördär ochatt relevanta punkter.avser

Icke korrekta jämförelser kan dessutom skada närings-utsatten

idkare. De bör motverkas. Ovederhäftiga eller på sättannat

vilseledande marknadsföringsåtgärder skall därför kunna medföra

sanktionsavgift.

5.3 Geografiska ursprungsbeteckningar

Utredningens förslag: Bestämmelser införs uttömmandesom

och korrekt genomför internationella åtaganden vad gäller

geografiska ursprungsbeteckningar gjorts från sida.svensksom

Föreskrifterna in i 6 § i lagen i anslutande special-tas samt

lagstiftning.

Skälen för förslaget: Den lagen bör innehålla uttryckliganya

konventionsenliga regler geografiska ursprungsbeteckningar.om

Dessa bör gälla lika för utländska och svenska näringsidkare. Mot

bakgrund den pågående europeiseringen kan det dessutom inteav

längre korrekt genomförande sådana konventionsá-anses vara en av

taganden endast hänvisa till svenska, föratt närvarande gällande

specifika inköps- och distributionsformer för vin spritdrycker.och
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Bakgrund

uppmärksammasursprungsbeteckningarför geografiskaSkyddet

internationella fora. Detskilda nationella ochoftare ialltnumera

ursprungsbeteckningar i förslagetavsnittsärskiltfinns ettt.ex. om

förProperty inomIntellectualtill Trade RelatedTRIP:s ramen
g

Tra-Tariffs andGeneral AgreementUruguayrundan GATT onavi

l 14.7.1992ministerråd denEG:socksåde. Det kan nämnas att

i 208192EEG.ursprungsbeteckningarantagit förordning omen
i 3.bilagaSeingå i EES-avtalet. ävendock inte tänktDenna är att

hittills fram-ursprungsbeteckningar harskydd föromfattandeEtt

produktion.agrarorienteradbetydandeför allt funnits i länder med

säljs påvin m.fl. liknandeHit traditionellthör ost, varor, som

finns i såväl konsumen-för skyddGrundenkonsumentmarknaden.

tillverkares intressebli vilseleddaintresse inteattternas avsomav

otillbörlig konkurrens.skydd mot

ursprungsbeteckningarförintressettill intensifieradeSkälet det

medutvecklinghandelspolitiskadelvis sökas i dekan årenssenaste

tullsänkningarhemmamarknadsindustrinminskat skydd för genom

sinvilken iexportmarknader,tillökad tillgångoch därmed också

Geo-kommunikationerna.effektivareunderlättats de allthartur av

denämligen vid sidanursprungsbeteckningar hargrafiska attav-

varifrånupplysningtillgodoser intressetdet varaenomavrena

gällerdetsärskilt lämpade instrument närvisat sigkommer vara-

särskildantingen detta beror påkvalitetsprodukter,avsättningen av

Därmedmisstro andra.tillverkningsplatser ellertilltro till vissa mot

ursprungsbe-vilseledandeanvändningenfinns risk förockså att av
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teckningar ökar.

Med sikte geografiskapå ursprungsbeteckningar har hittills,

utöver det generella skyddet vilseledande enligt generalklausu-mot

len i 2 18 och 20 §§ MFL anvisats särskilt förfarande medett

förseddär med oriktig eller vilseledandevara som ursprungs-

beteckning. Allmän domstol får då föreskriva vilseledande fram-att

ställning finns förpackning,på reklamtryck, affárshand-som vara,

ling eller dylikt skall utplånas eller ändras, så den inte längre äratt

vilseledande. Kan detta syfte inte uppnås på fårsätt domstolenannat

förordnaäven egendomen skall förstöras eller tillsatt vidare itas

beslag. Undantag gäller för beteckningar enligt handelsbruksom

endast tjänar utmärka eller åtföljsatt tydligartvarans som av upp-

gift inte frambragts eller tillverkatsatt i den angivnaom varan

eller denpå angivnastaten orten.

5 § förordningen utländska varumärken innehållerom m.m. en

hänvisning till 20 § MFL. Härtill finns regler geografisktom ur-

i 13 och 14 §§ varumärkeslagen enligt kollektivmär-sprung samt

keslagen.

Nämnda särskilda regler skydd för ursprungsbeteckningarom

finns bland för Sverige skall kunna uppfyllaannat sinaatt åtaganden

enligt Pariskonventionen och Madridöverenskommelsen. Den

sistnämnda är särskild konvention i hägnet Pariskonventio-en av

artikel 19. Sverige tillträdde överenskommelsen 1934.är Dennens

återges i bilaga 9.

Madridöverenskommelsen handlar uteslutande geografiskaom

ursprungsbeteckningar. Unionsländerna sigåtar där längre gående

förpliktelser beträffande geografiska ursprungsbeteckningar än de
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falskabara rörPariskonventionen,följer ursprungsan-somavsom

vilseledandeomfattar ävenMadridöverenskommelsengivelser.

förbjudaåtminstonesigförbinderUnionsländemabeteckningar. att

vilseledaägnadeärbeteckningar,alla attanvändningen somav

artikel 1jfrgeografiskaangåendeallmänheten ursprung,varors

be-handförstadock italarKonventionstextenfemte stycket. om

slag.

bedöm-skallbehandlingnationellprincipenmedenlighetI om

proble-söks. Ettskydddäri landske detvilseledandeningen avav

därförursprungsbeteckningar ärgeografiska attmedi sambandmen

generisktuppfattaskanvisst landibeteckning ettsådan ett somen

produktertillinte begränsasanvändningen dåoch av enattnanm,

fastocksåslåsDettaspecielltkvalitet ellerspeciell ett ursprung.av

artikel 4:Madridöverenskommelsenskonventionsenligt isom

beteck-vilkabedöma,haland skalli varjeDomstolarna att
under-ickekaraktär ärgeneriskasingrundningar på avsom

överenskommelse. Ursprungs-i dennabestämmelsernakastade
i detinbegrips dockvinodlingsprodukterförbeteckningar

undantagetomförmäldaartikeluti denna
...

innebärvinodlingsprodukter. Detta attföralltsåundantag görsEtt

skyddadesådana, ärendast motursprungsbeteckningar,sådana men

blbetyderDetMadridöverenskommelsen. attenligtgenereringde a..
vinbeteckning påendastanvändasChampagnefåri landethär som

ochuppfattasFrankrike, DäremotiChampagnedistriktetfrån etc.

ostbeteckningarfl.RoquefortEmmenthaler,Camembert,används m.

ocksådåanvändning ärSådanvissför typ.ostatt enavange

överenskommelser gårAndrastycket.förstaartikel 4enligttillåten

geografiskaLissabonöverenskommelsenlängre, ursprungs-omex.
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kännetecken från 1951 och 1958 Stregakonventionårs beträffande

Dessa har Sverige dock inte tillträtt.ostsorter.

I samband med tillkomsten 1970 lagårs otillbörlig mark-av om

nadsföring framhöll departementschefen det tillräckligt föratt var

uppfylla de svenska konventionsåtagandena,att den nationellaom l
ei

lagstiftningen skydd utländskaåt inhemskaåtgav samma som

intressen. Vad gällde vinodlingsprodukter hade Utredningen om

otillbörlig konkurrens SOU 1966:71 uttalat att:

med hänsyn till distributionen sådana i land handhasatt vårtav
och kontrolleras statliga företag och och dessa striktav organ
följer internationellavåra förpliktelser i fråga ursprungsbe-om
teckningar och kan förväntas göra i framtiden.så även-

Mot denna bakgrund det inteansågs behövas någon särskild författ-

ningsbestämmelse sådant skydd.om

Praxis

För såvitt det känt harär varken 18 eller 20 §§ MFL kommit till

användning i praxis. Däremot har fallnågra rörande vilseledande

beträffande geografiskt avgjorts enligt generalklausulen iursprung

2 § MFL.
4

I MD 1976: 17 det fråga förväxlingsrisk mellan förpack-var om

ningar för svensk honung föroch importerad. Marknadsdomstolen

framhöll beträffande honung många konsumenteratt medsyntes -

rätt eller orätt benägna tillmäta fabrikationslandet betydel-attvara-

Sålunda torde i allmänhet honung svenskt fabrikat värderasse. av

positivt honung frånän utlandet. Därför detansågs vilse-mer vara

ledande beträffande det geografiska inte tydligt påursprunget att

SOU 1993:59



283materiellaDe reglerna

importerad honung.etiketter klargöra det rörde signär om

Lightölet St Louis ha1983:22 befanns svenskbryggdaI MD det

engelska,uteslutandeförpackningsutformning bl.a. påsådan text-

riskeradeförpackningenfärgerna vitt-och blått ochrött,örn atten

beträffande geografiskavilseleda det ursprunget.att

monterad ivisserligenBenämningen Svensken cykel,på en

vida-delar,inslag utländska ansågsSverige med betydandemen av

Beteckningenmarknadsföring i 1987:6.otillbörlig MDre vara

i särskilt hög graduppfattas cykelnSvensken ägnad att attvar som

otillbörlig.annonseringensvensk anknytning och ansågshade vara

Svenskenförbjöds beteckningenBW Stormarknad användaatt

svenskt.kvalitetscykel CyklaSvensk ochuttrycksamt som

bliintevisar uppenbara konsumentintressetFallen det attatt av

gällainte enbartvilseledd beträffande geografiska ursprung anses

ursprungsbeteckningar, exempelvis märkenfalskaomedelbart som

tillgeografisk angivelse i förhållande detinnehåller oriktigten

indirekta eller medelbara ursprungsbe-verkliga Ocksåursprunget.

vilseleda.teckningar riskerar att

avbildningarkan då frågaDet märken utgör avvara somom

tilltypiskt kopplaseller benämningar på ettt.ex. monument som

användningellervisst land Eiffeltornet, frihetsgudinnan, etc. av--

indirekt vilseledandebekanta flaggfärger. ytterligare formEn av

medförpackning förseskan komma till stånd attgenom en varas

oriktigaframkalla denfrämmande språk, vilket kanpåtext ett

förföreställningen bestämt geografisktett varan.ursprungom

praxis.utländskFrågor härom belyses såväl svenskav som
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Överväganden

De traditionellavarorna med kvalitetsladdade ursprungsbeteckningar

spelar för Sveriges del underordnad roll för åtskilligaänen mer

andra västländer med profilerad jordbruksproduktion. Intressetmer

för ursprungsbeteckningar kan dock sikt kommapå öka också iatt

Sverige både beträffande industrivaror och agrarprodukter.

I samband med EG-tillträde i varje fallmåste den svenskaett

lagstiftningen kring ursprungsbeteckningar förstärkas i enlighet med

rådsförordningen 208l92EEG. Också andra skäl finns dockav

anledning överväga sådan lagstiftning,att så svenska beteck-att

ningar skall kunna åtnjuta skydd inom EG. EG-förordningen förut-

nämligensätter för skydd utländska beteckningar inom EG attav

landet i fråga upprätthåller motsvarande skydd. Det är emellertidett

då fråga registreringssystem kollektivmärken,ett vilkettypom av

faller utanför utredningens uppdrag.

Av direktivet vilseledande reklam följer bl.a. vilseledandeattom

ursprungsbeteckningar skall motverkas. Bland de uppräknade exem-

plen på sådana vilseledanden finns vilseledande beträffande geogra-

fiskt I utredningens förslag till 5 § vilseledandeursprung. om re-

klam, inspireratär direktivtexten, återfinns liknandepå sättsom av

vilseledande beträffande Det där är reklam-attursprung. som avses

åtgärder allmänt utformats vilseledandepå sätt.ettmer

textVilseledande reklam rubriker, bilder, eller Övrigaattavser

element i kommersiell framställning utformats intrycketsåen att

vilseleder beträffande kommersiellt, geografiskt eller annatursprung

Exempel från praxis har givits i avsnitt 5.2.2. Ettursprung. ovan
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typiskt utformasexempel svenskaförärannat ostaratt en annons

Äri vilsele-med flaggirland de franska färgerna. geografiskten en

dande produktavbildning produktbenämning central i rekla-eller

kan vilseledande reklam.detta bedömas Ettävenmen, even-som

förbud förpack-tuellt drabbar dock i fall inte produkt- ellerså

ningsutformningen förpackningeller sådan,sådan desssom som

såvida inte reklamframställning.också denna skulle utgöra en

i föreslagna § fulltRegeln den 5 täcker därmed varken ellerut

preciserat vilseledandede svenska konventionsåtaganden vad gäller

ursprungsbeteckningar. räcker inte med skydd sådanaDet att mot

liknande framställningar.upprätthålls endast i reklam- och andra I

konventionsåtagandena ingår enligt Madridöverenskommelsens

3artikel även

att förbjuda användande med avseende försäljning, skylt-på
beteckningar,ning eller utbjudande alla harav varor, av som

karaktären offentliggörande och vilseledaär ägnadeett attav
låtaangående dem förekomma påattvarors ursprung, genom

räkningar, vinlistor, affärsbrevskyltar, eller andraannonser,
affársmeddelanden.

fullt genomförande deFör korrekt svenska åtagandena behövsen av

det, bestämmelse särskildvilseledande reklam,utöver en om en

bestämmelse geografiskt sikte marknads-påtarom ursprung som

föringen i sin helhet, förpackningens utformningdvs. ellervarans

och framtoning sedda i marknadsinsatserna.ljuset de omgivandeav

Det mindre tillfredsställande i sammanhang endastdettaattsynes

Denkunna hänvisa till generalklausulen i förslagets föreslagna4

ilagtexten 6 § därför från föreliggande praxis och vadutgår som

i övrigt krävs för konventionsåtagandenade nuvarande svenskaatt

skall uppfyllda.vara
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Det får normal inställning i den det intemånatt,anses vara en

finns ytterligare särskilda nationella skyddsbehov,några det svenska

skydd följer konventionsåtaganden inte bör görassom av mer

omfattande vad genomförande.än korrekt Detmotsom svarar en

gäller beträffande geografiska ursprungsbeteckningar. Efter-även

Madridöverenskommelsen, beträff-bortsett från vad gällersom som

ande vinodlingsprodukter, inte ålägger länderna upprätthållaatt

skydd för sådana beteckningar nationellt uppfattas såsomsom gene-

riska beteckningar bör också detta komma till uttryck i lagtexten

tillägg innebörden ursprungsbeteckning skallett attgenom av en

dock inte vilseledande, den enligt handelsbruk endastanses om

tjänar utmärkaatt art.varans

enlighetI med vad tidigare anförts förbehövs ocksåsom en

korrekt genomförande Madridöverenskommelsen särskildav en

regel gäller vinodlingsprodukter. Utredningen finner därvid attsom

den lösning valdes 1970 för genomföra de svenska kon-attsom

ventionsåtagandena inte fullt tillfredsställer Därtilldessa. kommerut

de protokollsåtaganden Sverige gjort beträffande alkoholdryckers

ursprungsbeteckningar i samband EES-avtalet.med

syfteI ställa lagstiftning isvensk överensstämmelse med såvälatt

Madridöverenskommelsen åtaganden i EESsamband medsom

föreslår utredningen 2 § in i alkoholreklamlagen.sättsatt en ny a

Vad sanktionergäller det visserligen de anslutna ländernastår

fritt besluta sådana enligt Madridöverenskommelsens artikelatt om

Mot bakgrund Sverige fram till 1970 upprätthöll reglerattav om

beslag vid införseln till landet oriktiga vilsele-med ellerav varor

dande beteckningar, finner utredningen dock bestämmelseatt en om
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beslag i enlighet med konventionstextens första stycketartikel l bör

iåterinföras svensk lämpligen i förordningen utländskarätt, om

varumärken Se förslaget i förordningenändringm.m. om om

utländska varumärken lagförslag 5.nr

5.4 Vilseledande förpackningar

I
i
l Utredningens förslag: användningenDen enligt praxis otillåtna
i

förpackningar vilseleder förpackningensangåendeav som

innehåll eller mängd förbjuds. Bestämmelsen in i § i den7tas

lagen.nya

Skälen för förslaget: Tidigare har vilseledande förpackningar

bedömts Användningenligt generalklausulen. dekor eller bilderav

innehållet förpackningar kan speciellpå utgöra typav m.m. en av

vilseledande kvantitet eller beskaffenhet skiljerproduktsom en som

sig från varubeskrivningar ellermissvisande angivelser innehål-om

i övrigt.let Vilseledande förpackningsdekor regleras i utred-genom

ningens förslag förpackningartillsammans med regel om somen

sin storlek eller form konsumentenägnadeär ettattgenom ge

vilseledande intryck av en vara.

finns fördelarDet enligt utredningens pedagogiska medmening

behandla vilseledande förpackningar ianvändningatt enavgenom

särskild regel skild från vilseledande reklambestämmelsen somom

sikte lagförslaget.vilseledande framställningar. Se § 5 ipåtar

Från konsumentsynpunkt det vikt kraven konsu-är attav som en
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förpackning i detta hänseendeenligt praxis kan ställa påment en

Även konkurrenssynvinkel finnsklart framgår lagen.också urav

förpackningar otillbörliga grunddet starka skäl påatt anses avsom

vilseleder innehålletsexempelvis sin storlekdeatt omgenom

otillåtna enligtkvantitet framställs lagenstydligtpå sättett som

utformad medförpackning kanbestämmelser. En även ettvara

delvis.vilken helt eller Dennafönster genom man ser varan

idölja fettet baconskivorutformning kan exempelvis på ettsom

kosmetikaförpack-NOp-fallfall från NOp. rördekänt Ett annat

förpack-Ytterligare tänkbara fallningar med dubbla ärväggar.

förpackningenintryckningar med lock attstort tomtett avsom ger

i verket eller harden självaän gör påsar ettsomrymmer mer

ogenomskinliga delari ifönster botten där varan syns, men som

bara innehåller luft.

Praxis

1981:14, Buitoni, ärende mellan nä-Avgörandet MD tvåettvar

vilseledande tillringsidkare saluförde spagetti. Det ansågs attsom

isaluföra 400 Spagetti kartongkonsumenter som rymmergram en

förpackningen antingen500 Eftersom inget hindrade attgram.

förfarandetSpagettigjordes mindre fylldes helt medeller ansågs

marknadsfö-otillbörligt enligtvilseledande konsumenter ochmot

närings-otillbörligt andraringslagen. Förfarandet ävenansågs mot

tillvilka spagetti i förpackningar anpassadeidkare säljer ärsom

inte vilseledandet kundeinnehållet. Marknadsdomstolen ansåg att

förpackningen. Detelimineras innehållsangivelser pågenom
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1971 :8, Tre Kök,förbjöds I MDförfarandet domstolen.påtalade av

vilseledaägnadförpackning klartmed varmkorvansågs atten

fall förstärktedetta äveninnehållets kvantitet och form. Iangående

benämningenochytterförpackningen använda bilddekorenden på

storlekenredan påvilseledande intrycketdetvarmkorv som

bildfannsytterförpackningen medförde. På ytterkartongen en

skick. Bildeninnerpåse iförpackningensföreställande öppnat gav

kvantitetsin rymdeinnerpåsen i störreintrycket turatt avenav

principfast allmänAvgörandet slårfallet.än attenvarvaran som

innehålletdimension änförpackningar inte skall störreenges

särskildgällande medsigocksåDetta krav ansågs görakräver.

iavseddalivsmedelsförpackningar ärbeträffandestyrka attsom

uttalasavgörandetIskick tillhandahållas konsumenten.oförändrat

distribu-speciella främstskälförpackningsamtidigt att avavom en

utformningförvaringsteknisk måstetionsteknisk eller natur ges en

berättigatfårform, detfrån innehålletsavviker ettvaraansessom

förpackningen kanintrycketvilseledandekonsumentkrav detatt som

lättför-tydliga ochtydligt sättförmedla motverkas på ett genom

Eftersomförpackningen.formangivelserståeliga kvantitets- eller på

tillräckligt förbefannsuppgift inteviktangivelse och antal attom

för-användandetvilseledande intrycketneutralisera det ansågs av

marknadsföringslagen.enligtotillbörligtpackningen

huvud-gälldeProducts,1972:9, Astra HomeAvgörandet MD en

förpackning medisalufördessakligen syntetisk pulverdryck ensom

innehöllsmakangivelseri färg och medförpackningsdekor somen

baksi-innehållsdeklaration påfinstiltbärbenämningar. Enfrukt eller

neutralisera intryckettillräcklig förintedan attansågs att avvara
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verkligendet fanns beståndsdelar frukt eller bär i drycken. Bola-av

underlåtenhet enkelt och lättfattligt neutraliserapå sättgets att ett

vilseledandedet intrycket otillbörligt.ansågs I avgörandetvara

uttalades konsumenter obetingat bör kunna lita in-denpåatt att

formation lämnas i livsmedelsreklam inte kan anledning tillsom ge

missförstånd. Bolagets utforma förpackningensätt ansågsatt mot

denna bakgrund otillbörlig konsumenter och förbud meddela-mot

des.

Överväganden

Utredningen det lämpligt behandla vilseledandeattanser genom

användning förpackningar i särskild skild frånregel bestäm-av en

melsen vilseledande reklam. Det såväl konsument-måsteom ur

konkurrensvinkel viktigt krav detett attsom vara av en ny

marknadsföringslag tydligt framgår förpackningar inte godtasatt om

de vilseleder innehållets mängd eller beskaffenhet. En näringsid-om

kare använder förpackningar strider regeln skallmotsom som

kunna ådömas marknadsstörningsavgift.
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Garantier

införspraxisgällandemedförslag: enlighetUtredningens I

garanti ochanvändningvilseledandeuttryckligt förbud mot av

Föreskriftenpraxis.gällandemeduttryck i enlighetliknande nu

lagen.i 8 § i denintas nya

garanti skallbetecknasförslaget: Om utfástelseSkälen för somen

använd-stärks förställningrättsligaköparensdetta innebära attatt

marknadsföringssed.förenlig med godskallningen termen varaav

erfarenhetenenligt vadgaranti och liknandeEftersom uttryck som

mycketställafinns det anledningsuggererandevisar starktär att

marknads-används iuttryckenvederhäftighet närhöga krav på

föring.

Bakgrund

vilseledande§ har fallit såvälför 2 MFLtillämpningsområdetInom

terminologimissbruk,garanti,användning uttrycket dvs. somav

garantivillkor.oklara

anvisningtillämpningsregel AiGrundregler innehållerICC:s en

innebärgaranti dennafår hänvisa tillreklam endast attatt omom

ordeträttsliga ställning stärks. Där sägs ävenköparens att om

garanti-skall allaanvändsjämförliga uttryckgaranti eller andra

itydligtreklamationtill förvillkor och sätteträttensamt anges

antingenför päi skrift köparen,finnas tillgängligaellerreklamen

tillvidfogadesäljstället eller varan.
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Praxis

NOp uttalade 1968 iår avgörande angående garantiutfästelserett

följande: Garantiutfástelser enligt erfarenhetär vägandeett tungt

sälj ordet garanti kan ha suggestiv effekt och kanantas en

förleda konsumenten överskatta erbjudandets värde varföratt

kravstränga bör ställa användningenpå ordet garanti i konsu-av

mentreklam. Marknadsdomstolen har åberopat detta i flerasynsätt

sina avgöranden, avgörandet MD 1993:2, World Tradet.ex.av se

International Institute. Det avgörande vid prövningen termenav om

garanti uppfyller vederhäftighetskravet är beakta konsumenteratt att

i uppfattar garantiutfástelse den skall tillförsäkraså attgemen en

vederbörande särskild förmån inte skulle ha ståtten som armars

honom till buds. Se bl.a. MD 1975:17, Philipsons Automobil.

Opinionsnämnden uttalade i 1968 utfästelserärs ärende att om

långa garantitider lätt kan förleda konsumenten erbju-överskattaatt

dandets värde. Angående uttrycket obegränsad garanti anförde

nämnden värdet obegränsad garanti i hög förringasgradatt av en

uppfyllande garantiutfástelsen kan omöjliggörasatt ettav av av

omständigheter inte kan överblickas vid tiden för erbjudandet.som

Det kan tänkas utbytesprodukter inte finns tillgängligat.ex. dåatt

garantiutfástelsen blir aktuell eller det företag utfäst garantinatt som

upphört. tillEn tiden eller till innehållet obegränsad garanti eller

mycket vidsträckt garanti i regelmåste alltför gynnsamtanses ge

intryck erbjudandets innebörd och reella värde för konsumentenom

och därigenom strida god affárssed.mot

Marknadsdomstolen farm i nämnda 1993 fall,årsovan som

SOU 1993:59



293De materiella reglerna

redo-marknadsföring TV-reklam, degällde knivar att nuav genom

gällergaranti ocksåvisade obegränsaduttrycketargumenten mot

livstidsga-begreppetlivstidsgaranti. Användningenuttrycket av

förbjöds användadärför otillbörligtranti och bolagetansågs att

väsentligen lydelse.uttryck eller uttryck meddetta annat samma

Överväganden

miss-marknadsföring kan olikaAnvändningen garantier i på sättav

förbrukare vilseleds.eller andrabrukas konsumenterpå så sätt att

förbjuda uttrycki särskild bestämmelsefinns skälDet attatt somen

garantiåtagande ellersäljarenanledning gör ett attattatt troger

ställning inte får användasförbättrar sin rättsliga påköparen ett

praxis uppställda kravetmissvisande enligt stadgadDetsätt. att en

garanti liknandenäringsidkare inte får använda uttryck ellersom

åtagande förbättrar konsumentershan inte samtidigt gör ett somom

ställning börrättsliga behållas. Detta synsätteller andra förbrukares

i lagförslagets 7 Dentill uttryckbör komma på sätt angessom

norskadanska ochföreslagna regeln har motsvarighet i denära

marknadsföringslagarna.

reklambestäm-Oklara presentationer garantier falla underkanav

docktillämpningsområde, Sistnämnda regelmelsens dvs. 5 tar

beskrivitsinte sikte missbruket uttrycket detpå på sätt ovansomav

vilseledande be-i detta avsnitt. Om näringsidkaren använder

bli frågadetskrivningar fördelaktighet kanåtagandets omav

exempelvis förbud med stöd 5ett av

näringsidkaresärskilda i § sikteDet stadgandet 7 på atttar geren
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sken han åtagande köparen förbättradgöratt ettav som ger en

ställning i rättsligt hänseende. Skulle innebörden åtagandet inteav

något vad köparen redan till enligtän har exempelvisrättannatvara

köprättsliga regler kan användningen garantiåtagande eller lik-av

nande uttryck inte godtas. Utredningen finner det påkallat med

hänsyn till konsumenters och andra förbrukares skyddsbehov att

särskild bestämmelse i lagen motverkar sådana för-uppta en som

Överträdelsefaranden. bestämmelsen skall kunna leda till attav

näringsidkare döms betala marknadsstörningsavgift.atten

5.6 Utförsäljningar realisationeroch

Utredningens förslag: Den praxis utvecklats angåendesom

användningen uttryck konkurs, brandskada, vattenskadaav som

eller liknande i särskild bestämmelse i lagsförslaget.upptas en

Tillämpningen i praxis ord realisation och liknandeav som

skall komma till uttryck i lagen särskild bestämmelse. Deen

särskilda föreskrifterna in i lagförslagets 9 10och §§.tas

Skälen för förslaget: Utförsäljningar och realisationer har hittills

bedömts enligt generalklausulen. Enligt utredningenvad erfarit

förekommer missbruk exempelvis konkursutförsälj-termerav som

ning eller realisation i utsträckning. Det bör intestor anses som

förenligt med god marknadsföringssed sig vilseledaatt vare om

motivet med utförsäljning eller vilseleda förmånlighetenen om

sken det fråga realisationspriserär såatt attgenom ge av om om
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konsumentskyddsaspekterUtredningen bådeinte fallet.är attanser

särskildamotiverarsnedvridning konkurrensenföroch risken attav

intasuttrycknämndamissbrukmotverkarbestämmelser av nusom

marknadsföringslag.i en ny

Bakgrund

fråntillståndsärskildakrävs deteuropeiska länderI många myn-

Tyskland ochutförsäljning. Ifå realisation ellerför hadigheter att

realisationer fårvilketi och sättreglerat lag påBelgien det närär

tidsbegränsadsigdet röraVanligt måsteanordnas. är att om en

exempelvisi vilken månadtill och medförsäljning. Ibland enanges

syfte hindrabörja i någontidigast fårsäsongsrealisation attatt

Enligt tyskförsäljning. rättsådanbörjar mednäringsidkare ensam

vidmed säsongsut-fylla lagretförbjudetdet påär att ennya varor

tillåtet inköpadäremotförsäljning. Schweiz detI är att varornya

Även utförsäljning grundsäsongsutförsäljning. påunder avenen

reglerad iverksamhet oftastsinmed ärnäringsidkaren upphöratt

rättsord-europeiskaspeciellt tillstånd i de flestaellerlag kräver

butikenstängaSchweiz kan myndigheternaningarna. I t.o.m. om

inteutförsäljninghaupphörtnäringsidkare attgenomsomen

efter försälj-verksamhetsig från börja medavhåller om samma

ningen.

det intedepartementschefentill MFL uttaladeI förarbetena att

ochutförsäljningarförskriftersärskildainförasborde några om

uttrycksådanaemellertidunderströkrealisationer. Han att som

ägnadesuggestionskraft och ärutförsäljning harrealisation och stor
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väcka förväntningar särskilt förmånliga anbud. Av dennaatt om

anledning borde de användas med försiktighet missvisandeoch

användning sådana uttryck kunde inte tolereras prop. 1970:57,av

74.s.

Praxis

På detta område finns redan från N0p:s tid uttalanden närom

användning realisation utförsäljning konkursutförsäljningav , ,
eller liknande uttryck vilseledande stridandeoch godansetts mot

affårssed.

Marknadsdomstolen har i åtskilliga fall utförsäljningarprövat om

stridande generalklausulen. praxisI reklampåstå-ansetts mot anses

enden utförsäljning förmedla intrycket sälj företaget underattom av

begränsad tid slutförsäljer sitthela varulager eller klarten en av-

gränsad del därav till priser väsentligt inedsatta förhållandeärsom

till priser marknadsföraren själv tillämpat försom samma varor.

Om exempelvis för prisnedsättningenanväntsprocentsatser att ange

krävs enligt praxis formuleringen prisnedsättningatt motsvarar en

i förhållande till sälj företagets ordinarie priser och rimlig delatt en

nedsatta med de högre angivnaär de procentsatserna.av varorna av

företagEtt använder uttrycket realisation i sin marknadsföringsom

skall kunna visa det sig försäljning underrör kort tidatt om en av

hela sortimentet eller tilldelar därav nedsatta priser.avsevärt

Någon absolut tidsgräns för hur länge realisation kan pågå utanen

begreppet realisation framstår vilseledande inteharatt ansettssom

kunna uppställas bl.a. eftersom förhållandena skiljer sig mellan
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realisationer iuttalatMarknadsdomstolen harolika branscher. att

fåhögstvaraktighet någranormalt torde hameningverklig aven

i regelrealisation måstereklampåståendeveckor att ettsamt om

månadertvårealisationen änpågårmissvisande cameromanses

året.om

exempel-rörelse,frånövertagit lagerföretagOm ettett en annan

deti konkurs,företag gåttrörelse ellervis nedlagd ett ansessomen

använderövertagit lagretnäringsidkaretillåtetinte att somen

läggerlager ochutförsäljning sådant övertagetpåståenden ettavom

lagretinte bara detomfattar övertagnadenförsäljningen så attupp

håll.fråntillfört lagrethanandra annatävenutan senarevaror som

bedömtsupphör haruttrycketinnehålleriPåståenden reklam som

Se MDutförsäljning.påståendenpå sätt t.ex.omsomsamma

Tapetaffár,Lasses Färg1982:14,MD1979:14, MattSvensson,

1992:34,MDBennebol, ochFyndmarknaden1983: 17,MD

Adana.

ningkonkursutförsälj måsteuttrycketpraxis har detI attansetts

iledförsäljning ärfrågadetuppfattas är ettså ettatt somom en

Efter-konkursboet.tillhörkonkursförfarande och somavser varor

normalt skerlagreglerad ochavvecklingen konkursbo ärettsom av

anledningbegränsad tidsrymdunder har konsumenterna attatt tro

Omkonkursutförsäljning.priser vidspeciellt förmånligade får en

förut-vidareförsäljning ärförförvärvat konkurslagerföretag ettett

detDärför harangivna.inte desättningarna för försäljningen nyss

underförsäljningsådanmarknadsföravilseledande attansetts en

priser-tillämpadedekonkursutförsäljning,beteckningen oavsett om

förmånliga för konsu-för försäljningeni övrigt äroch villkorenna
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Uttrycket konkursutförsäljning har endast godtagits i falldementen.

då det försäljning anordnats konkursboet eller påavsett en som av

dess uppdrag. Om förutsättningardessa inte uppfyllda harär an-

vändningen detta uttryck vilseledande och otillbörligtansettsav

enligt marknadsföringslagen. Se 1985:15,MD Pälsmarkna-t.ex.

den, Sophie Ericssons Eftr., och 1992:34,MD Adana.

Överväganden

Enligt utredningens mening bör hittills utförsäljningar ochsåsom

realisationer fullt tillåtna inom handeln. De restriktioner påvara

detta område förekommer i åtskilliga västeuropeiska länder ochsom

berörts företer skråmässigt drag, mindre välärettsom ovan som

förenligt med näringsfrihetsvensk och konkurrensfrihet.på Detsyn

däremot mycket väsentligtär verksamheten inte bedrivs såatt att

konsumenterna vilseleds dess karaktär och förmånlighet.om

Uttryck syftar bakgrunden till försäljningen kan depåsom cm

används i marknadsföring missbrukas. ellerUttryck konkurssom

rök- eller transportskada också ha starkvatten-, anses en sugges-

tionskraft. De bör självfallet inte tillåtas i fallandra där anled-än

ningen till försäljningen just angivna.är den

Om näringsidkare förvärvat lager från företagett ett annaten

upphört, exempelvis grund konkurs, får näringsidkarenpåsom av

i sin marknadsföring inte använda uttryck intryck detattsom ger av

fråga utförsäljningär anordnats konkursboet ellerom en som av

sker desspå uppdrag. Däremot skall det inte tillåtet attvara

använda konkursutförsäljning i fall. tilldessa Med hänsyntermen
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försäljningentillåtasvederhäftighetskravet kan denna bara närterm

uppdrag.från konkursboet desssker direkt eller på

eller detkonkurslagretOm härrör från andra lager änvaror som

konkursutförsäljningen elleriskadade lagret säljs samband med

uttrycksådanakatastr0fförsäljningen användningenbör ansesav

inteförsäljningen dåsyftet medvilseledande, eftersom det uppgivna

visstsäljervederhäftigt. näringsidkarekan En ettsomvaraanses

från andraavgränsadeklarthålla dessaparti skadade måstevaror

Är skadadeexemplardet fråga enstaka somvaroravomvaror.

väsentligenövrigtförsäljningen imedananvänds lockvaror,som

marknadsföringen bedömasoskadat skickbestår i måsteav varor

försäljningägnad intrycketotillbörlig den är att enge avsom om

eller brandskada.anledning exempelvismed vatten-enav

särskildanledning idet finnsUtredningen vidare attatt enanser

detlagts fast i praxis närkodifieraparagraf det stränga synsätt som

realisa-uttryck syftaranvändning pågäller vilseledande somav

oftapraxis förkommer detstadgadtioner. klar ochTrots en

ägnadedenna uttryckEftersom ärmissbruk dessa uttryck. typ avav

fråga ärlätt intrycketmycket konsumenter ettattatt omavge

medanvändasuttryckentillfälle till förmånliga inköp börenstaka

finnerUtredningenförsiktighet i marknadsföring.och omdöme

frågadeti särskild regel markera måstedärför skäl attatt varaen

prisnedsättning ipåtagligförsäljning ochtidsbegränsadom enen

priser förtillämpadetill näringsidkarens tidigareförhållande samma

varor.

angåendepåståendeninte visa hansnäringsidkare kanEn attsom

bliriskeravederhäftiga börrealisationerutförsäljningar eller är att
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ådömd marknadsstörningsavgift med stöd reglerna upptasen av som

i lagförslagets 9 och 10 §§.

Misskreditering

Utredningens förslag: enlighetI med praxis införs förbudett

misskreditering konkurrenter eller andra näringsidkare.mot av

Föreskriften in i ll § i lagen.tas

Skälen för förslaget: Det naturligt iår marknadsföringslagatt en

med den föreslagna uppläggningen införa de preciserade, uttryck-

liga åtaganden Sverige gjort sin anslutning till Pariskon-som genom

ventionen för industriellt rättsskydd i den sådana ocksåmån

överensstämmer med etablerade regler och praxis i ledande

industriländer. Misskreditering i form nedsvärtning för-ochav

löjligande konkurrenter i marknadsföring tillhör de klassiskaav

huvudtyperna otillbörlig konkurrens.av

Bakgrund

10Enligt Pariskonventionens artikel sig unionsländernaåtar att

upprätthålla verksamt skydd illojal konkurrens. Se vidareett mot

3.2. Till de huvudtyper åtgärder klassificeras såsomovan av som

otillbörlig eller illojal konkurrens hör bl.a. misskreditering av

konkurrent. Till sådant särskilt skall förbjudas enligt artikelsom

10 tredje stycket andra punkten hör oriktiga ipåståenden utöv-
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konkurrentsmisskrediteraaffärsverksamhet, ägnadening att enav

handel.industri ellerinomeller verksamhetföretag, varor

lagstiftningunionsländernasenligtförbjudetskall alltsåDet vara

verksamhet ellerderaskonkurrenter elleronödigtvis svärtaatt ner

detta gäller äventjänster, ochochdäri tillhandahållna omvaror

misskrediteringsådanReglerfelaktiga i sak.uppgifterna inte är mot

praxis i deietableradelleruttryckligen lagfinns också genom

i Finland.finnsuttrycklig regelindustriländer. sådanflesta En t.ex.

departe-framhöllmarknadsföringslag1970tillI förarbetena års

ingripakundegeneralklausulenmed stödmentschefen att avman

uppgifteroriktigaförstaför detmisskreditering. gällde närDetmot

ellerföretagkonkurreranderörandei marknadsföringlänmas ett av

andraför detDet gälldetjänster.ochtillhandahållnadetta varor

visserligen inte innehåller änframställningar, annatäven när som

onödigtvisutformade påuppgifter, sättfullt sakriktiga är ett som

f.1970:57 70Seutpekade.misskrediterar den s.prop.

inte fårframgår reklamenGrundreglerartikel i ICC:sAv 7 att -

industriell,misskreditera företag,antydningardirekt eller genom -

ellerverksamhet någonsyrkesmässigkommersiell eller pro-annan

ringaktningförellerföretagetsigdukt, utsättaatt varangenomvare

löje liknande sätt.eller för eller på något annat

uppslutningdenochför de internationella reglernaSkälen som

Misskrediterandeuppenbara.kring i nationellfinns dessa rätt är

hans verksam-ellernäringsidkareeller uppgifteruttalanden om en

Det många gångertjänster allvarligt skada. äreller kanhet, varor

sig frånrentvåofta kostsamtomöjligt- och mycketellersvårt att-

i enlighet medmänniskorflestasådana påståenden. De tror
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ordspråket: ingen rök eld.utan

Regleringen misskreditering syftar dock inte enbart tillmot att

skydda enskilda intressen, också till motverka dominans-utan att

ställningar på marknaden, vilka allmänt riskerar snedvridasett att

konkurrensen och skapa prisstelhet. På marknad densåsomen

svenska med oligopolmånga och stark organisering finns risk för

etablerade företag enskilt eller i samverkanatt motagerar- -

introduktioner företagsformer och produkttyper medav nya nya

medel både affårsmoralisktär och allmänmoraliskt klandervär-som

da. Att ocksåså skett framgår praxis.av

Praxis

Sedan 1983 framåtår och finns antal avgöranden från Mark-ett

nadsdomstolen, där åtgärder har bedömts otillbörliga justsåsom på

grund de varit i föroch sig misskrediterande.attav

I MD 1983:8, Luxor, förbjöds förlöjligande konkurrent-av

produkter. Marknadsdomstolen slog fast det strider 2 §att mot

MFL utforma reklam onödigtvispå sätt misskrediteraratt ett som

utpekade konkurrenter. Avgörandet gällde Luxors annonskampanj

för datorer. Luxors produkter service framställdesoch olikapå sätt

det fördelaktigasåsom utbudet datormarknadenpåmest genom en

förlöjligande skämtteckning. Framställningssättet i sig miss-var

krediterande, enligt Marknadsdomstolen, och pratbubblorna

förstärkte det löjeväckande intrycket konkurrenterna.av

Ett närbesläktat avgörande MD 1989:2. Sverigesär Plastförbund

förde talan i Marknadsdomstolen Statens Skogsindustrier m.fl.mot
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jäm-hadeskämtsammaipapperskassargrundpå att annonserav

ensi-framställdesPapperskassarnaplast.förts med kassar somav

otill-befannsAnnonskampanjenplastkassar.överlägsnadigt vara

intryckBlandflertal punkter. attbörlig på annatett avgavs

praktiskainteoch ärsig soppåsarendast lämparplastkassar som

förbjöds.ochmisskrediterandeUttalandetbärkassar. ansågssom

misskrediteringfrågadetRockwool,1985:21,I MD avomvar

tillkonkurrentproduktpåstodsbroschyrslag. I attannatett enen

broschyrenbrandfarlig. I återgavsisoleringsmaterialRockwools var

sannoliktgjordesdetskolbränder ochtidningsartiklar atttvåom

cellulosamaterialmedisoleratsbyggnadernavaritbrandorsaken att

vilsele-Broschyren ansågskonkurrentens.slag varasomsammaav

interimistiskt.förbjödsmisskreditering. Deninnebäradande och en

grundutfärdasinte kunde påförbudinvändningRockwools att ett

iinformationenomfattadetryckfrihetsrättsliga skydddet somav

FramställningenMarknadsdomstolen.tillbakavisadesbroschyren, av

föremål.kommersiellamedkommersiellt inriktadbefanns vara

utgjorde ocksåfarligframhöllskonkurrentproduktenAtt som

hadealoe-juiceS.k.Juice.Aloei 1990:5,för förbud MDgrunden

importörenbytteårEftertill Sverige ANAB. någraimporterats av

denmarknadsföraföretagbörjade i ställetleverantör. Då ett annat

intillförpackning nästjuicen iimporteradeursprungligt varsomen

antydningarförekomANAB:s. I attidentisk med omannonser

hälsofarlig. Dettaeventuelltfalsk och ävenjuiceANABzs varnya

förbjöds.formuleringarnaochmisskrediterandeansågs

grundbortdumpats påkonkurrentproduktPåståenden att enom

ochobestyrktabefannskvalitetellerpassning i formdålig varav
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därmed otillbörliga i MD 1985:26, Cartex. Påståendet dump-om

ning bedömdes dessutom misskreditering konkurrentföre-vara en av

I MD 1986:31, Leca, hade vissataget. jämförelser gjorts med

konkurrerande lättklinkerprodukter. Jämförelserna vilsele-ansågs

dande och misskrediterande. Konkurrentens hade också på ettnamn

iögonenfallande sätt täckts föröver sken företaget inteatt attge av

längre ingick i viss välkänd företagskonstellation, vilketen var

Ävenoriktigt. det förfarandet misskrediterande.ansågs

I MD 1990:26, slutligen, förbjöds lågprisbutiken Hedbergs Guld

Silver, med rubriken: Förr kalladesatt deannonsera procenta-

re, syftade citybutikerpå med guldsmedsvaror. Uttalandetsom

innebäraansågs uppenbar misskreditering konkurrenter.en av

Utöver dessa fall, där misskrediterande reklamframställningar

uttryckligen förbjudits Marknadsdomstolen, finns ytterligare ettav

antal avgöranden där nedsvärtning konkurrenter förekommitav som

del i marknadsföringen och anförts i domstolens skäl fören ett

förbud. Vid den sammanvägning de skilda omständigheterav som

förevarit har dock andra otillbörligheter dominerat, i MDt.ex.

1987:11, Armani, där den direkta förbudsgrunden vilseledandevar

jämförelse och MD 1993:9, Boss, där den direkta förbudsgrunden

renommésnyltning. Båda dessa avgöranden är omtalade i all-var

mämnotiveringen till 12

Överväganden

Missvisande jämförelser bör i första hand bedömas enligt regeln om

vilseledande reklam i förslagets Jämförelser4 kan emellertid
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konkurrenteruttalandenmisskrediterandeinnebäraibland också om

denframställningen. Isyftet medhelai grundenoch detta kan vara

tillämpas.bestämmelsenföreslagnahärfallet skall denärmån så

Även kaneller tjänsterverksamheter,direkt jämföraattutan varor

utformasmarknadsföring såiframställningar attreklam och andra

ochdenskadarformernaBådamisskrediterar utsattsde somannan.

konkurrensförhållan-snedvridaotillbörlighetsinriskerar attgenom

konkurrensför-iblandifråga, ävennäringsidkarnadet mellan

i vidare krets.hällandena en

Marknads-konventionsåtaganden,SverigesbakgrundMot av

framför allti övrigainställningenpraxis ochdomstolens euro---

imotiveratväldetutredningenländer finner attpeiska en nyvara

vilkenenligtbestämmelse,särskildföreslåmarknadsföringslag en

otill-uttryckligen skallframställningarmisskrediterande anses som

jfr denskadeståndsgrundande,kandärmed ocksåbörliga och vara

förorsakasnaturligt skadorförefaller38 Detföreslagna att som

i vilketersättningsgilla,börmisskrediteringgrundpå varaavannan

1970:57departementschefen iframhöllssin tidredan på prop.av

72.s.

riktarmisskrediteringsärskilda bestämmelsenföreslagnaDen mot

misskrediterandeeffekterhuvudsakligensig två typermot avav

åtgärderdelshandlarmarknadsföring. Detnedvärdering i somom

oönskat sättoch påsnedvrida konkurrensenriskerar allmänt ettatt

onödigtsådanaeffektiv konkurrens, delsundanröja somangrepp

grund måstedennapånäringsidkare, ochskadar somen arman

förstaMedan denmarknadsföringssed.godstrida typenmotanses

denkankonkurrent,riktasprimärtmisskreditering mot senareenav
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slå hela denöver relevanta marknaden.typen

Som exempel förstnämndade förfarandenapå märks då sådant

innebär nya företagpå med lågprisprofil, före-som angrepp nya

tagsformer eller alternativa eller substituerande ellernya, varor

tjänster. Vad gäller sådana förfaranden onödigt ochsvärtarsom ner

skadar näringsidkare deär naturligtvis delvisen annan samman-

fallande med vad redan har nämnts. Men det förekommersom

också otillbörligheter i första hand inte påverkar marknads-ettsom

i sin helhet, direkt förhållandetrör mellansegment tvåutan mer

konkurrenter. Inte heller under sådana omständigheter misskredi-är

tering acceptabel form för konkurrens. Slutligen förekommeren

emellanåt misskrediterande åberopanden eller liknande andraav

företag, deras eller tjänster, konkurrenssitua-någonutan attvaror

tion föreligger. Exempel från praxis sådan inverteradpå renommé-

snyltning bl.a. MD 1987:11,utgör Armani, och MD 1993:9, Boss.

Men i de fallen det den vilseledande jämförelsen respektivevar

renommésnyltningen, dominerade det otillbörliga förfarandet.som

Det dåär de särskilda bestämmelserna sikte sådanapåtarsom

förfaranden primärt aktualiseras.som

I enlighet med departementschefens uttalande i 1970:57prop. s.

finner71 utredningen det räcker med misskrediterande fram-att att

ställningar onödiga,är för de skall strida god mark-att motanses

nadsföringssed. Otillbörlighet förutsätter alltså inte framställ-att

ningen innehåller falska Direkt misskrediterande uppgifterutsagor.

näringsidkare strider ändå god marknadsföringssed,motom arman

därför själva formen framstår klandervärd,att t.ex.som genom

ordval, bildspråk eller förklenande anspelningar.
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grundlagsskyddadedentillförhållandetgällerslutligenVad

föreslagnadenframgåryttrandefrihetslagstiftningenochtryck- av

beak-medskall skemarknadsföringslagentillämpningen§1 att av

endastlagenvidareframgår3 §Avdenna. atttande avserav

kommersielltandraochreklamdvs.marknadsföringsåtgärder,

till före-förhållandenkommersiellamedframställningarsyftande

ellertryck-misskreditering och yt-otillåtenmellanGränsenmål.

dra.alltid helt lättinteär attskyddadetrandefrihetsrättsligt utsagor

misskrediterandesärskilt berör ut-ingetemellertidDetta är som

företeelserandraliknande sätt ävengäller påtalanden, somutan

dockexempelSåsommarknadsföringslagen. ettberörs somav

Vivo-1977:MDanföraskanelementmisskrediterandedelvis rört

Favör.

offent-ömsesidigaföregåttshadeMarknadsdomstoleniMålet av

ochVivo-Favörlivsmedelskedjor,mellan tvåtidliga överangrepp

Imisskrediterandediversemed utsagor.Stockholm,Konsum

gjordaStockholmKonsumdebefannsavgörandedomstolens av

ochvilseledandeVivo-Favöriägarförhållandenuttalandena varaom

domstolenHögstabegärdes.Resningförbjöds.annonseringen

avgörande,Marknadsdomstolenskritisk tillvisserligensigförhöll

tryckfrihetsrättsligresning påförtillräckliga skälfann intemen

751.1977NJAgrund s.

händelseiuppmärksammaanledningAvgörandet attatt avger

marknadsföringslagstiftningenskanmeddelandenblandades.k.

dra-skiljelinjemed denenlighetöverskriden. Iräckvidd somvara

grundlagsskyddadsidanmellandomstolen ågits Högsta enaav

kanlag,enligt allmänotillbörlighetandradentryckfrihet och å
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MFL redan framgått endast omfatta sådant rör kom-som rentsom

mersiella meddelanden med kommersiella förhållanden till föremål.

Till meddelanden sådan kommersiell hörrent normaltnaturav

meddelanden i handlar näringsidkares affärsverk-annons, som om

samhet eller däri tillhandahållna och tjänster. I tveksamma fallvaror

huvudprincipenmåste beträffande misskreditering fortsatt vara,

liksom beträffande andra framställningar tryckt skrift, de tryck-att

frihetsrättsliga intressena skall väga än och således till-tyngre

erkännas prioritet. Detta kommer till uttryck i lagförslagets 1

5.8 Vilseledande risk för förväxling ochgenom renom-

mésnyltning

Utredningens förslag: Förbud införs dels sådan efterbild-mot

ning särpräglade och tjänster riskerar leda tillav attvaror som

förväxling beträffande kvalitet eller och därigenomursprung

vilseleda konsumenter och andra förbrukare, dels obehörigtmot

utnyttjande goda anseende på marknaden, s.k.av annans

renommésnyltning. Bestämmelsen in i 12 § i den lagen.tas nya

Skälen för förslaget: Det marknadsrättsliga efterbildningsskyddet,

liksom skyddet renommésnyltning, framstår i dagensmot läge som

alltför diffust. Såsom förarbetsuttalandena till gällande marknadsfö-

ringslag tidigare har tolkats, har de utgjort hinder rätts-mot en

utveckling dessapå områden i samklang med andra europeiska

länders och vad den svenska marknadensmotsom ut-svarar
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förbrukaresandraochgäller såväl konsumentersveckling. Det

harBl.a.näringsidkares. typerkonkurrerandeskyddsbehov nyasom

själv-konsumenterskrav påställa högakommitsäljställen attav

tjän-dvs.produkters,basisbeslutsfattande påständiga varors,av

debutikeriframtoningochutseendeförpackningars,och avsters

förriskenochvilseledandeförriskenökarDettaskilda slag.mest

föreslagnaimage. Deochkvalitetetablerade företagsutnyttjande av

praxisnuvarandeMarknadsdomstolensfrånbestämmelserna utgår

Deområdet.utvecklingen påeuropeiskatill denoch knyter an

medharmoniividareutvecklingförtillockså öppnasyftar att en

principer såsomgrundläggandefrångöradenna, avstegattutan

immaterial-ochkonkurrenseffektivupprätthållavikten att enav

objektskydd.regleringexklusiva etträttens av

förväxlingsrisk5.8. 1

Bakgrund

inte ärvadprincipobestriddgrundläggande och attDet är somen

utnyttja.förfrittstår attimmateriell ensamrätt,skyddat envarenav

grundviktigefterbildningsfrihet kanprincipDenna ensomsesom

immateriellalagregleradeDeeffektiv konkurrens.för ensam-en

konkur-viktigadetfrånaccepterade undantagrättigheterna utgör

detinnebäravvägning attresultatetochrensintresset är somenav

sigför med över-ensamrättenimmaterialrättsligadennyttiga som

utvidg-Eneffekterna.konkurrensbegränsandenegativa,deväger
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ning objektskyddet bör inte ske via marknadsrättslig lagstiftning.av

Det är, redan framhållits, centralt intresse från såvälettsom

konkurrenslagens marknadsföringslagens utgångspunktersom att

konkurrensen effektivär och bedrivs med tillbörliga metoder.

Konsumenterna omfattas båda lagarnas skyddsintressen. De harav

intresse både priskonkurrens och inte bli vilseledda.av attav

Därför kan efterbildningsfriheten utanför det immaterialrättsligt

skyddade området ha sina igränser konsumentskyddets och den

effektiva konkurrensens intresse. Blir konkurrensen ineffektiv på

grund konsumenter riskerar vilseledasatt marknads-attav genom

föring förväxlingsbara efterbildningar, kan handlingarav som

skapar sådant vilseledande förbjudas. Den de factoett konkurrens-

begränsning förbud innebär, imåste sådant fallett vägasettsom

andra intressen lagstiftningenmot också har värnaattsom om.

Otillbörliga beteenden marknadenpå blir då knappast sådant som

långsiktigt främjar effektiv konkurrens, skapar incitamentt.ex.en

för innovation eller företag kanstarta utöva nyttignya som en

prispress.

Här handlar det inte utvidgatnågot objektskydd. Detta hörom

exklusivt till immaterialrätten, under bestämda förutsättningarsom

innehavare till visstpå kvalificeradesätt objekt tidsbegränsade,ger

generella ensamrätter. I marknadsrätten fördöms med eller utan-

tidsbegränsning särskild handling, för med sig vissa frånen som-

marknadsföringssynpunkt oacceptabla effekter i det enskilda fallet.

Neutraliseras handlingens effekter, efterbildningenutgör i sig inte

otillåtennågon handling i marknadsrättslig mening.

I enlighet med principen efterbildningsfrihet utanför detom
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marknadsrättenidetområdet, kanskyddadeimmaterialrättsligt

hand-sådanaförbjuda änbli frågaaldrig annatnämligen attom

ytterligareinnefattarefterbildandet,självalingar, utöver grave-som

omständigheter.rande

utgörvaddärförsättsEfterbildningsfrihetens gränser somav

Pariskon-framgårvilket bl.a.ineffektiv konkurrens,illojal och av

10 styckettredjeartikelventionens :

förbjudas:skallSärskilt
detmedelvilketbeskaffenhethandlingarl alla att, genomav

företag,konkurrentsmedförväxlingframkallamå, envara
handelgindustri ellerinomverksamhetellervaror

medförväxlingframkallaintealltsåfårnäringsidkare enEn

sådaneftersomverksamhet,ellerföretag,konkurrents envaror

förbrukareandraochvilseleda konsumenterriskerarförväxling att

skapakvalitetoch samtoch tjänstersbeträffande ursprungvarors

funktioner.sundadessoch störamarknadenförvirring påallmän

Sverige harOcksåEG-länder.flertaleteffekt idirektharRegeln

nationell rätt.iupprätthålla denåtagit sig att

formindustrivarors ettmarknadsföringssynpunkt är yttreFrån av

marknads-produktsEnmarknadsföringsinstrumenten.viktigastede

gradenmedalltidifrånlångtdäremotvärde hängermässiga samman

särskiljningsför-ellernyhetkvalitet,estetiskaoriginalitet,dessav

beträffandegällerMotsvarandemening.immaterialrättsligimåga

Ivarumärkesrätten.enligtkänneteckeninarbetningkravet på av

avgörandei ställetdetmarknadsföringssammanhanget är pro-om

be-visstuppfattas påmiljökommersiellai sinhelhetdukten som

kvalitet,visssärskilt; harjust någotigenkännssätt,stämt t.ex. som

lagförarbetenaiuttrycktillocksåkommerDettavisst etc.ursprung,
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till 1970 års lag tillbörlig marknadsföring, där det betonasom att

den marknadsrättsliga bedömningen skall ske oberoende före-av

komsten eventuellt immaterialrättsligt skydd. Se 1970:57av prop.

89 f.s.

Det allmäntär känt och kan empiriskt styrkas den kommer-att

siellt särpräglade utformningen produkt, dvs.yttre ellerav en varan

tjänsten i sig eller dess förpackning, konsumenterna signalerger om

vilken kvalitet eller det frågaär Tydligavara ursprung om.- -

angivelser säljarens firma eller varumärke, ispelar detav samman-

hanget mindre roll det visuellaän helhetsintrycket.

Eftersom utformningen produkt förmår identifiera dessattav en

kvalitet konsumentrelationen och eller dess kommersiella ursprung

näringsidkarrelationen, ligger det i sakens efterbildningarnatur att

sådan utformning också riskerar vilseleda. Detta kan gällaav att

såväl och deras förpackningar tjänster och andra nyttig-varor som

heter. Ett sådant vilseledande strider grundläggande marknads-mot

rättsliga principer konsumenter inte skall riskera vilsele-att attom

das näringsidkares marknadsföring och näringsidkare inteav att

heller skall behöva för otillbörligutsättas konkurrens.

Risken för vilseledande på grund efterbildningett uppstår, närav

det efterbildats på grund egenskaper och etableringyttre påsom av

marknaden uppfattas kommersiellt särpräglat bland konsumen-som

eller andra förbrukare och likhetenter mellan det efterbildatssom

och det efterbildade är så efterbildningen uppfattasstor att som

originalet eller i relevanta avseenden likvärdigt därmed eller-

uppfattas ha detta fallet.så ärutan attsamma ursprung som -
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Praxis

marknads-otillbörliggeneralklausuleninom förDet har omramen

praxisalltomfattande och strängareföring i 2 § utvecklatsMFL en

vilseleda be-riskerarförpackningsutstyrslarvad gäller attsom

meddelatMarknadsdomstolen harträffande kommersiellt ursprung.

utförlig analysFöravgöranden.förbud i antal sådanaett aven mer

hänvisasgrund dennakan draspraxis de slutsatser påoch avsom

till bilaga 2.

rördeBlomin,1974:5,grundläggande fallet MDDet är som

växtnäring försinmarknadsfördeväxtnäring.flaskor för Barnângen

formenplastflaska, till sågBlomin, i gulkrukväxter, ut somsomen

blomster-dekorerad medetikettenapoteksflaska;gammal envaren

flaska,Växt-Vital iBukettenkedjan lanserade Bukettensgirland. en

medBlominflaskan ochlikform myckettill färg och envarsom

fannMarknadsdomstolenblomstergirlandsetikett.hjärtformad att

beträff-förväxlingtillförpackningsutstyrsel kunde ledaBukettens

inte dendärvidAvgörandekommersiellaande det ursprunget. var

sida, densida vidbetraktadeflaskornalikhet fanns mellan utansom

fanns hos konsumenterna.minnesbild Blominflaskan somav

angående1983:3, Ajax,avgörande MDEtt välkänt ärannat

Marknadsdomstolen konstatera-rengöringsmedel.förpackningar för

framför etikettenallt på,helhetsintrycket ochde annatettatt av,

DomstolenAjax.förväxlingsbart medrengöringsmedel Zak var

ochsnabbaminnesbilden och detsammanfallandeframhöll den

sittgrund försjälvbetjäningsbutikerirutinmässiga inköpssättet som

1985:5, Perstorpsvidare MDavgörandenförbud. Likartade är
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ättiksyra, 1988:6, Klorin 1990:3,och MD Liljeholmens, och MD

1990:5, Aloe Juice.

Denna utveckling har inneburit praxis sig frånavlägsnat 1970att

förarbetsuttalanden, åtminstoneårs långt slutled-så attsom nya

ningar, inte i direkt strid med dessa, harstått Inteaccepterats.som

minst 1990:3,MD Liljeholmens, belyser intressant hurpå sättett

MFL kunnat tillgodose reella marknadsmässiga skyddsbehov, som

immaterialrätten inte kan uppfylla. Liljeholmens stearinljus isålde

tämligen enkel trågförpackning guldfoder.mörkblå med Dunien

sålde sina stearinljus i förpackning i avvikande blå färgnågoten

ljusen imed silverfárgat DuniförpackningenTrots hadetråg.ett att

maggördelsetikett tydligt varumärket Duni, farmen som angav

Marknadsdomstolen vid sin bedömning viktigtsamlade bl.a.var-

Liljeholmens försäljningssättetvälkändhet och i snabbköp att-

förpackningarna förväxlingsbara för och Duniskonsumenternavar

marknadsföring förbjöds.

iUttalandena MD 1987:30, Select, rörde efterbildningsom av

utstyrseln fotboll, därtill kvalitetsskillnader,känd tyder på attav en

vid likhet övrigti och sannolik goodwillsnyltning, förgrundutgör

förbud.ett

Vid den marknadsrättsliga bedömningen blir naturligtdet göraatt

sammanvägning samtliga förekommande omständigheter. Somen av

förutsättningar för förbud grund vilseledande beträffandepåett av

kommersiellt har Marknadsdomstolen kravställt delspåursprung

originalet varit sår-präglat, dels inarbetat väl käntelleratt

naturligtvis det förelegat likhethög grad mellansamt att en av

originalet och det lanserats. Kraven har tillämpats på ettsom senare
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i enskildai omständigheterna detflexibelt beroendesätt, påstort

självbetjä-inköpssituationenfallet. Särskilt har helhetsintrycket,

in i bedömningen.ning liksom påvisad verklig förväxling vägts

1985:5, Pers-1983:3, Ajax, och MDframgår MDDet t.ex.av

graden särprägelGraden likhet bl.a.måste vägas mottorps. avav

till tydligtmarknadspenetration. kommeroch graden Detta ut-av

i 1990:3, Liljeholmens.tryck MD3

till för-varuutstyrsel har också lettavgöranden gälltNågra som

tidnings-tidskriftshuvudenutformningenden likartadebud, t.ex.; av
i

1984:17,och MD Racei MD 1983:18, Weekendpressen,

1987:30, Select, angåendeCruising, det just nämnda MDsamt

emellertid tidigaefterbildning dessa skiljer sig detfotbollar. Frånav

identisk1977:25, Fiskars däravgörandet MD så gottsax, en som

inte vilseleda be-efterbildning Fiskars populära ansågssaxav

kommersielltträffande ursprung.

överväganden

upprätthållaUtredningen sin iutgångspunkt intresset atttar enav

till motverkabl.a.effektiv konkurrens. Konkurrenslagen syftar att

underlätta uppkomstenprisstelhet och monopolprissättning attsamt

konkurrerandesubstituerbara,företag tillverkakansomav nya

kvalitet, utseende ochSådan nyttig avseendeprodukter. konkurrens

konkurrenslagensnaturligtvis enligt såvälpris önskvärdär ytterst

Därförmålsättningar.marknadsföringslagens ärgrundläggandesom

utländskprincip svensk rättdet också grundläggande i såväl somen

för objektskyddimmaterialrättens övervägda gränseratt noggrant
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inte bör Överskridas. Detta har emellertid inget fråganmedgöraatt

skapa otillbörlig förväxlingsrisk eller ej. Ett undantagattom en

varumärkesrätten,utgör systematiskt kan delsom ses som en av

lagstiftningen otillbörlig konkurrens.om

Att efterbildningnågon tillägnat sig kommersielltgenom annans

särpräglade produkter kan dock, immaterialrättsligt skydd,oavsett

skapa förvirring bland konsumenter och förbrukareandra mark-på

naden, inte förväxlingsrisken neutraliserats. Detta skälet tillärom

i Pariskonventionen skapandet förväxlingsrisk särskiltatt av en

tagits konkret handlingstyp, illojal konkur-utgörupp som en som

och vilken nationell skallrått upprätthålla skydd.gentemot ettrens,

Behovet sådan reglering sig idag angeläget dåän änterav en mer

bestämmelsen tillkom vid 1900-talets början. Allmänt beträffande

neutralisering och de krav härvid,ställs avsnitt 5.2.1som se ovan

Nya säljformer har gjort det allt för konsumenternasvårare att

orientera sig bland varuutbudet ipå stormarknader och själv-t.ex.

betjäningsaffärer. Utbudet ringaservicen och brusetär ärstort,

högt. Varu- och förpackningsutstyrslar blir därför viktigareallt vid

Ärorienteringen bland kända och okända produkter. produktutform-

ningar sammanfallande, detär lätt köpa något detänatt annat man

och det lätt för mindreår seriösa företagare utnyttja konsu-tror, att

situation lägga sig väletableradementernas närautsatta attgenom

och förpackningsformer.varu-

Är likvärdiga, förskadan konsumenten i förär och sigvarorna

tämligen ringa. Men det de sällan. gjortär När sig mödannågon att

efterbilda produktform, det ofta inte förär seriöstyttre attannans

konkurrera, för åka snålskjuts och sig för-göra snabbutan att en
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tjänst. finns riskDet för det framstår prisbillig, ochatt somsom en

grund likhet,på kvalitetsmässigt likvärdig produkt denyttreav som

marknaden lärt sig uppskatta, blir erfarenhet.dyrköpt Deten ovan

omtalade rättsfallet angående Fiskars MD 1977:25 är ettsax

exempel detta.på Den till det identiska kopiansåyttre gott som

hade inte de funktionellanågra gjortegenskaper, originaletav som

till marknadens sålda i sin kategori.mest sax

Marknadsdomstolen har dock sedermera sin praxis tydligtgenom

och alltmerpå markant visat behovetsätt på konkurrens-ett ettav

rättsligt skydd efterbildningar riskerar vilseleda. Be-mot attsom

hovet sådant skydd otillbörliga efterbildningar, föreliggerett motav

inte endast beträffande förpackningsutformning och kårme-rena

teckenselement förpackningarpå och Behovet finns i minstvaror.

lika hög grad vad gäller särskiljande produktutformning i vidsträckt

bemärkelse. Samtidigt vittgrund spridd missuppfattningpå enav

förarbetsuttalandena till 1970 ilagårs 1970:57 75 ff.,av prop. s.

79 och dessa grundade vissa tidigapå avgöranden i Marknads-

domstolen varuefterbildningar, främstangående fallet Fiskars Sax,

har dock återkommande tillämplighettvivel utanförMFL:srests om

det renodlade kärmeteckensområdet.

Förarbetena till MFL betonar i endast saker. detgrunden Förtvå

första objektskyddet inte kan utvidgas grund reglerpåatt motav

otillbörlig konkurrens. För det förandra det det marknads-att

rättsliga skyddet oväsentligtär huruvida vad efterbildats ärsom

skyddat immaterialrätt eller ej; det avgörande huruvidaärav en

efterbildningen riskerar vilseleda.att

Utredningen delar dessa båda uppfattningar och kan därför inte
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finna de principer har utvecklats i Marknadsdom-änannat att som

stolens praxis, framför allt sådan efter 1980, huvudsakligen i sam-

band med tämligen omfattande skydd förpackningsefterbild-ett mot

ningar, knappast ensidigt kan till gälla förpackningsut-begränsas att

finns nämligen i praktiken inga skillnader mellanstyrsel. Det klara

utformningen förpackning själv,och detnärav en varas varan

signalera visst börgäller viss kvalitet eller Principernaatt ursprung.

tillämpliga varuutstyrseldå motsvarande ocksåpå sätt på t.ex.vara

liksom finnsutformningen tjänster eller andra nyttigheter. Detpå av

därför skäl lagstiftningen och framhållai den klargöraatt attnya

tillämpliglagen också i detta avseende.är

såvitt katalogefterbildningar MarknadsdomstolenFör gäller har

marknadsföring,inte heller avvisat möjligheten förbjuda sådana iatt

jfr 49 § upphovsrättslagenMD 1982:12, Alentec; här torde dock

till fyllest. Reklamefterbildningar särskiltnormalt är upptagnavara

viktigi artikel 10 första stycket ICC:s Grundregler, ärsom enav

otillbörlig marknadsföring.källa för tolkningen vad utgörav som

1992:17,praxis reklamefterbildning förbjudits i MDI har sådan

orienteringsñckor.rörde reklam försom

SverigesBland i doktrinen har återkommande påpekats attannat

10artikel innebäråtaganden enligt Pariskonventionens att

varuefterbildningar förväxlingsrisk skall kunnaskaparsom en

otillbörliga enligtfördömas otillbörlig konkurrens, dvs. ärsom

i motsvarandeMFL. Sådana regler har utvecklats hägnet av

i industriländer. Reglerna har sedanbestämmelser andra ledande

marknadsrättsligalänge betraktats självklar del detavsom en

främstkonkurrensrättsliga i grannländer, Danmarkvårasystemet
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och Norge, liksom bl.a. i Benelux, Frankrike och Tyskland, men

i Finland finnsäven Marknadsdomstolenavgörandenettnu par av

från 1992 talarår språk.som samma

I samtliga dessa länder utgångspunkten, precisär antyttssom

i Sverige, det fritt efterbilda utanför det immaterial-äratt attsom

rättsligt skyddade området. Regler otillbörlig konkurrens kanmot

bara utlösas vid tillkommande graverande omständigheter i samband

med efterbildning, grund efterbildningenpå ägnadärt.ex. att attav

vilseleda konsumenter och andra förbrukare. Bland sådanaannat

efterbildningar riskerar förväxlingskapa med avseendeattsom en

kvalitet eller innebärpå därför efterbildningsfrihetensattursprung

gränser överträtts; motsvarande gäller vid särskilt förfarandengrova

i samband med själva efterbildningen, avgjutning och dylikt.såsom

denI immaterialrättighetmån någon också kan tillämplig i ettvara

visst fall, åberopas i otillbörligaregel den konkurrensen som en

alternativ grund. Detta utomlands okomplicerat, eftersomär den

svenska ordningen särskild Marknadsdomstolmed hör till undan-en

tagen.

Det förtjänar också framhållas uttryckligenEG-domstolenatt att

respekterat nationell särskilda förbudsmöjlig-rätt vad gällt sådana

heter otillbörlig konkurrens Danmark 5880i bl.a. Målmot -

Dansk Supermarked och 681 Beele.Nederländerna Mål -

Domstolen har betonat nationella hindrar varuförväx-regleratt som

10.ling följer Pariskonventionens beträffandeartikel Ocksåav

kvalitetsskillnader har EG-domstolen finnasuttalat det kan behovatt

skydda konsumenterna förväxlingsbara produkter. Seatt motav

vidare 3.3.6 och bilaga 2.ovan
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till konventionsåta-framförda och i anslutningI enlighet med det

10° utredningenartikel föreslårgandet enligt Pariskonventionens

särskild bestämmelsemarknadsföringslag införsatt omenen ny

efterbildning.vilseledande

utredningen utvecklat i detEn sådan bestämmelse stämmer som

praxisaktuellaMarknadsdomstolensföregående väl medöverens

Samtidigt klargör denförpackningsefterbildningarbeträffande m.m.

förpack-efterbildningar inte endast berörotillbörligt vilseledandeatt

emellertidningsområdet. skall därvid än gång poängterasDet atten

företeelser,immaterialrättsligt oskyddadeefterbildningar oavsettav

tillåtna.i sigförpackningen eller produkten,sig ärdet rörom om

enligt förevarandeförbudupphov tillDet överväga ettattsom ger

efterbildning utnyttjas sådantsådan påbestämmelse är, ettom en

vilseledan-förväxlingsrisk ochi sammanhangeller sådantsätt ett att

marknadsrättsligadå aktiveras dede endastDå,uppstår. men

denförbrukareoch andra påreglerna för skydda konsumenteratt

skallför Sverige kunnamarknaden ochsvenska ytterst att svara-

konventionsförpliktelser. Det ankommerinternationellasinamot

i sig fria,utnyttjar sådananäringsidkare handärför på att omen

tillfredsställandeformer,kommersiellt särpräglade påatt ettmen

neutraliseras, dvs.för vilseledandesörja för riskensätt attatt

beroende såväldärvid krävsundvika förväxlingsrisk. Vad är avsom

efterbildademarknadsföringen detomständigheterna vid som av

originalets egenskaper.

särprägel,kommersiellavidare betonas denDet skall att som

skallförväxlingsrisk huvudotillbörligkrävs för över tagetatt en

funktionellefterbildats utifrånkunna förutsätter detuppstå, att som
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förpackningellermedväl kan substituerassynpunkt lika varaen

medtjänstutformning eller yttremed yttre en annanenannanen

förväxlingsrisk kangrundOtillbörlig konkurrensframtoning. på av

Ärsfären.estetiskameningi vidinom denförekommaendastalltså

ellerfunktionellt, måstehuvudsakligenefterbildatsdäremot det som

medfalletärvisst utseende såsomefterbildats hadet t.ex.ettsom -

ingetfinnsfunktionform ochbåde ireservdelar, måste passasom -

vilseledanderegelnföreslagnatillämpning denför motutrymme av

Även framgåmeningutredningensenligtdetta börförväxlingsrisk,

bestämmelsenförväxling. lvilseledanderegel mot genomenav

vilseledandeotillbörligtpunkt någotandradärför iklargörs atten

huvudsakligen tjänarutformningenifråga,inte kan komma attom

funktionell.göra varan

marknadsfö-övrigafall, därsådantdet iUndantagsvis kan ett

förväxlingsrisk, blionödigtillallt bidrarringsaktiviteter trots en

neutralisering,nödvändigmarknadsföringen,fråga utanatt enom

situation ärsådanExempel pågeneralklausulen.strider mot en

mark-övrig framtoning påoch ellerefterbildningsystematisk enav

produktproñl.etableradnaden

särskilda be-föreslagnatill denrelationenövrigt gällerVad i

heladethär pådetreklam ärvilseledande§stämmelsen i 5 om

dubbeltäck-vissotillbörlighetsgrund. Enfrågataget en annanom

annonsefterbildning.beträffandemöjligtvis förekommaning kan
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5.8.2 Renommésnyltning

Bakgrund

Lika litet det kan godtas näringsidkare för konsumenter ochattsom

andra förbrukare bakom ljuset marknadsföra vilseledandeattgenom

efterbildningar, kan det förenligt med god marknadsförings-anses

sed i marknadsföring snylta kommersiellapå någonatt annans

anseende, s.k. renommésnyltning. Det handlar otillbörligtettom

utnyttjande till fördel det goda anseende nä-egen av en annan

ringsidkare byggt för sin verksamhet, sina kännetecken,upp pro-

dukter eller kombinationer dessa.av

Det inte ovanligtär sådan snyltning isker kombination medatt

efterbildningar, regleras i paragrafens första stycke. Det ärsom

dock väl vanligt snyltningså sker varuslagslikhet. Detatt utan

bakomliggande motivet för näringsidkares efterbildningen av

kommersiellt särpräglade produkt och för hans snyltande påannans

renommé i marknadsföring varuslagslikhet elleroavsettannans - -

olikhet dock naturligtvisär detsamma. villHan underlätta sin egen-

marknadsföring och hålla sina insatser pánere egna armans

Åberoparbekostnad. kopierande företag det kopierade företagetett

eller dess produkter, kan därför tillkommandeden renommésnylt-

ningen graverande omständighet.ses som en

Också förvåxlingsrisk kan emellertid utnyttj andetutan av anmns

goda anseende marknaden i sigpå i strid med god marknads-vara

föringssed. Enligt artikel 9 i ICC:s Grundregler får reklam nte

utformas det godaså anseende renommé, förknippatäratt som
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med företags firma eller företageteller känneteckenett annat som

reklamkampanj, utnyttjas otillbörligtuppnått sätt.på ettgenom en

Motsvarande gäller naturligtvis otillbörligt utnyttjandeockså av

andra marknadsföringsåtgärder reklam.än

I 1970:57 renommésnyltning i enlighet71 behandladesprop. s.

med utredningens SOU 1966:71otillbörlig konkurrens slutsat-om

det otillbörliga i att högklassig främmande produktser om en av

slag den avbildas i reklam för dennaän på sättannat ettegna varan

atmosfärskapa den. Departements-är ägnat åtattsom en gynnsam

chefen tillstod det kunde förekomma fall detta slag,att somav

förtjänade förbjudas. framhöll bedömningenHan dock iatt att

första hand bygga intressetborde skydda konsumenter-på attav

na. Om förfarandet ägnat förkastligtpå sättatt ettvar suggerera

allmänheten, borde det därför kunna betraktas otillbörligt isom

generalklausulens mening.

Praxis

Problemet med i fall i Mark-renommésnyltning antalhar belysts ett

nadsdomstolens ipraxis. enbart denNågra dessa har motsvaratav

propositionen situationen ingen be-omnämnda och kräver närmare

lysning. Det gällde iMD 1987: 10, Pre-Glandin. Andra väckert.ex.

däremot frågan lagstiftning.behovet förtydligandeom av en

1985:11,MD Marlboro, kondomförpackningar, mark-rörde som

nadsfördes Philipi förpackning liknande cigarettförpackningar.en

Morris hävdade marknadsföringen inneburit utnyttjandeatt ett av

varukärmetecknet anseende. Domstolen,Marlboro och dess goda
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citerade departementschefens uttalande beträffande renommé-som

snyltning i propositionen, fann vad förekommit inte kundeatt som

likställas med den situation anförts falla inom generalklausulenssom

tillämpning. Båda produkterna Marlboro-cigarretterna och Adams-

sons-kondomerna ansågs mycket välkända, och det framhöllsvara

Adamssons marknadsföring knöt till flera olika cigarrett-att an

märken.

Mot den bakgrunden framstod marknadsföringen inte någotsom

särskilt klandervärt utnyttjande Marlboro-märket eller -produk-av

det utnyttjandet inte inneburit risk förten; någon skadaantogs att

för Philip Morris och vilseledandenågot hade inte påståttsens

föreligga. Marknadsdomstolens avgörande enhälligt. Motsvaran-var

de situation beträffande Blend cigaretter fälldes dock i Stockholms

TR varumärkesintrång enligt 6 § andra stycket a Varumärkes-som

lagen och domen fastställdes Svea HovR, NIR 1989 82.av s.

Tre iår MD 1988:19, Globen, modifierade Marknads-senare

domstolen i viss sitt tidigaremån ställningstagande till renommé-

snyltning. Domstolen anförde uttalandet 72 i propositionen,påatt s.

konsumentskyddet skall i förgrunden,sättas hindraratt dockom

inte ingrepp kan ske även sådan renommésnyltning kanatt mot som

otillbörlig näringsidkare.motanses en

Marknadsdomstolen gjorde i sammanhanget ytterligare preci-en

sering uttala för renommésnyltning i sig skallatt att attgenom

kunna otillbörlig i marknadsföringslagens mening krävasmåstevara

fråga är kommersiellt dvs.att renommé, anseendeett ett gottom

förknippatär med visst kommersiellt sammanhang. Dom-ettsom

stolen tycks vidare här göra skillnad mellan missbrukatten av

l
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tillledavilket kanförkänneteckenuppfattas såsomnågot arman,

kommersielltbeträffandevilseledandegrundförbud på ur-ett av

kanmissbrukasdetrenommékommersielltoch omsomsprung, ,
situationernaanfördarenommésnyltning. Desanktioneras som

utred-stycket iandrarespektiveförstaalltså i stortmotsvaras av

12föreslagnaningens

bekräftat1993:9, Boss,i MDocksåMarknadsdomstolen har

renommésnyltning kanGloben,1988:19,i MDuttalandet attom

mark-näringsidkare påmellanförhållandetförbudsgrund ivara en

dragit fördelmarknadsföringsiniförsäkringsbolagNärnaden. ett

modeñrmanalluderatoch påkallad Bossprodukthadedetatt enav

Marknads-marknadsföring.otillbörligdettafälldesBoss,Hugo som

bl.a.påtagliga likheten,domskäl deni sinaframhölldomstolen att

associa-skapademarknadsföringBosstypografiskt, med Hugo en

för-marknadsfördaoch denprodukterföretagetsmellan dettion

annonsläsarelockatrenommé mångagodaHugo Bosssäkringen, att

fördelaktigutnyttjats tillanseendegodaBossoch Hugo attatt enge

försäkringen.bild av

förefaller1987:30, Select,MDavgöranden,tidigareI t.ex.

utnyttjandetilltagit hänsynför övrigt haMarknadsdomstolen att av

vid denrenommésnyltninganseende och påkommersiellt annans

nämligendomstolenfallet uttalade attbedömningen. I detsamlade

skillnad mellankvalitetsmässigförelågdet inte någonäven om

godautnyttjande detförelåg etti fråga,fotbollarna moment avav

träffa självafårUttalandethar.Select-fotbollarnaanseende anses

irenommésnyltningfördömagrund föri detkärnan attgersom

imagepositivautnyttjandetnämligenmarknadsföring, annansav -
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med skaderisk för denne.

En något annorlunda situation förelåg i MD 1987:11, Armani,

där Kapp-Ahl åberopat känt italienskt modeföretag och jämförtsett

med detta. Något vilseledande beträffande kommersiellt ursprung

det inte fråga sin utformningantogsvar om, men annonsen genom

locka många läsare. Anspelningarna Armani-företagetpå med dess

goda renommé utnyttjades för skapa uppmärksamhet,att men var

i Övrigt närmast nedsättande för detta. Beteendet fälldes inte som

renommésnyltning, domstolen hänvisade i stället tillutan att

jämförelsen ovederhäftig.var

Ett avgörande slutligen också är erinravärt i dettaattsom om

sammanhang Uppsalaär tingsrätt, NIR 1981 421 angåendes. re-

klamsloganet: Mazda 929 Legato, Familjens Rolls. Dennya

annonserande bilföretaget fälldes för varumärkesintrång och ådöm-

des ersätta goodwillskadan. Snarareatt än varumärkesintrång var

dock detta typiskt fall renommésnyltning. Säljarenett ettav av

mindre renommérat bilmärke lutade sig mycket renommératmot ett

för komma i åtnjutande dessatt och kvalitetsimage.statusav

överväganden

Renommésnyltning bygger primärt på oauktoriserat associations-ett

skapande. Det därförmåste redan otillbörligt påattanses vara

sådant sätt utnyttja goda anseende till skada för denneannans - -

och dettapå komma isätt åtnjutande oförtjänt uppmärksamhetav en

liksom eventuellt också omotiverat förtroende. Såsom framkom-ett

mit framhöll också Marknadsdomstolen i MD 1993:9 detovan
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tillgoda renomméotillbörliga i utnyttja företags attatt ett annat

fördelaktig bild denlocka armonsläsare ochmånga egnaavge en

renommésnyltningnäringsidkareEtt rättsskydd förprodukten. mot

praxis.småningom utvecklats ihar alltså så

mycketligger normaltkommersiellt anseendeBakom storaett

produktutformning och reklam-långvariga investeringar i bl.a.och

skadasriskeraranseendetuppbyggdainsatser. Det kostsamt att

skador kanutnyttjande. Sådanaurvattning vid andras varagenom

ibland irreparabla.allvarliga ochmycket

deföra påblivit allt dyrarehar detPå år att ut varornyasenare

hålla derasochbygga demmarknaderna,allt större attatt upp

budskap,för sittfå uppmärksamhetliv.image vid Det är svårt att

fler medier använ-och allt måstemeddelanden konkurrerarmånga

normaltde kostnader ärMed tankedas för pånå storaatt ut. som

förökad riskprodukter, finnslanseringenförbundna med enav nya

åka snålskjutsnäringsidkare försöker påmindre kändatt annansen

image.redan väl etablerade

bakgrund det har skettdennaDet blandär annat mot ensom

varumärkesdirektivför EG:sförstärkning skyddet anseende iav

varumärkesförord-8 i EG:s kommande89104EEG och artikel

anseddasnyltning välpåDirektivets artikel 5.2 skyddning. motom

harutanför varuslagslikhetsgränsernakännetecken omsatts som en

varumärkeslagen. En ännu6 § stycket i den svenskaandrany

artikel 5.5.direktivetsfinns igående fakultativ bestämmelselängre

artikel 13enligtpraxissitt i nederländskharRegeln som ursprung

användningenmedgerbeneluxiska varumärkeslagen,A i den att av

fårkänneteckeni sammanhangvarumärken andra än såsomandras
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bedömas varumärkesintrång enligt nationell rätt.som

Numera sigdet uppenbart otillbörli ghets grunden renommé-ter att

snyltning givits olycklig och föga ändamålsenlig insnävning ien

1970 lagförarbeten i förhållande till vad det i självaårs verket

handlar Det primära i renommésnyltning just skadeeffekterärom.

för näringsidkare. Den eventuella suggereringenen annan av

konsumenter förbrukareeller andra sekundär effekt,är en som

visserligen kan otillbörlig vilseledande beträffandesåsom ettvara

kvalitet. Suggerering vilseledande framståreller dock mindresom

ändamålsenliga huvudrekvisit. Renommésnyltning föreligger redan

vid uppmärksamhetsskapande utnyttjande anseende.ett av annans

1985:MD 11, justMarlboro, kan exempel sådantpåettses som

uppmärksamhetsskapande utnyttjande, visserligen i form.skämtsam

iMen Marknadsdomstolen påpekat sammanhang,annat t.ex.som se

1983:8,MD Luxor, skämtsamma locka flermåste antasannonser

läsare och skadeeffekten riskerar därför bli normalt.större änatt

Utan de använda cigarettmärkenas anseende marknaden intepå -

minst Marlboros, världens kända varumärken hadeett mestav -

kampanjeffekten uteblivit. förutsättning förEn sådant utnyttjandeett

självfalletbör det utnyttjade företagets medgivande.vara

Utredningen finner sammanfattningsvis snyltning påatt annans

dvs. tillåtelse fördelrenommé, dra godaatt utan av annans anseen-

de förknippat visst kommersielltmed sammanhang, inteär ettsom

förenligt med god marknadsföringssed. skall inte tillåtetär Det vara

åka snålskjuts näringsidkare marknadsinsatser. Detpåatt en annan

ligger i linjeväl med såväl de moderna kraven tillbörlig mark-på

nadsföring utvecklingen i svensk och utländsk praxis och densom
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effektivt skyddupprätthållagrundprincipereuropeiska rättens ettatt

itill uttryckkommabörgoda anseende. Dettanäringsidkaresför en

näringsid-uttrycklig regelmarknadsföringslag attomgenom enny

tjänster,ellerverksamhet,fördelinte får drakare varorannansav

anseende.kommersiellasnyltar denneshan påså att

Förmånserbjudanden5.9

slagspresentationer allaOklaraUtredningens förslag: av

8 §§ochMotsvarighet till 7förbjuds.förmånserbjudanden

§ i denin i 13Förbudeti lagen.föreslås inte denMFL tasnya

lagen.nya

förbjuderspeciell bestämmelseförslaget:för En attSkälen som

försvåraägnatsätt ärpåförmånserbjudanden attettpresenteras som

förgälleroch villkorenvärdetbedömningkonsumenternas somav

marknadsföringslag-iinföraserbjudande börutnyttja sådantettatt

presentationensjälvainnebärMarknadsföringstiftningen. attsom

frångöraför konsumenterförmånserbjudande försvårar ettattettav

iNuvarande reglertillåtas.rationellt val skall intesynvinkelderas

skyddbehovsäkerställer konsumenternasMFL inteoch 8 §§7 av

Dessaerbjudanden.försåtligt utformadeförvillande ellermot

lagen.i denmotsvarighetdärförparagrafer inte habör någon nya

Bakgrund

mark-särskildpromotionseller ärSäljfrämjande åtgärder typ aven
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nadsföringsåtgärder innebär näringsidkare i säljsyfteattsom en

vanligen under begränsad tid erbjuder konsumenter eller andraen

förbrukare vissa speciella förmåner. Det kan exempelvis sigröra

tilläggserbjudanden eller tjänst, ellerom annatav en vara av samma

slag huvudvaran,än reklamlotterier och pristävlingar, ellerom om

kombinationserbjudanden eller flera likvärdigatvå ellerav varor

tjänster, s.k. paketerbjudanden. särskildEn variant kombineradeav

utbud utdelandeär rabattmärken sedan kan bytas till någotav som

Det kan också fråga fristående erbjudandenannat. vara om av

förmåner, dvs. erbjudanden inte förutsätter förvärvom som av

någon eller tjänst.vara

I MFL finns särskilda regler endast för snävt avgränsaden grupp

förmånserbj udanden, nämligen rabattmärkeserbj udanden och s.k.av

kombinerade utbud visst slag.av

förarbetenaI till 1970 marknadsföringslag kritiseradesårs

kombinerade utbud från etisk synpunkt. De typisktansågs sett vara

ägnade försvåra för konsumenterna orientera sig markna-påatt att

den jämföraoch olika utbud med varandra. Risken för konsu-att

förleds de får förmån vederlagmenterna att tro att extra utanen

ansågs skäl metoden Eftersomsådan. metodenett motvara som

vidare kunna leda tillansågs konsumenter handlar irrationelltatt

de köper intressepå grund förattgenom en vara av en annan vara,

förespråkades bedömning metoden isträng synnerhet nären av

tilläggsförmånen saknade samband med huvudvaran. Med hänsyn

härtill eftersomoch kombinerade utbud förenadeansågs medvara

större nackdelar fördelarän från konsumentsynpunkt, detansågs

påkallat ha ordning med straffsanktionerade förbudsbestäm-att en
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sidan lagensmelser vissa kombinerade utbud vidmot typer avav

otillbörlig marknadsföring.generalklausul om

straffsanktio-lagstiftningen nuvarande 7 §I infördes i MFL ett

inte kan bytaförbud rabattmärken konsumenten motnerat mot som

Rabattmärkesför-bevis till reparation undantagna.rättpengar, om

befarad föreståendetillkom i första för motverkabudet hand att en

därtrading dvs.lansering i Sverige s.k. ett systemstamps,av

används betal-erhållits vid i detaljhandelnmärken köp somsom

särskilt, s.k. rabatt-vid inköp inomningsmedel ett ettvaror avav

iprissattasortiment, därmärkesföretag tillhandahållet ärvarorna

omöjligtTrading deteller märkespoäng. göramärken ansågsstamps

fullständigoch bilda sigöverblickaför konsumenten systemetatt en

förmånligt inte.erbjudandet elleruppfattning ärom

8 §paragraf i nuvarandeMFLVidare infördes en annangenom

till konsumenter rikta sådana kom-straffsanktionerat förbud attett

eller detjänsterbinationserbjudanden uppen-avser varor omsom

förfarandetmed varandra ochnaturligt sambandbart saknar om

erbjudandets värde. Bestäm-bedömaförsvårar för konsumenten att

sikteförbud påinnehåller alltsåmelsen inte absolut utan tarett

uppenbartmissbruksfallen. Genom erbjudnakravet deatt varorna

sambandsrekvisitetsakna naturligt samband framstårskall som

ordalydel-försvåranderekvisitet enligtbetydelsefulltmindre medan

1970:57innehållet Jfrdet centrala i bestämmelsen.är s.prop.sen

79 ff.
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Praxis

Kriminaliseringen vissa former kombinerade inteutbud harav av

medfört praxisskapandenågon verksamhet i de allmänna domstolar-

Tillämpningen i domstol bestämmelserna rörande kombine-na. av

rade utbud har i stället uteslutande inästan Marknadsdom-ägt rum

stolen, i anledning talan vitesförbud KO väckt med stödav om som

generalklausulen. Förbudsstadgandena har därvid haft den bety-av

delsen de utgjort grund för förbudyrkande grund lag-påatt om av

stridigt handlande eller i övrigt tjänat tolkningsunderlag vidsom

bedömningen.

Inget erbjudande trading ihar Marknadsdom-prövatsstampsom

stolen. Erbjudanden inneburit insamlade förpackningsflikar,attsom

stämplar i bonus- eller medlemskort eller s.k. betalcheckar

berättigat konsumenter till helt andra eller ytterligarevaror varor

eller tjänster har förbjudits i flertal fall. Setyp ett t.ex.av samma

Önskebutikerna,1971:MD Kvarnbolaget Nordmills, MD 1988:2,

och MD 1989: 12, Svenska Statoil. Däremot har samlarhäften med

biljetter tillåtet tilldet konsumentennär rättansetts ettvara ger par

biljetter detoch bonuserbjudandet inte varit knutetextra ansetts att

till biljettmärkena ingått i tidunder längre bestående kund-utan ett

förhållande. Se 1990:4,MD Storstockholms Lokaltrafik. Särskilt

de avgöranden gällt olika former bonus och mängdrabattsom av

har klargjort förenatdet med betydande svårigheteräratt att

bestämma rabattmärkesförbudetsnärmare räckvidd.

Vid prövningen kombinationserbjudanden ihar praxisav man

till först det s.k. sambandsrekvisitet.gått väga så prövatatt man
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erbjuditsjordglobuppfyllt närexempelvisharDetta ansetts envara

erbjudandenvarkenharbokverk. Däremotmed omtillsammans ett

tidnings-supémåltid ellermedbåtresaochvigselringar enen

ha någotColognedeflaska ansettsmedprenumeration eauen

Data,Bokförlaget1977:6,varandra MDsamband mednaturligt

Åker-ÅhlénÄdelmetall, och1971:6,MDochGöta1986:9,MD

lund.

änuppmärksammatspraxisiSambandsrekvisitet har mer

försvarande-tolkningenochTillämpningenförsvåranderekvisitet. av

detföljervadfrånprincipielltintedockskiljer sigrekvisitet avsom

§ MFL.i 2generalklausulenenligtvederhäftighetskravetallmänna

förförsvårapresentation kanfråganPrövningen ansesenomav

emellertidkombinationserbjudande harbedömakonsumenter ettatt

bakgrunden.kommit i

i uppmärksammaanledning ettdetfinnssammanhang attI detta

marknadsfö-1993 vilketenligtMarknadsdomstolen årfrånrättsfall

grundendengeneralklausulen påstödmedförbjudits enbartring av

varitTV-reklaminslagtilläggserbjudande ipresentationen ettatt av

InternationalWorld-Trade1993:2MDI falletutformat.oklart

föri ocherbjudandetkonstruktioneninteprövadesInstitute avom

dessbedömaför konsumentenförsvåra attägnatsig ansågs att

medföratillsammans attomständigheter ansågsFleravärde.

UppgifternaMFL.enligtotillbörligmarknadsföringen omvar

innehållsakligtoklart attha såtidsfristerbjudandets ansågs ett

självaeftersomBlandförvirras.kunde annatkonsumenterna

tilläggserbjudandenfleraoklar,tidsfristeninnebörden varav

fåtthatordekonsumenternaochTV-reklaminslagetiförekom
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intrycket kort betänketid femtonpå minuter, erbjudan-ansågsav en

det utgöra påtryckning kan leda till oöverlagt köp.en att ettsom

Näringsidkaren förbjöds bl.a. tidsfristenatt på sätt skett.ange som

Näringsidkaren förbjöds även påstå eller antyda konsumentenatt att

skulle erhålla antal tilläggsvaror utanett extra kostnad,extra om

inte huvudvaran vanligen säljs för pris tilläggsvaror.utansamma

En närmare redogörelse för förarbetena och tillämpningen i

praxis såvitt gäller 7 och 8 §§ MFL finns i bilaga 5 till betänkan-

det.

Överväganden

Det förhållandet rabattmärkesförbudet förbudetatt och vissamot

kombinerade utbud endast fått betydelse vid tillämpningen av gene-

ralklausulen de särskilda straffbestämmelsernasamt att inte fått

självständignågon straffrättslig betydelse anledning ifrågasät-attger

de aktuella reglernasta uppbyggnad.

Rabattmärkesförbudet tillkom i förstanämnts hand försom att

motverka uppkomsten här i landet med tradingsystem stamps.av

Rabattmärkeserbjudanden i form trading har vanligenstampsav en

komplex utformning och det måste konsumenter kon-antas att som

fronteras med sådana erbjudanden ofta torde ha svårt be-rättatt

döma kostnaden för och värdet erbjudna förmåner. Den tekniskaav

utvecklingen med olika former detaljhandelsanknutna förmåns-av

kort och möjligheter till datoriserad registrering kundinköpav

medför emellertid trading framståratt stamps numera som en

föråldrad promotion-metod. Erbjudanden trading harstampsom
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DetMarknadsdomstolen.iavgörandeföranlettheller någotinte

särskild be-hainte skälbakgrunddennafinns attmot ennumera

tradinginriktad justi MFL påstämmelse stamps.

till konsumentererbjudandenvisar motattErfarenheten att

ellerytterligareförvärvaköpbevisandrarabattrnärken eller varor

marknadsföringförmetodeffektivbillig ochkantjänster utgöra en

konkretaoftainnebärerbjudandenSådanaprodukter.nyaav

tillgododemkommainte skullekonsumenternafördelar för omsom

andrapåmotsvarandestället satsadenäringsidkaren i resurser

förenadekandetta slagFördelarreklam.åtgärder, t.ex. varaav

fårkombinerade utbud. Detformermed andraäven ansesav

till konsumenter överkombinationserbjudandenerkäntallmänt att

Särskildaeffekt.konkurrensstimulerandeharhuvud taget en

innebärkombinationserbjudandenförbudmedbestämmelser mot

slag.effekter sådanthinder försjälvfallet avgynnsamma

konsekvenserrabattmärkesförbudet fårUtformningen somav

för konsu-fördelaktigamindreframstårandra aspekteräven somur

mängdrabatt. EnmöjlighetensärskiltgällerDet attmenterna. ge

tillfälleochvidinnebär konsumentenrabatt ettatt sammasom

färreförbetalarantal artiklarvisst ettköper ett mensamma varaav

konsumenteninte tillåtetdäremot etttillåten. Det ärantal är att ge

artiklarantalvisstefterliknande köprabatthäfte eller ettavsom

förbjudnakostnad. Detytterligareberättigar till extrautanvaraen

medgerdetsättpå såfördelar för konsumentenalternativet har att

denneochtillåtna ävenkontantinsats detomedelbar änlägre geren

missnöjd med denhan ärytterligare köpfrånmöjlighet avståatt om

första varan.
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Rabattmärkesförbudet omfattar endast köpbevis utlämnas vidsom

försäljning eller Grunden för detta är konsumen-annat.av vara att

just i köpsituationen kan ha särskiltten svårt ställning tillatt ta

näringsidkarens säljargumentering. Som stöd för förbud dockärett

inte helt övertygande. Effekterna näringsidkarensresonemanget av

försäljningsansträngningar kan väl påtagligaså iäven andravara

situationer, när konsumenten del tidningsreklam.t.ex. Det ärtar av

emellertid inte förbjudet länma rabattmärkeserbjudanden iatt

tidningar eller direktreklam. Endast i själva köpsituationengenom

slår förbudet till.

Rabattmärkesförbudet ofta upphov till subtila inteoch alltidger

sakligt välgrundade gränsdragningar. Det gäller framför allt i fråga

bonus och mängdrabatter. Enligt utredningens mening saknasom

det tidigare utvecklats också förskäl i särskild bestäm-attsom en

melse reglera rabattmärkeserbjudanden trading ochstampsgenom

andra köpbevis. Sådana erbjudanden bör i stället bedömas enligt

regler gäller för andra former kombinerade utbud.samma som av

Vid tillkomsten förbuden i 7 8och §§ MFL fick konkurrens-av

aspekten tillbaka förstå synsätt i första hand betonar be-ett som

hovet skydd för konsumenterna. Vid översyn marknadsfö-av en av

ringslagstiftningen det ofrånkomligtär åter göra avvägningatt en

mellan dessa två aspekter.

En konkurrenslag har i kraftträtt den 1 juli 1993. Lagenny

bygger konkurrensenpå inom näringslivet, särskiltatt priskonkur-

måste ökat jämfört med vad hittills gällt.utrymmerensen, ges som

En konsekvens detta är det inomäven marknadsföringslag-attav

stiftningen bör skapas vidgade möjligheter för företagen självaatt
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siganvändade villkonkurrensmedelvilkabestämma av.

utbudkombinerade ärförreglerbehovetbedömningenVid avav

utsträckningiföretagenviktig utgångspunktsåledesdet storatten

sina konkur-utformningenpåverkamöjlighet självahabör att av

Även härsig konsumenterna.villoch hur de närmarensmedel
.

gällande. Det ärsigfå görafri konkurrensprincipenmåste om enlil Vidaresådan.i företeelsenmed förbudinte befogatsåledes mot somI
i

till åtalalls lettförbuden knappastde bådatillämpningenhar avl.
ä harBestämmelsernautvecklats.straffrättspraxistilleller att en.

utredningensEnligtenligt 2 § MFL.samband med talaniåberopats

varianternaolikademellangränsdragningarnamening är av

helt lättapraxis intetillåtits irespektiveförbjuditserbjudanden som

tradingErbjudandenmotivera.ellersig iaktta stampsatt omvare

i Mark-avgörandeföranlettinte någottidigare nänmts,har, som

räckviddfåtti ställetRabattmärkesförbudet harnadsdomstolen. en

till intressetmedmotiverat hänsynvaritvad attutövergår somsom

tradingmotverka stamps.

enighet iråder det allmänutrönautredningen kunnatSåvitt en

gällersåvittregleringennuvarandedenalla berörda kretsar attom

i ochförbuden 7ochändamålsenligförmånserbjudanden inte är att

upphävas.§§ därför bör8 MFL

problemdeerfarenhetenmening visarEnligt utredningens att

andraochutbudkombinerademedförbundnakansom vara

vidsigföreställdeplanligger andra änförmånserbjudanden på man

iinteproblemennämligenliggerpraktikentillkomst. IMFL:s

de påibeskaffenhet ettförmånernassjälva presenterasattutan

otillräcldig.dem ärinformationenvilseledande ellersätt att om
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Detta försvårar för konsumenter eller andra förbrukare bedömaatt

erbjudandet.

Skilda kombinerade erbjudanden uppvisar inbördes stora

olikheter. Själva metoden med kopplade erbjudanden detgör kanatt

försvårt konsumenten omedelbart ställning till detatt tavara

konkreta erbjudandet. Till detta kommer presentationenatt ettav

sådant erbjudande kan skapa ytterligare svårigheter för konsumenten

klartgöra för sig vad det går Det förekommeratt på.ut att

kombinerade erbjudanden omfattandeär så till sina olika delar och

villkor ofullständigtpå så och svåröverskådligtsamt presenteras ett

innebördensätt inte framgår klart vidatt studium.ett noggrantens

Det särskiltär, bakgrund sådana fall, viktigt framhållamot attav

fortsättningsvisäven kravstränga ställasatt måste presentationenpå

kombinerade erbjudanden.av

Utredningen vill understryka krav börstränga ställasatt samma

allapå slag förmånserbjudanden. Det klarär svaghet iav en

nuvarande lag de särskilda bestämmelserna på området baraatt tar

sikte vissapå förmånserbjudanden. Konsumenter, ochtyper ävenav

andra förbrukare, måste överlag kunna svårighet bedömautan ett

erbjudandes innebörd och värde. Det är den bakgrundenmot

angeläget näringsidkaren lämnar uppgifter erbjudandetsatt om

ekonomiska innebörd och förmånlighet.dess Det såledesär inte

itillräckligt uppställa krav erbjudandet intepå utformasatt elleratt

vilseledandepå sätt. Konsumenternapresenteras harett även ett

berättigat intresse få informationnärmare erbjudandetsattav om

ekonomiska värde och övriga villkor förknippadeär med det.som

Som framgår avsnitt 5.14 föreslår utredningen även denattav
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rörandegeneralklausulmarknadsföringslagen innehållaskall ennya

prisinformationreglerinformationsskyldighet och särskildaatt om

Informationskravetlagen.i särskildai framtiden skall denäven ges

andrasin grund iprincipielltförmånserbjudanden hardet gällernär

eftersom detbestämmelser,motiverat dessaöverväganden än som

informations-motverkatill neutralisera ochförsta hand syftari att

förmånserbjudandet. Detsjälvasamband meddirektbrister harsom

lagenlåta denhärtill befogatmed hänsyn upptaär att ennya

förrnånserbju-information vidotillräckligbestämmelse riktad mot

vederhäftig-just kravsikte det påbör pådanden. Bestämmelsen ta

Sanktio-erbjudanden skapar.informationsbehov dessaochhet som

marknadsstörnings-alternativtvid vite,förbudskall kunna varanen

avgift.

till det iblandförarbetena MFL kanframhölls iSom redan vara

ellertilläggserbjudandefrågadet äravgörasvårt ettatt omom

till ochväxla från tidbedömningen kananförs därDet att annan

framställsprodukt förstEn vissolika branscher.mellan somsom

tiden komma betraktasmedtilläggserbjudande kan attett extra som

vid köpintegrerad deldel normalt ingår enavsom som enen

viss beståi månSvårigheter detta slag kommer attannan vara. av

torde dockDetföreslagna bestämmelsen.med denäven varanya

ipåståenden görsmöjligt i utsträckning från deutgåatt stor som

säljfrämjandetilläggserbjudandenäringsidkarens reklam. Ett som

justframhållernäringsidkarenfåråtgärd bygga på attantas

tilläggserbjudandetochtjänsterkopplingen olika ellermellan varor

Informationsbehovet näruppstårförmånligt för konsumenterna.som

förmånser-överblicka innebördeninte förmårkonsumenten av
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bjudandet.

Det kan dock tänkas situationer där frågan det föreligger ettom

tilläggserbjudande bedömas frånmåste andra Omutgångspunkter.

eller tjänst marknadsförs tilläggserbjudandeetten vara som men

denna i själva verket för huvudvaransär funktion nödvändigen

Ävenkomponent kan erbjudandet betraktas vilseledande.som

förfaranden där tilläggserbjudandet standardtillbehör kant.ex.avser

bedöma vilseledande och därmed riskera drabbasattvara attsom

vitesförbud eller sanktion. Som tidigare nämnts måsteav annan

presentationen kombinerat erbjudande alltid vederhäftig.ettav vara

Sammanfattning

De straffsanktioneradetvå bestämmelserna i 7 och 8 §§ MFL har

kritiserats starkt och har under de åberopatsåren alltsenaste mer

sällan. Utredningen instämmer i den kritik framförts attmotsom

förbuden inte har kommit leda till utveckling överens-att en som

stämmer med de krav konsumentskyddpå bör ställas denna typsom

marknadsföring. Det är de medförså konsumen-att attav snarare

kan miste möjlighetengå utnyttja förmånliga erbjudan-terna attom

den därtill också kan ha konkurrensstimulerande effekt. Intesom en

heller står reglerna i överensstämmelse med principen näringsid-om

karnas fritträtt välja konkurrensmedel. Det viktigaatt är att

utforma regel siktemed vederhäftighetskravetpå och presenta-en

tionssättet, vilket i och för sig anfördes vid tillkomsten MFL. Påav

det de bestämmelsernasätt två blev utformade har de emellertid inte

inneburit skydd för konsumenterna erbjudanden fram-ett mot som
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förriskenminskafinns attSkälförvirrande sätt.ställs på attett

påuttryckliga kravställs attdetvilseledskonsumenterna attgenom

börDekräver.omständigheternainformationdenerhållerde som

ärtilläggsförmånenvaduppfattningfåkunnasvårighetutan aven

tidsgränserexempelvisbeskedbeskaffad ochvärd, hur den år om

kostnadsvillkor.och

förmånserbjudandenregelnutformavaltharUtredningen att om

u för-andraskyddal regeln bör ävenförbudsregel. Denl nyaensomlI
ll marknadsstör-medförenadskallochkonsumenterbrukare än varailI
l förbudsregelutformadregeln ärAtt denningsavgift. ensomnya

vistillämpas på så ettkan attden ävenemellertidinnebär att

riktasförbudvillkorats.k. motellerinformationsföreläggande ett

informationsådanunderlåtit lämnaharnäringsidkare attsomen

Exempel påerbjudande.bedömaför kunna ettbehövs attsom

finnsoklartellerbristfälligtfårinteuppgiftersådana angessom

punkter.bestämmelsensiuppräknade tre

förmånserbjudanden,åtgärder änsäljfrämjandeAndra typer av

generalklausu-bedömas enligtfårreklampristävlingar,exempelvis

len.

kombineratutformasdäremot ettreklampristävlingarOm som

tilläggserbjudandetillkopplashuvudvara ettköputbud där ett av en

enligtbedömasförfarandettävling kansådanideltaatt enom

förmånserbjudanden.regeln om
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5.10 Särskilda säljformer och säljmetoder

Utgångspunkten

I marknadsekonomi är utgångspunkten det skall råda fritten att ett

val konkurrensmedel. Detta gäller enligt den gällande MFL ochav

har också präglat Marknadsdomstolens praxis. Någon anledning att

frångå eller modifiera denna utgångspunkt finns inte enligt utred-

ningens mening. Tvärtom, i lagförslagets målsättningsparagraf

understryks vikten marknadsföringen fungerar väl frånatt kon-av

kurrenssynpunkt. Principen är således alla sälj- och inköpsfor-att

och alla sälj- och inköpsmetoder, även sådana är ellermer som

framstår udda, skall få möjlighet tävla förbrukarnassom att om

och därmed visa sittgunst värde marknaden.på Detsamma gäller

beträffande tidsbegränsade aktiviteter vidtas i sälj- eller inköps-som

främjande syfte s.k. promotions. En särskild viktig grupp av

sådana, förmånserbjudanden, har redan behandlats i avsnitt 5.9.

Ett totalförbud sälj- eller inköpsformermot sälj- ochmot

inköpsmetoder eller promotions bör enligtmot utredningens

uppfattning bara komma i fråga åtgärderna i sig typiskt detsett,om

vill isäga nästan alla lägen, har enbart eller väsentligen negativa

verkningar snedvridande effekter på marknaden, i första handsett

från förbrukarsynpunkt också från andra intressentersmen syn-

punkt.

En genomgång Marknadsdomstolens praxis hittills övertygarav

det finns fåatt några sälj- eller inköpsformer ellerom om ens pro-

motionåtgärder vid marknadsekonomisk bedömning kansom en- -
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knytaförotillbörliga,obetingati för sigklassificeras och attsom

visarmarknadsföringslag. Däremotterminologien i gällandetillan

rättspraxisutländskfrånexempelpraxis ochMarknadsdomstolens

promotionåtgär-tidsbegränsadeinköpsformersälj- ochsåvälatt som

desådant sättocheller påutformassig attder låter ettpresenteras

oacceptabla.framståkommafallet kankonkretai det att som

användRättreklamen:slåendepåminner sättSituationen på ett om

marknads-i detfunktionviktigfyller reklamenutformadoch en

för främstskadatillmissbrukasden kanekonomiska systemet, mena
i konkurrensen.snedvridaochförbrukareoch andrakonsumenter

marknadsföringslagianförda blirSlutsatsen det att en nyav

tidsbegrän-missbrukliksominköpsformersälj- ochmissbruk avav

missbrukrättsteknikmedangripaspromotions börsade somsamma

Åtgärder oacceptablaprincip inialltså sättasskallreklam. motav

sådan.inte åtgärdenåtgärd,respektiveyttringar mot somav

redovisadedet härföljande bygger påi detföreslåsVad som

utgångspunk-följandei utifrån dedetsökerUtredningensynsättet.

förhål-riskvärdera olika,systematisera ochangivitsharter som

inköpsme-sälj- ochochinköpsformerlandevis frekventa sälj- eller

promotionåtgärder.tidsbegränsadetoder samt

Värderingsunderlaget

Även och in-sälj-ochinköpsformergäller sälj- ellerdetnär

givetvisskallpromotionåtgärdertidsbegränsadeköpsmetoder samt

ochkonkurrent-förbrukarintressenoch andrasåväl konsument- som

börFörbrukarintressenabeaktas.näringsidkarintressenallmänna
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dock ställas i fokus. Några intressemotsättningar mellan de två

huvudintressenterna föreligger dock knappast. Kriterierna för

faimess vid användningen torde desamma i båda fallen.vara

Sälj- och inköpvornzer

Sett rättssystematisk synvinkel kan sälj- och inköpsformemaur

ligga isägas skärningspunkten mellan marknadsrätten och den rena

civilrätten.

De problem kan bli vidaktuella olika sälj- och inköpsformersom

ofta problemutgör även civilrättslig synvinkel. Skillna-rentur en

den ligger i angreppsmetoden knappast i värderingarnamen av

gränserna mellan tillbörligt otillbörligt.och De marknadsrättsliga

reglerna deså utvecklats i praxis med stöd generalklausu-som av-

ilen 2 § i MFL griper in tidigarepå stadium i marknads-ett-

föringsprocessen de civilrättsliga.än fungerarDe preventivt i så

demåtto undanröjer risker för de civilrättsliga sanktionernaatt att

skall behöva tillämpas.

Vad särskilt bör beaktas vid reglering bestämmel-som en genom

i marknadsföringslag det gällernär sälj- och inköpsfor-ser en ny

främst säljarens respektive köparens åtgärder förmerna synes vara

kontaktenöppna med potentiella medparter, främstatt konsumenter.

Från kund-förbrukarsynpunkt förefaller rimligtdet göraatt en

distinktion mellan sälj- inköpsformeroch där kunden initiativettar

och i eller form söker uppkontaktar vederbörande nä-en annan

ringsidkare i säljar- eller köparroll. En viktig distinktion ärannan

den mellan platsförsäljningplatsinköp och distansförsäljningdi-
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stansinköp.

näringsid-uppsökerkundendärplatvbrsdljningplatsinképVid

sidanäringsidkarensfrånutspelberedskapfår kundenskaren mot

kundensförRiskennågorlunda god.normalfallen atti varaanses

egenskaper ärsäljformenssjälvautnyttjasgodtrogenhet genom

inslagendetta närsynnerhet gällerobetydlig, ivanligtvis rätt av

vidfalletinget, ärellerringapåverkan t.ex.personlig är som

självbetjäning.

frånsynnerhetikundsynpunkt,frånuppkommerproblemDe som

ihänför sigplatsförsäljningplatsinköpvidkonsumentsynpunkt,

motivettillsådaninköpsformentill sälj- eller attinteregel utansom

ochfelaktigttjänster påellerutbudettill ettangesvarorav

realisation,uppgifterTypexemplen ärvilseledande sätt. om

brand-,konkurslager,restlager,fabrik,frånutförsäljning, direkt

täckning ifullinte harliknandeochvattenskadade lagerrök-, som

framkallarerfarenheten visarenligt vadvilkaochverkligheten

företeelsererbjudanden. Dessaförmånligasärskiltförväntningar om

5.6, Utför-särskilt avsnittettidigare, ibehandlatutredningenhar

realisationer.säljningar och

bestämmel-särskildaanfördahittills någradet ärSlutsatsen attav

platsförsälj-medförbundnaspeciella problemsikte påtarser som

Fråninte behövs.inköpsformrespektivesälj-ningplatsinköp som

inköpsformersälj- elleri ställetkonsumentsynpunkt detärfrämst

densignäringsidkaren närmardetkännetecknas ärattavsom

gällerDetsammaproblem.vållatenderarvilkaenskilda kunden, att

distansköp,inköpsformenrespektivedistansförsäljningsäljformen

mellankommunikationsmöjligheterna parternaminstdär inte
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normalt starktär beskurna.

Den uppsökande sälj- och inköpybmzen hittills i blick-ståttsom

fånget direkt-hemförsäljningär och inköpsformmotsvarande väl

framför allt försäkringsområdet.på Kritiken har främst riktats mot

kundenkonsumenten inte har kontaktinitiativet därigenomochatt

hamnar i förhandlingsmässigt underläge. Kundenkonsumentenett

riskerar bli Överrumplad och för högtrycksbearbetningatt utsatt

det ofta kan värja sigsvårt Visserligen finnsatt mot.som vara

särskild lagstiftning området, hemförsäljningslagen,på liksom sär-

skilda branschetiska direktförsäljning. Hemförsälj-normer om

ningslagen emellertidär konstruerad den anvisarså civilrättsligaatt

korrektiv kunden ångrar sig i efterhand pålägger näringsid-samtom

karen vid köpet utlämna vissa dokument underlättar föratt som

konsumenterna remedierna i anspråk.att ta

Vad däremot kan ifrågasättas vissa preciseradeärsom om mera

bestämmelser partsnärmandet påkallade vidär personligom

direktförsäljning. detI sammanhanget bör också beaktas telefon-

försäljning likaledes omfattas hemförsäljningslagen.som av

Denna säljform förefaller vinna ökad utbredning.

Detsamma gäller s.k. TV-shopping också särskilt inämnssom

utredningsdirektiven. I det fallet torde överrumplingsmomen-senare

ligga på något plan vid telefonförsäljning.än Visserli-tet ett annat

ställs också här konsumenter inför situationoväntad detgen en men

problematiska ligger framför iallt erbjudandet, civilrättsligtatt som

ofta är anbud, framställs såsom och väl också tidsbe-starktärett - -

ÄvenRiskengränsat. för oöverlagda beslut uppenbar.är person-

adresserad direktreklam kan utnyttjas motsvarandepå TV-sätt som
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shopping för kortvariga erbjudanden. Gränsen mellan sådana och

s.k. snabbhetspremier huvudvaran hárñn.avseende är

Sammanfattningsvis inköpsformerkan tal sälj- ochpå om

riskenkonstateras för Överrumpling i vissa typfall, ickeoch,att en

godtagbar högtrycksförsäljning påtaglig vid uppsökandeär

försäljning respektive inköp. Säljformer kännetecknas attsom av

inte har personlig kontakt under partsnärmandet,parterna ena
4

distansförsäljning och distansköp, medför särskilda risker för

störningar i partskommunikationen.

Någon anledning för grund angivna skäl inskridapåatt av nu

med förbud vissa sälj- och inköpsformer föreligger enligt utred-mot

ningens mening inte. möjligheterDäremot bör finnas gripa in iatt

enskilda fall sälj- och inköpsformer utformats i stridmot motsom

god marknadsföringssed. Generalklausulen i den föreslagna lagens

§4 väl ägnad användas i dessa fall.är att

Särskilda säljmetoder

Termen säljmetoder används här markera skillnaden mellanför att

åtgärder kan komma till säljanvändning i olika strukturer eller,som

med den brukade terminologin, säljformer. Utredningenolikaovan

har funnit skäl bl.a. särskilt säljmetoder,uppmärksamma tvåatt

nämligen säljmetoder säljmetoden.aggressiva och den negativas.

Utredningens överväganden säljformer redovisas iangående dessa

de följande avsnitten,två 5.11 och 5.12.
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Aggressiva5.11 metoder

förslag:Utredningens näringsidkare förbjuds i sinEn att

försäljning säljmetoder konsumenteranvända överrumplarsom

förbrukare aggressivteller andra eller dempå sätt utsätterannat

för tidspress eller särskilt köptryck på sätt är ägnatett attsom

till Bestämmelsen in ileda oöverlagda köp- eller säljbeslut. tas

§ i den14 lagen.nya

Skälen för förslaget: visserligen i marknadsföringensDet ligger

förbrukare fattaförsöka förmå konsumenter ochnatur att att

och andraköpbeslut. Utredningen finner emellertid konsumenteratt

förbrukare i marknadsföringslag skall ha sittmodern svensken

säljmetoder lagfást. Sådanabehov skydd aggressivamotav

försätts iförfaranden leder till konsumenter lägeett pressatattsom

därförförsvårar för fatta överlagda beslut skalloch dem göraatt

enligt § otillåtna.den särskilda regeln i förslagets 14 vara

Det förekommer marknadsföring läggs den skenså attatt upp ger

privatekonomisk rådgivning,marknadsundersökning,attav vara en

marknadsföringen ivisning eller information eller liknande, fastän

tjänster.själva verket huvudsakligen syftar till sälja elleratt varor

falska förespeglingarKonsumenter och andra förbrukare undersom

information näringsid-syftet med kontakt deltarom om enen av

sigtjänster olika datakares verksamhet, eller eller omvaror uppger

själva, säljerbjudanden framställskan då lätt bli överrumplade om

stadiumoförmedlat och förvarning under ettutan senare av

argumentationen. Eftersom beslutsfrihetdet konsumenternasär som
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beskrivnatill kan detskall ligga grund för deras köpbeslut nu

till oöverlagda köp-förfarandet inte godtas det ledaägnat attom

säljbeslut. aggressiva säljmetoder böreller En uttrycklig regel om

marknads-i enligt vilken otillåteningå lagen sådana bedöms ensom

föringsåtgärd.

innehåller starktOm säljargumentering upplagd denär så atten

i tidspressförsättstidsbegränsade erbjudanden och konsumenter

l
visar påtaglig riskföreligger enligt vad erfarenhetendet atti en

I|
framställs ioöverlagda erbjudandenkonsumenter köp. Närgör

engångsföreteelse kansnabb takt och under påstående de äratt en

fattarrisker blir förvirrade ochdet sålunda finnas konsumenteratt

för särskiltmindre beslut grund degenomtänkta på utsättsattav

förbrukareSåväl andra har behovköptryck. konsumenter ettsom

aggressiva säljmetoder används. Enskydd sådanamot attav

säljargumenteringsärskild regel bör införas motverkar ochattsom

säljmetoder konsumenter eller andraläggs på så sätt attupp

särskiltför tidspress eller köptryckförbrukare på sättutsätts ett som

ellertill oöverlagda köp- säljbeslut.ledaär ägnat att

möjlig-rättsligtKonsumenten har visserligen inte sällanså rent

enligt utred-förhastatheter beslut,ångra måsteatt ett manmen

möjligheterningens mening räkna förståelse för demed och ha att

finns förhastat inte till grips ellerbeslut kanskeångraatt ett enssom

uppmärksammas konsumenten.av

följsOm hemförsäljningslagens ångerblanketter interegler om

förbud ellerlagstridighetsprincipen leda tillkan visserligent.ex. att

Utredningenåläggande generalklausulen.meddelas med stöd av

iuttrycklig bestämmelse mark-emellertid det bör ñmiasattanser en
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nadsföringslagen dels missbruk olika säljformerhindrar påsom av

tidigare stadium, dels skydd där inte hemförsäljningslagensett ger

regler tillämpliga,är exempelvis vid postorderförsäljning.såsom

Traditionell postorderförsäljning visserligen i regel utformadär

konsumentenså får tid sigpå övervägaatt att ettsnarare mera

erbjudande vad fallet vid andra köpsituationer.än är Konsu-som

får i lugn och skickarstudera katalog och eller ringermenten ro en

sinin beställning till säljaren. Ett exempel på skullemotsatsen

kunna konsumenten detta skede föri påtagligtutsättsattvara

aggressiva marknadsföringsåtgärder, särskilda starkt tidsbe-t.ex.

gränsade erbjudanden skickas i form personligt adresseradsom av

direktreklam eller framställs personligen telefonsom per av en

både beställningar ochtar presenterar extraperson som upp

erbjudanden för säljarens räkning.

Bakgrund

I propositionen till 1970 MFL anfördeårs departementschefen att

det finns anledning ställa speciellt höga krav hederlighetpå ochatt

vederhäftighet i fråga vissa framställningar. Somslag skälom av

för sådant krav möjlighet i förvägkunden saknarett att attangavs

besiktiga eller tjänst. Som nämndes förexempel reklamen vara
l
ipostorderförsäljning och reklam för arrangerade prop.resor
l

1970:57 69. Is.
l
slICC:s DM-regler, återgivna i bilaga 13 innehåller bl.a. regler för i

distribution direktreklam i brevlådor framförandeochav om av

erbjudanden i broschyrer, telefon, television, videotexteledata och
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telefax. Enligt artikel ICC:s2 i DM-regler skall direktmarknads-

föring sådant förvirring intepå hossätt uppstårett attarrangeras

konsumentmottagare. Då telefonkontakter avslutas skall enligt

artikel 26 telemarknadsförare förvissa sig uppringdedenatten om

förhar klart sig vad kontakten till. Enligtlett artikel 31 får

automatiskt uppringande utrustning inte vid telemarketinganvändas

inte samtalet bryts den uppringde Försåtliganär lägger ellerpå.om

vilseledande påståenden specialförsäljning, begränsadt.ex.om

upplagamängd erbjudandetseller exklusivitet får enligt artikel 1

inte förekomma.

Praxis

NOp:sI praxis finns fall där näringsidkare användeett auto-en

matiserad telefonreklam. Nämnden kritiserade abonnentenatt

förhindrades använda telefonen förrän meddelandet spelatsatt upp

helt.

Marknadsdomstolen har i betydande fallantal med stödett av

generalklausulen och lagstridighetsprincipen förbjudit näringsidkare

i samband med marknadsföring tillämpa hemför-underlåtaatt att

säljningslagens regler. Kravet exempelvisångerblanketter gällerpå

i samband telefonförsäljning,med MD 1984:11, Samver-t.ex.se

kande Bokförlags Försäljningsorganisation, refererats närmaresom

l i samband lagstridighetsprincipen avsnitt 5.1. fallI ett annat som

rörde bl.a. hemförsäljning det fråga marknadsföringvar om av

till konsumenter s.k. home-parties. förbjöds näringsid-Därpåvaror

karen bl.a. låta inbjuda till skriftligensådantatt ett party utan att
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produkter,försäljning bolagetsdet frågaupplysa att avom var om

regler ochfölja hemförsäljningslagensunderlåta attsamt att att

föreligger vidköptvång inteunderlåta upplysa någotatt attom

Magic1973:3, Holidayse MDpartyt

Touring, uttalade Mark-1977:3, Scandinavianavgörandet MDI

oacceptabeltfrån konsumentsynpunktnadsdomstolen det är attatt
m

sortimentetbilligai resebroschyrer utgåttpresentera urresor som

vi-framhölländringen. Domstolenmarkerapå något sättutan att

avböjaför kan svårtdel konsumenterdare det attrentavatt varaen

kontaktkanske dyrareerbjudande avseendeett resa omannanen

konsu-menade domstolentagits fallväl med resebyrån. I attannat

försvåras. Resear-olika alternativmöjligheter jämföramentens att

låtamarknadsföring sällskapsresorförbjöds vidrangören att av

verkställddessförinnanmarknadsföringmaterialpublicera visst utan

kundeverkligenfrån vad företageterbjudandena avvekrättelse, om

förfogande.ställa till

bolag vidhadePaul Mertens,1973:24,I avgörandet MD ett

inbjuditmed utflyktsresori sambandmarknadsföring varorav

huvudända-upplysaikonsumenter delta attattatt utan omresorna

Bolagets under-försäljningmålet med arrangemanget av varor.var

reklamför-användning uttryckenhärvidlag liksom desslåtenhet av

inför Mark-hadereklampriser förbjöds. Bolagetsäljning och

vid deteller prisernaförsäljningenintenadsdomstolen påstått attens

kan betecknasskilde sig från vadaktuella tillfället som nor-som

baserade sigyrkande påogilladesmalt. avgörandetI ett som

tillämplig.intehemförsäljningslagen eftersom denna ansågs

led ierbjöd bolag1991:23, Caratium,avgörandetI ettett som
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privat-kostnadsfrimarknadsföring ädelstenar konsumentersin av

försäljnings-sittupplysarådgivning därvidekonomisk utan att om

otillbör-ochaffärssedgodstridandesyfte. Förfarandet ansågs mot

enligt MFL.ligt

Institute,InternationalWorld-Trade1993:2,avgörandet MDI

TV-reklaminslag såbeställningsfrist iframställdes attetten

sigminuter15 påde hade enbartfå intrycketkundekonsumenter att

Marknadsdom-vissa tilläggsvaror.beställning för fågöra attatt en

otillbörligtfrist kundedennafråganstolen ansåg att anses varaom

reklamerbjudandets karaktär.bakgrundkort måste prövas mot av

denutformad såerbjudandena ansågsFramställningen attvaraav

erbjudan-innebördenbedömaför konsumenternaförsvarade att av

omständighetererbjudna. Dessadetoch värdet sammantagetdet av

erbjudandet utgöramedförde ansågsbetänketidenmed den korta att

oöverlagttill konsumenter görledapåtryckning kan ettattsomen

otillbörlig.därför i denna delMarknadsföringen ansågsköp.

överväganden

Det kanpåträngande.marknadsföringens ligger den ärI attnatur

tillutvecklasmarknadsföringsåtgärderdock inte godtagas ettatt

aggressiva.metoderanvändande ärsomav

andraochrisk för konsumenterVissa säljmetoder skapar lätt att

Försäljningförvirrade.Överrumplade ellerblirförbrukare som

TV-shopping,hemförsäljning,s.k.exempelvis i formbedrivs av

samband mediskertelefonförsäljning direktreklameller attsom

fråni vissskiljer sig månpostorderbeställninggjortkonsumenten en
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andra säljformer. Konsumenter och andra förbrukare riskerar i

situationerdessa bli förvirrade säljargumenteringen äratt om

upplagd Överrumplar eller försätter i tidspresspå sätt demett som

eller dem för särskiltutsätter köptryck på sätt är ägnatett attsom

tillleda oöverlagda köp- säljbeslut.eller Enligt utredningens mening

skall emellertid förbudregel aggressiva säljmetodermoten om

gälla generellt, eftersom föreliggerskyddsbehovet metodernamot

sådana i den de förekommer vid säljformeräven mån andra änsom

dem här nämnts.som

Ett ytterligare exempel konsument eller förbrukareär om en

inbjuds medfölja säljaren. Ompåatt en resa som arrangeras av

syftet med inte korrekt kan detpå sättpresenteras ettresan upp-

situationerkomma har effekt konsumenten vidpåsom samma som

exempelvis traditionell hemförsälj ning bedrivs på överrump-ettsom

lande eller med särskiltsätt utövande köptryck. Så falletärettav

exempelvis säljaren sken intern informa-ärattom ger av resan en

tionsresa för företagets personal och konsumenten förbrukaren som

bjudits följa med för säljargumenteringgäst utsätts ochatt som

specialerbjudanden eller först vid deltagandetpå på sättannatresan

får klart för sig det sig arrangerad förrör äratt attom en resa som

sälja.

På visningsresorkan och utställningarsätt eller erbjudan-samma

den rådgivning olika slag, de inte för konsumententrots attom av

framstår försäljning, i praktiken exempel situationerpåsom vara

där säljargumenteringen den innär sätts överrumplar, utsätter

konsumenten för tidspress eller särskilt köptryck försvårar försom

konsumenten fatta överlagt beslut.att ett
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otill-schweiziska lagensammanhanget kan denI nämnas att om

speciellt stadgandei artikeln 3 innehållerbörlig konkurrens h ett

regeln isikte aggressiva säljmetoder. Se närmarepåtar omsom

besluts-avsnitt 3.7 Regeln i från det konsumenternasärutgår att

köpbeslut och intefrihet skall ligga till grund för deras ettsom

tacksamhet,förknippat rädsla,tvångsläge med känslaärsom av

situationeranständighet, pinsamhet eller liknande. Som exempel på

tillämplig påståendenschweiziska regeln kan bli hardär den nämnts

hemförsäljningförekommererbjudande bara gång,att ettom en

säljpartyn.under psykiskt visningsresor eller s.k.tryck,

föreslås innehålla särskild regelMarknadsföringslagen en som,

säljform, fångarförbudinnebära generellt någonmotatt ettutan

vederhäftig-särskilt kravsituationer där det bör ställas påstoraupp

ellerpresentationen inte får överrumpla konsumenterhet och där

skall också säljmetoderandra förbrukare. Regeln motverka ärsom

förbru-aggressiva de konsumenter eller andrautsätterpå så sätt att

tillsärskilt ledaför tidspress eller köptryckkare är ägnat attsom

säljbeslut.oöverlagda köp- eller
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5.12 Negativa säljmetoder

Utredningens förslag: En särskild bestämmelse negativaom

säljmetoder införs innebär kodifiering och preciseringsom en

praxis inom marknadsrätten.av

näringsidkareEn förbjuds tillställa konsumenter eller andraatt

förbrukare obeställda eller tjänster, fakturoreller ochvaror

liknande meddelanden, under omständigheter ägnadeär attsom

vilseleda exempelvis betalningsskyldighet föreligger.attom

Bestämmelsen in i 15 § i den lagen.tas nya

Skälen för förslaget: Den negativa säljmetoden, ibland be-som

tecknas negativ avtalsbindning, marknadsföringsåtgärdärsom en

innebär näringsidkare tillställer konsumenter eller andraattsom en

förbrukare obeställda eller tjänster eller anbud sådanavaror om

under omständigheter ägnade vilseledaär deatt mottagarnasom om

rättsliga konsekvenserna förfarandet för deras Förfaringssät-del.av

nämligenär erfarenhetsmässi skapa uppfattningenägnat hostet att

har tillavtal kommit inteståndmottagaren att mottagarenom

skickar tillbaka eller avböjande på anbudet.ettvaran ger svar

Mottagarens okunnighet det verkliga rättsliga läget utnyttjasom

alltså otillbörligt förfaringssättetpå och isätt regel till nackdelärett

för Som klart otillbörlig stämplas redan enligt gällandemottagaren.

försäljningrätt innebär näringsidkaren söker påtvingaattsom

förbrukare avtalsförpliktelse i själva verket inte rättsligt kanen som

göras gällande förbrukarna. förhållningssättetDet strängamot som

utvecklats i praxis bör därför behållas.
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förfaringssätt pådettaexempelofta påförekommerDet nya

Negativotillåtet.praxis ärstadgaddet enligtmarknaden atttrots

konsumentområdet.utanförallvarligt problem ävensäljmetod är ett

försöktbranschorganisationererfarit harutredningenEnligt vad

oseriösa nä-föromöjliggöraföretag förochinformera attvarna

riktarmetodenvariantdensiganvändaringsidkare somatt avav

näringsli-frånansträngningardessaTrotsförbrukare.andrasig mot

ochinbetalningsavierellerofta fakturorföretagtillställssidavets

ibeställning ellergjortde någonmeddelandenliknande utan att

utförd. Itjänstellerlevereradfåttfall inte någonmånga varaens

förlagsbranschen,vissa sektorerinomdettasynnerhet gäller av

telefonkatalogerföretagsindex,förlagbestämtnärmare utsom ger

falli dessa påSäljmetoden gårliknande. attutföretag ellerför

räknings-och skenför abonnemangräkningar attsända ut avge

fallet.inte ärverket, såabonnerat på trots attmottagaren

föreslådärför skåldetmening finnsutredningensEnligt att en

variantmarknadsföringslag dennaibestämmelsesärskild moten ny

formerdemarkeraskälfinnssäljmetod. Detnegativ attatt avav

heltsikte ärpå§15säljmetoder lagförslagetnegativa tarsom

träffasriskeraregeln böröverträderDen attotillåten. avsom

marknadsstörningsavgift.

Bakgrund

i Europaallmäntsäljmetoden betraktasnegativas.k.Den ensom

marknadsföringsåtgärd.diskutabelfall högsteller iotillåten vart

svensktförmetodenbedömninginitieradeNOp sträng aven
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vidkommande. I förarbetena till generalklausulen otillbörligmot

marknadsföring i MFL uttalade departementschefen metoden iatt

de flesta fallen sig otillbörlig och bör motarbetas med kraft,ter

i de undantagsfall förfaringssättet kan liggautom i kundensantas

intresse. Som exempel på sådan situation då metodenett en var

försvarbar i propositionen situationen det vid förnyelseattangavs

avtal löpt lång tid objektiv kundeett ligga kundensav settsom en

intresse avtalet förlängdes. Prop. 1970:57,att 74 En avtals-s.

rättslig bedömning passivitet kan, i sådana fall dåpartsav en

redan i vissstår affärsförbindelseparterna med varandra innanen

den aktuella situationen uppkommer, leda till avtal haatt anses

uppkommit passiviteten. I normala fall däremot, därgenom ett

massutskick sker tidigare kontakter, leder det inteutanav en vara

till avtal eller överhuvud till förpliktelsernågra för konsumenten om

denne förhåller sig passiv till anbud eller tillgodogör sigett t.o.m.

värdet av en vara.

Praxis

Domstolspraxis har övertagit den stränga negativ säljmetodpåsyn

redan utvecklades i rad avgöranden i NOp. förarbetenaI tillsom en

MF L användes benämningen negativ avtalsbindning och den termen

har återkommit vid tillämpningen generalklausulen. Någotav

generellt förbud metoden kan inte utläsas praxis.mot I varjeav

enskilt fall har domstolen prövat det förelegat någon omständig-om

het skulle kunna medföra näringsidkarens användandeattsom av

metoden kan godtas.
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Europeisk Export-1972:5,Marknadsrådets avgörande MDI

förbjödsotillbörlig. BolagetKalender, bedömdes metoden attsom

kataloguppgifter iinförandensälja inte beställda attgenomenav

tillfakturorskickatdelssäljmetod. Bolaget hadenegativanvända

delsi katalogen, säntinförandeinte beställtföretag någotsom

uttryckligen gjortintetill företagpostförskottkatalogen mot som

för vilsele-riskernabetonadebeställning. Marknadsrådetnågon att

skilda görföretag därökade adressaterna ärdande när personer

betalningar.respektive sköterbeställer tjänsterinköp och

Tryck,Lokalkatalog, Kommun1973:22,avgörandet MDI

telefonkatalogerlokaladistribueringbolagsansågs ett somav

beställningföregåendetelefonabonnentermasskorsband till utan som

inbetalnings-omständigheten det påotillbörli enligt MFL. Den attg

frivilligbetalningeninnebördenfanns medkorten atttext varen

metodenuttaladeDomstolenbedömningen.ändrade inte att var

vissabetalningsskyldighet hosföreställningägnad skapaatt omen

andra, medvetnametoden hos attsamt attmottagare omsom var

deosäkerhetkunde skapaförelåg,skyldighet intesådan omen

betalnings-blidärmedförfoga katalogenkunde över utan att

tidiga-förnyelsesigEftersom det inte rördeskyldiga. någon avom

kundeomständigheteranförts andrainte helleravtal och det somre

förbud vidmeddelades bolagetmetoden borde godtasmedföra att

vite.

utskickandegörenhetsorganisationersfall därpraxis finns välI av

1978:5, Mun-MDotillbörligt. Ijulkort harobeställda ansetts vara

förfarandesådantFörlag,Fotmålande Konstnärers ansågsoch ett

otillbörlijulkortsförsändelsenbifogadesinbetalningskortdär vara

1993:59SOU



360 De materiella reglerna

eftersom det dels skapa känsla moralisk för-ägnat attvar en av

pliktelse till betalning, dels inge uppfattningen demottagarna att

förfogainte kunde försändelsens innehåll bliöver betal-utan att

ningsskyldiga.

Ett sådant utskick icke beställda julkort jämte bönen omav

penningbidrag har otillbörligt, någotansetts trots att moment av

vilseledande beträffande juridiska inte förelåg.de konsekvenserna

Förfarandet försätta i tvångssituation:ansågs mottagaren en

känna sig moraliskt förpliktad vederlagmottagaren antogs att utge

för gåvan. fall,Detta MD 1974: 15, De Handikappades Riksför-

intebund, skall betraktas negativ säljmetod negativellersom

avtalsbindning i här angiven mening. Fall detta slag får iställetav

bedömas enligt generalklausulen.

Överväganden

huvudlinjeDen lagts fast i rättspraxis denattsom som anger

negativa säljmetoden klart otillbörlig vidmakthållas.bör Utred-är

ningen bestämt enskilda konsumenter inte skall få utsättasattanser

för såvida enskildasådan metod det inte helt klart i det falletståren

framstården rationell från konsumentsynpunkter.ävenatt som

Även förbrukareandra konsumenter kan intresseän ha starktett

skydd eller tjänster marknadsförs dettamot attav varor genom

förfaringssätt.

Enligt utredningens förslag skall varianterde itvå upptassom

15 § inte tillåtas. De varianter åsyftas för förstadetär attsom

tillställts obeställd vilseleds betalnings-någon ochen vara om
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avierfakturor,tillställsandraoch för det någonskyldigheten, att

beställning skettvilseledsochmeddelandenliknandeeller attom

intekanskefalletsistnämndabetalningsskyldigheten. I deteller om

näringsidkaredenfråntjänstellernågon presterats somvaraens

fakturan.skickar

visserligen tänkaskanmetodenanvändandesystematisktEtt av

tillämpliga.blibedrägeri kanreglerbrottsbalkensmedföra att om

ochskada hosvisademellertid bl.a.detkrävs mottagarenDå

Utredningennäringsidkaren.hosvinning uppsåtsamt somanser,

möjliggörregelfinns behovdettidigare anförts, ettatt somav en

sanktionkännbarträffasjuridiskaden utan attatt av enpersonen

näringsidkaren. Denstyrkas hosvinning behöverskada och

möjligt utdöma§i 15 detbestämmelsen görsärskildaföreslagna att

enligt 32marknadsstörningsavgift

sig metodanvändaförsvarbartkanfall där detDe att enavvara

inbetalnings-ellerskickaroombeddnäringsidkarendär ettvaraen

tidningsprenumera-förnyelserexempelvisliknandekort eller är av

affärsför-etableratkansättförsäkringar. Påellertioner ettsamma

fall därtänkas utgöranäringsidkare emellanhållande två ett

iförsvarbarmetodenförSkälenmetoden kan godtas. att varaanse

leda tillskulleförfaringssättfallnämnda är annatatt ettnu

i realitetendelskostnaderomotiverat mottagarna,uttasstora avsom

för dem. Iökad säkerhetnämnvärddels inteoch någonmotsvarar

tillavtalsförhållandeisigfall det stårdessa rör ettparter somom

förfarandetgällandekan då knappast görasvarandra. Det att

konse-juridiskabeträffande devilseledanormalt är ägnatsett att

erbjudandemedaviexempelvis utskickadkvenserna omenav

1993:59SOU



362 De materiella reglerna

förlängd prenumeration eller förhöjt försäkringsskydd högremot

avgift.

Även mellan avtalsparter kan situationen den med-attvara

delandena eller informationen bifogas försändelsen är såsom

otydliga förfarandet ändå bör vilseledaägnatatt att mottaga-anses

Det kan inte näringsidkare använder sigaccepteras attren. en av en

negativ säljmetod och friskriversedan sig olikamed meddelanden

betalning frivilligär Kraven bör i detta hänseendeatt etc.om

ställas högt. Att skett iså praxis framgår avsnittet neutralise-av om

fallrande uppgifter se avsnitt 5.2.1. Om berört slag inteav nu

uppfyller rekvisiten i den speciella regeln negativa säljmetoder,om

bör de kunna enligtprövas generalklausulen och strida motanses

god marknadsföringssed med den påföljden förbud meddelas.att

Eftersom konsumenter och andra förbrukare har starkt behovett av

skydd denna erbjudanden framställs oklartmot att påtyp sättettav

detär angeläget KO aktivt följer aktiviteter detta slagatt påav

marknaden.

135. Marknadsföringskorruption

Utredningens förslag: Ett förbud marknadsföringskorrup-mot

tion införs. Det innebär kodifiering och viss preciseringen en

och vidareutveckling Marknadsdomstolens praxis. Bestäm-av

melsen in i 16 § i den lagen.tas nya

Skälen för förslaget: En väl avgränsad kategori bland de säljfräm-
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lämpligen under be-jande åtgärderna de förfaranden gårutgör som

benämningen antydermarknadsföringskorruption.nämningen Som

från marknads-deninnebär form beslutsinñltrationåtgärderna en av

otillbörligt sökaförande näringsidkarens sida i syfte sättpåatt ett

den marknads-inompåverka beslutsprocesser hos förbrukarna, dvs.

otillbörliga ligger dels, ochförande näringsidkarens kundkrets. Det

bakomframförallt, i företas påkanske åtgärdernaatt ryggen
4

uttryckligaeller derasförbrukarna, deras vetskap tystautan utan

elleri riktas tillmedgivande, dels de på annatettatt’ sompersoner

ellerhandlar för deras räkningföreträder förbrukare ellersätt som

rekommendationerförbrukare medtill uppgift tillhandagåhar att en

säljbeslut. förslagetseller Enligtinverka dennes köp-kan påsom

eller företagförbrukare3 § förstås med även personer som

återförsäljareför bruk,tjänsterefterfrågar eller t.ex.annansvaror

vidaredistributörer.eller andra

ofta framstår förkast-förfarandenfrågaDet härär som somom

affársetiskt. Marknadsdomstolen harallmänmoraliskt ochliga både

bestickningsliknande åtgärder.sin praxis demi betecknat som

marknadsfö-Enligt utredningens mening påkallatår det iatt en ny

marknadsförings-intaringslag uttryckligt stadgande riktat motett

angelägetkorruption. framstårDetta mycketså sommerasom

problemväxandeform irreguljärdenna beslutspåverkan är ettav

internationellt.svenskabåde den marknaden ochpå

Bakgrund

växandemarknadsföringskorruptionSom redan nämnts är ett pro-
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blem marknaden.på Dessvärre det inte möjligtär i siffroratt ange

vilken omfattning korruptiv beslutspåverkan för närvarande har

inom svensk marknadsföring. Försök gjorts inom bl.a. ICCsom

visar det är än svårare någorlunda säker redovisningatt att ge en av

marknadsföringskorruptionens förekomst och utbredning i länder

i marknadsmässigt avseende kan jämföras Sverige.medsom

Vissa hållpunkter för bedömningen problemets vidd har ut-av

redningen i allt fall kunnat skaffa sig. Det i landvårtorgan som

hatorde den bästa överblicken dagens situation Institutetär motav

under 70 tid följtårs utvecklingen såväl inom näringsli-mutor, som

inom den offentliga sektorn, framför allt sin fort-vet som genom

löpande rådgivnings- och informationsverksamhet. Institutet dengör

bedömningen marknadsföringskorruption påtagligtär ochatt ett

tilltagande problem. Genom sina internationella kontakter har in-

stitutet erfarit bedömning i andra länder, bådegörsatt ut-samma

vecklade ickeoch utvecklade, låt sina håll ipå prakti-attvara man

ken har inställningnågot överseende till s.k. facilitatingen mera

mer eller mindre reguljär Smörjning underordnadepayments av

befattningshavare och anställda harän och hävd har haftman av

i land.vårt Det kan tilläggas korruption allvarligtär problematt ett

iäven den transnationella marknadsföringen och där ofta har helt

andra proportioner vad denän har inom svensk handel och övrigt

näringsliv. Under de årtiondena har flera allvarliga försöksenaste

gjorts komma tillrätta företeelsen,med inombl.a. FN ochatt

OECD inom ICC. Hittills har dock dessa ansträngningar intesamt

krönts med framgång.någon

Huvudfrágan för utredningen har varit i fortsätt-ävenom man
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generalklausulenenligtmarknadsföringskorruptionningen bör pröva

för-riktadbestämmelse motsärskildintabörlagieller enen ny

betydligtdentalarlösningendenslag. Fördettafaranden senareav

gällerDettaspecialbestämunelsen.effekten hosnormbildandestörre

följdtillkanskeförfarandenfrågaisynnerhet avi all somom

marknadsfö-uppfattasinte allmäntskälandratradition eller somav

sådanaexempel påbeslutspåverkan ärKorruptiv ettringsåtgärder.

marknadsstörnings-gripatillmöjlighetHärtill kommeråtgärder. att

fall.allvarligaiavgift

Praxis

general-inte fråganöverhuvudberörstill MFLförarbetenaI om

mark-tillämpas påkunnabörkonkurrensotillbörligklausulen om

harMarknadsdomstolenkorruptiv karaktär.nadsföringsåtgärder av

åtgärdersäljfrämjandeslagit fastärendenemellertid i flera att som

enligtotillbörligaverkan ärbestickningsliknandefå gene-kan en

Im-ASBAMD 1977:17,falletförstaDet§ MFL.2ralklausulen

presentförpack-detaljistererbjudande till bl.a.gällde ett enavport,

ochkristallglas vatten-whisky,flaska någrainnehållandening enen

anställdavisadeUtredningenkonfektyrer. attköpkaraff vid av

detaljhandels-defemiför inköpensvarade procent avcapersoner

i mångaävenfannDomstolenerbjudandet.fått att,företag omsom

risk förvissdetfannserbjudandet,fall nåttsdessa ägaren enavav

riskalltsåförelåggrund häraverbjudandet. Páanställda nåttsatt av

befannserbjudandetverkan ochbestickningsliknandeför vara

MDärenden,i tvådensammablevotillbörligt. Utgången senare
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1984:4, E Stjärnberg, och MD 1988:27, Rolf Danhammar. Det
.
- förra gällde armonserbjudande overhead-projektorer,ett därav

köparen utlovades mindre portabel TV-apparat kostnad. Ien utan

det fallet erbjöd säljaren i direktreklam kasettradio till densenare en

köpte minst 15 förpackningar overhead-ñlm. I båda fallen fannsom

domstolen många anställda i inköpsfunktionatt skulle komma att ta

del respektive direktreklamen ochav armonsen samt att tv-apparaten

kasettradion typiskt fick avsedda försett privat bruk.anses vara
. Risken för erbjudandet fick bestickningsliknandeatt verkanen

bedömdes iStjärnberg-fallet påtaglig och i Danhammar-falletvara

betydande. Med motivering har domstolen i ärendet MDsamma

1993:18, Aktiv Förvaltningstjänst, förbjudit detta företag vidatt

marknadsföring Akelius Skatteinformation respektive datorpro-av

erbjuda julost i det förra fallet och tio CD-skivorgramvaror meden

klassisk musik eller våskset med två resväskor iett hårdplast i det

senare.

Överväganden

Allmänt

Som Marknadsdomstolen betonat kännetecknas marknadsförings-

korruption sin bestickningsliknande verkan. I anslutning härtillav

vill utredningen framhålla det är önskvärt i marknadsförings-att att

sammanhang starkare än vad skett i brottsbalksstadgandenasom om

bestickning och mutbrott betona bestickarens centrala roll. I mark-

nadsföringssammanhang är det nämligen bestickaren initia-tarsom

SOU 1993:59



367materiella reglernaDe

genomförande. Enochuppläggbestämmertivet och ensamsom

uttryckligtini lagenmarkering sker bäst etttasådan attgenom

marknadsföringskorruption.stadgande om

särskild be-imarknadsföringskorruptionGenom taatt enupp

frågainte ärdet härocksåmarkerarstämmelse att enomman

allvarligtakut,förut konstaterats,företeelsemarginell ettutan, som

vill i dettaUtredningenproblem.växandesaxmoliktoch samman-

Oavsettinternationellt.problemet ärunderstrykaocksåhang att om

inte,EG eller måsteiinlemmatbli heltSverige kommer att man

frånkonkurrensskärptmedräknameningutredningensenligt en

fråninte bortkanManmarknaden. attsvenskadenutlandet på se

vissaförmedför riskerocksåkonkurrensutländskskärpten

vinnerbeslutspåverkanirreguljärförverkningar. Farannegativa att

intefårallvarligare uttrycksig alltutbredning ochytterligare tar

detbl.a.erinrasammanhangeti detvillUtredningennegligeras. om

inbegripetländer Sverigei flertaletförhållandetnotoriska att man -

iochmildarelagstiftningen påinäringslivetinomsåväl sersom-

åtgärderlandet förbjudnai detgodtarutsträckningviss rentav egna

syfte.i exportfrämjandevidtasdenär

bestämmelsesärskildvid utformningenUtgångspunkten omav en

marknadsfö-regleradenna skallmarknadsföringskorruption är att

ochsälj-föranvändsvissa metoderbestämtring, närmare som

tillämpasdedessa ärkarakteristiska förDetinköpspåverkan. att

frågaalltsåärskala. Detvanligen isystematiskt och större enom

vissförindividuelloftamindreochgenerell påverkan enenom

påverkansåtgärd.avpassadbeslutspåverkareellerbeslutsfattare

den be-vidtarkända för deninteoftaMycket är mottagarna som
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slutspåverkande åtgärden. Kommunikationen sker, desom ovan

nämnda MD-ärendena visar, vanligen gruppkorsband ellergenom

ofta oadresserad, direktreklam eller tidnings- ellerannan, genom

tidskriftsarmonser.

Bestämmelsen skall sikte obehörigpå och inte godtagbar be-ta

slutsinñltration hos kunder. Konsumenter och andra förbrukare,

inbegripet vidaredistributörer, skall tillerkännas fredad besluts-en

sfár inom vilken utanförstående inte får störa med beslutspåverkan

kan klassificeras korruptiv.som som

Behovet särskild bestämmelse detta slag särskiltärav en storav

i Sverige. Detta beror på svenska företag, i till vad falletatt motsats

i jämförligaär många länder, i ovanligt utsträckning drivs istor

aktiebolagsform och inte enskild firma. Risken för beslutskon-som

flikter blir härigenom eftersomstörre, beslutsfattarna inte är

företagaren själv i eller funktion,utan personer som, en annan

handlar företagetspå vägnar.

Bestämmelsen bör utformad sådantpå den träffarsättett attvara

de i praktiken vanligaste typfallen korruptiv beslutspäverkan.av

Detta innebär bestämmelsen bör omfatta sådan påverkanatt pä

behöriga beslutsfattare inom företagett

inom företaget visserligen inte själva behörigaärpersoner som

fatta beslut del i beslutsprocessenatt inom företaget,tarmen som

bereda ärenden köpt.ex. eller försäljning eller till-attgenom om

handagå med sakkunskap och rådgivning man kan här tala om

påverkans- respektive hjälppersoner

utanför företaget har behörighet fatta beslutpersoner attsom

företagetspå vägnar
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ochutanför företagetoch rådgivarekonsulter andra står4. som

sin kapaci-i dennahjälppersoner,fungerar påverkans- ellersom

tet.

vadfalladäremoträckvidd börUtanför bestämmelsens som

ledet,i andrabeslutspåverkanirreguljärkunna betecknasskulle som

självständigteller företagbeslutspåverkandvs. på sompersoner

i internadeltar denräkning och inteför förbrukarensutför uppdrag

denne.beslutsprocessen hos

särskildföreslåutredningenskäl förvägandeEtt atttungt en

sanktionerdeförutsättning för allabestämmelse den ärär attatt en

utnyttjas, dvs.skall kunna äventillhandahållerlagförslagetsom

marknadsstörningsavgift.framför allt,skadestånd och,

rättspolitiskainte deövervägtUtredningen har noggrant om

marknadsföringskorruptionspecialstadgandesyften, ett omsom

i skulle kunnaväsentligen, ställetåtminstonetillgodose,skall

tillämpning brottsbalkensföljdriktiguppnås avmergenom en

BrB.§17 kap. 7bestickningsstadgande

visar behovpraxis finnsMarknadsdomstolens detRedan att ett

Erfaren-beslutspåverkan.marknadsrättsli korruptivregler motgaav

bestickningsstad-visar också med all önskvärd tydlighetheten att

motverkagällerotillräckligt styrmedel detgandet är när attatt

stadgandetmarknadsföringskorruption. bl.a. påDetta beror att

i allmännabestickningenotillåtna handlingarna,beskriver de

tillämpnings-vidavilket givetvis sammanhänger med detordalag,

formerallatillämpasStadgandet skall kunna påområdet: av

tänkaskanbestickningssituationerbestickning och i alla som

i samhället.förekomma
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Den kanske främsta svagheten hos bestickningsstadgandet år

emellertid fysiskaenbart omfattas. Den begränsningenatt personer

följer allmänna straffrättsliga principer i Straffrätts-svensk rätt.av

ligt kan inte utkrävas juridisk Visserligen finnsansvar av en person.

sedan 1986 vissaår bestämmelser företagsbot i 36 kap. BrBom

tänktaär kunna tillämpas för brott har begåtts iattsom som

näringsverksamhet, dessa bestämmelser lär i fortsätt-ävenmen

ningen komma sakna praktisk betydelse. Utredningens över-att

väganden företagsbot berörs i avsnitt 6.2 nedan. Detom som nu

innebär det helt övervägande antalet fall korruptivsagts att av

beslutspåverkan, åtgärder planerade inom och verkställda av

företag, inte kan beivras adekvat med stöd bestick-på sättett av

ningsbestämmelsen.

Visserligen det möjligtär föra ansvarstalan eventuelltatt mot en,

flera, anställda i företaget den juridiska personen. De straff som

ådöms de anställda, dagsböter, i regel ganska måttliga.är Dessutom

kan räkna med i synnerhet åtgärden varit kommersielltatt,man om

lyckosam, företaget till sist eller förpå böternasättett annat svarar

och för eventuella andra kostnader.

Inte heller bestickningsstadgandets rekvisit särskilt väl inpassar

korruptiv beslutspåverkanpå vid marknadsföring. Stadgandet förut-

sätter nämligen bestickaren erbjuder förmånen mutan eller denatt

otillbörli belöningen till viss, individualiserad adressat arbets-ga en

eller uppdragstagaren. Det skall med andra ord, sakentagaren som

ibland uttrycks, fråga påverkanskontakt mellan indivi-vara om en

dualiserade Om sådan kontakt inte etablerats stad-ärpersoner. en

gandet inte tillämpligt. Vid irreguljär beslutspåverkan i marknads-
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företag närings-detföringssammanhang hör direkt mellankontakt

till undanta-idkaren vidtar åtgärden och kundkretsen snararesom

redovisatstidigarefrekvent typfallEttär ärmotsatsen: somgen

ickegruppkorsband ellererbjudandet sänds annatatt ut genom

harbegränsningenpersonadresserat massutskick. Den nämndanu

kom-i 2 § MFLbidragande till generalklausulvarit orsak att enen

ibestickningsstadgandet dessaförmit tillgripas kompletteraattatt

fall.

riktningiytterligare omständighet verkat ärEn attsom samma

ifrån alltid uppvisar de dragmarknadsföringskorruption långt som

Framförallt dettabestickning. gällertypiskt förbinder medman

ofta be-karaktär. Förmånernasgenerellaåtgärdernas ochöppna

sig hänförakan tveksamtockså detgränsade värde gör attatt te

attrakti-vissde kan hatill kategorin muta,dem även antas enom

Marknadsdomstolen användererbjudandet.förvitet mottagarna av

utomrättslig denpraxis, i sina besluti anslutning till äldreockså,

bestickningsliknande verkan.mjukare formuleringen

karakteriseras klander-Marknadsföringskorruption bör alltså som

beskrivs idenandra grundervärd bestickningpå något än så som

transaktio-enstaka§ BrB. Medan bestickning17 kap. 7 gäller den

vidbeslutspåverkanoch dess effekter kännetecknas irreguljärnen

storskalig. Ettochmarknadsföring den standardiseradärattav

antaloch erbjudande riktas i regel till stortett personer.samma

inte framstårStorskaligheten medför erbjudanden,ävenatt somsom

tillsamman-bestickningsstadgandet,särskilt enligtklandervårdaså

marknadsföringssynpunkter ochbedöms allvarliga fråntagna som

icke önskvärtsynpunkt sättägande från allmändessutom påatt ett
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snedvrida konkurrensen.

Bestämmelsens utformning

Utredningens lagförslag alltså i 16 § särskild bestämmelseupptar en

marknadsföringskorruption. Utredningen vidhar den redak-om

tionella utformningen bestämmelsen haft lagtextenmål attav som

skall dels de karakteristiska justdragen hos marknadsförings-ange

korruption, dels förmedla åtminstone ungefärlig uppfattningen om

mellan former förgränsen gär godtagbara beslutspåverkan ochvar

korruptiv beslutspåverkan.

likhetI med övriga materiella bestämmelser i den föreslagna

lagen innehåller bestämmelsen marknadsföringskorruptionom en-

bart objektiva rekvisit. Den marknadsförande näringsidkarens in-

tentioner ieller mening goda eller onda eventuellanågon ellertro

vårdslöshet skall inte beaktas vid bedömningen vidtagenav om en

korruptiv åtgärd föreligger eller inte.

Också i likhet med övriga materiella bestämmelser i krävslagen

enligt 16 § enbart vidtagnaden åtgärden ägnad ha denäratt att

angivna effekten, dvs. i detta fall medföra för etisktriskatt en en

inte godtagbar beslutspåverkan. Med inriktningdenna bestäm-av

melsen har utredningen tillräckligtdet i lagtexten beskrivaansett att

själva handlandet med orden erbjuda korruptiva förmåner. Att

isker brottsbalkens bestickningsstadgande särskilt omnärnnasom

utlova och lämna intehar bedömts nödvändigt.vara

Det förhållandet stadgandet innehåller objektiva rekvisitenbartatt

förutsätteroch riskbedömning innebär domstolen skall baseraatten
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intealltsåkrävsDeteffektbedömning.hypotetiskprövningsin på en

stånd.kommit tillvisasbeslutspåverkan kan hafaktisknågonatt

marknadsföringskor-i bestämmelsenrekvisitetcentralaDet om

kanskeellerfaktorernapåverkandebeskriver deruption detär som

det korrup-konstituerarpåverkansmekanismuttryckt denbättre som

mindreibestämmelseninnebärbeslutspåverkandet. Dettativa att

uppmärksam-riktari brottsbalkenbestickningsstadgandetgrad än

otillbörliga belö-denmutan ellerförmånen,självapåheten

understrykasförtjänardetmarknadsföringssynpunktningen Från -.
däremotdetmarknadsföringsåtgärder ärfrågahärdet äratt om -

näringsidkarenmarknadsförandedenfrämst betonanaturligt attatt

mentalförriskeråstadkommeråtgärdenkorruptivaden engenom

jämförbaraellerförbrukarnaanställda hosuppbindning upp-avav

deförsättaägnadbefaraskani sin attDenna,dragstagare. tur, vara

i för-beroendeställningiuppdragstagareanlitadeanställda och en

risk låterdessamedför förnäringsidkaren,till atthållande ensom

enskildakan, i detsätthandlande påi sittpåverkassig ett som men

förbru-huvudmannenstridabehöver,nödvändigt motintefallet -

intressen.karens

beroendeför-ochbindningenmentalavilket denMedlet genom

be-åstadkomsnäringsidkarenmarknadsförandehållandet till den

ekono-vanligenförmåner. Dessa har ettparagrafenskrivs i som

intedockdettabörmeningutredningensEnligtvärde.miskt upp-

förmånenväsentliga äroeftergivligt Detkrav.ställas något omsom

påverkabefaraskanattraktiv denbedöms sådomstolen attvaraav

uppdragstagare.berördaanställda ellerde

tolk-funniterfarenheterredovisadeutifrån attUtredningen har
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ningssvårigheterna kan begränsas väsentligt lagtexten inte ut-om

formas alltför knapphändigt. 16I § andra stycket finns därför an-

givet antal omständigheterett särskilt skall beaktas vid bedöm-som

ningen den beslutspåverkande åtgärden, objektivtav börom sett,

korruptiv. Omständigheterna har i vissanses anslutningsom till-

systematik lanserats den finländske rättsvetenskapsman-en som av

Johan Bärlund i monografin Korruptionsbrotten i näringslivetnen

Helsingfors 1990 klassificerats i nämligentre grupper,-

de anställdas ställning och arbetsuppgifter. Som bedömnings-

faktorer härvid kan erbjudandet riktas till anställdaanges om

inom den offentliga eller privata sektorn och eller till särskilt

integritetskänsliga såsom i utpräglad för-personer, personer

troendeställning.

den erbjudna förmånens attraktivitet och den risk för bind-

ningar till den marknadsförande näringsidkaren förmånensom

kan befaras föra med sig. Denna bedömningsparameter har

naturligtvis nära samband med den föregående.ett Avgörande för

attraktiviteten främstär förmånens beskaffenhet och värde, sett

den anställdes synpunkt. Alla slags förmåner kan dock inteur

sidoordnas på given värdeskala från attraktivitetssynpunkt,en

bättre måltidt.ex. och personlig kostar likaen presenten som

mycket.

vad är allmänt godtaget i fråga kontakt- och relations-som om

skapande åtgärder i samband med marknadsföring. Från denna

synpunkt skall särskilt bedömas erbjudanden studieresor,om

symposier och andra helt eller delvis studieinriktade aktiviteter,

liksom vad är allmänt godtagbara former för representationsom
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näringslivs-i olika och samhällskretsar.

storskalighetentypiskamarknadsföringskorruptionförDen

vidbestickning,vidi till falletmedför vad äratt motsatsman,

näringsid-omfång ochinbedömningen också bör åtgärdensväga

konkurrenssnedvri-ochresursinsatser. marknadsstörandeDekarens

vederbörligt beak-blir dettaeffekterna åtgärdendande på settav

tade.

iuttryckligeninte nämnsomständigheterYtterligare andra som

pekavill särskilt påUtredningenförtjäna beaktas.kanlagtexten att

ochnäringsidkarenmarknadsförandemellan denrelationerna

organisatoriskt ellernäraförbrukarenhuvudmannen, ettt.ex. om

bestårmarknadsmässigt samarbeteekonomiskt ellerfortlöpande

dem.mellan

funnit16 § utredningenhari övrigtutformningenVad gäller av

bararekvisit uttryckligennödvändigt införadet attettatt som anger

inte vidtas förbrukarnasmedbeslutspåverkande åtgärdersådana som

otillåtna. innebärklassificeras Dettaskallgodkännande ensom

etikuppfattning inometableradvälsedan längekodiñering av en

skyddadtillnäringslivet förbrukarna moralisk rättharatt enen

beslutsfär inom det företaget.egna

materiella reglerövriHuvudsubjektet i §16 detsamma iär gasom

juridiskellernäringsidkare, § definierad fysiski 3dvs. personsom

inbe-kommersielldriver verksamhet ekonomisk eller natur,avsom

intedel verksamhetenstatliga kommunala till dengripet och organ

i myndighetsutövning.består

anställda6 15 §§,i övrigt liksomhandlingssubjektKretsen är -

beslutspåverkanirreguljäraden näringsidkare i rörelse denhos vars
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företas. Dessa skall alltså kunna självständiga handlingssubjektvara

vid sidan eller, undantagsvis, i stället för näringsidkaren. Det-av

gäller andra fysiska juridiskaeller handlar påsamma personer som

näringsidkarens vidaredistributörervägnar, eller it.ex. agenter

olika led, liksom andra vilka väsentligt har bidragit till åtgärden, väl

i praktiken främst reklambyråer och andra konsultföretag samt

distributionsföretag ingripandepå isättett engageratssom mera

åtgärden med urval Bestämmelsen i 24 § skallt.ex. mottagare.av

Ävenalltså gälla i frågaäven korruptiv beslutspåverkan. be-om

stämmelserna marknadsstörningsavgift skall kunna tillämpas.om

Utredningen vill i detta framhållasammanhang vikten kretsenattav

handlande subjekt får denna vida avgränsning. Detta nämligenärav

förutsättning för skall ingripakunna åtminstone någor-atten man

lunda effektivt korruptiv beslutspåverkan frånmot som emanerar

utländska företag inte fast inomär etablerade landet.som

Primära skyddssubjekt enligt 16 i vissär olikhet de övrigamot

materiella bestämmelserna i lagen, andra förbrukare. Om en

marknadsförande näringsidkare skulle vidta korruptiva beslutspåver-

kande åtgärder anställda iär konsumenters priva-mot personer som

hushåll paragrafen inteär tillämplig. I sådant fall dockta ett som

får komma sällan inträffa, får generalklausulen, 4antas att

tillämpas. Situationen dockär detnär gäller uppdragstaga-en annan

Det nämligenär vanligt konsumenter anlitar konsulter ochattre.

andra uppdragstagare för olika tjänster, särskilt i samband med

byggnadsarbeten. Detta anledningen tillär i 16 § tredje stycketatt

såväl konsumenter andra förbrukare skyddssubjekt.som anges som

Även konkurrerande näringsidkare bör betraktas viktigasom
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bestämmelsenfårsynpunkterallmännaskyddssubjekt. Från mera

konkurrenspolitiskaviktiga närings- ochförockså värnettsomses

fram-snedvriderKorruptiv beslutspåverkanintressen. nysssom

beslutsfattandetirationalitetmotverkar denhållits konkurrensen och

marknad.fungerandeförutsättning för välär enensom

vik-mycketochsig iMarknadsföringskorruption skiljer ettett,

i lagenmarknadsföringsåtgärderavseende från övrigatigt, som

korruptivariktas detill dessaotillåtna. Idirekt utpekas motsatssom

tillkundkretsenförbrukarnadirekt tillåtgärderna inte utan perso-

kommersiella be-i denmellanmansrollintar slagsettner som

till för-eller uppdragstagareanställda hosslutsprocessen, såsom

påverkans-adre.ssater föralltsåärkunder. Dessabrukare personer

marknadsfö-skyddssubjekt frånprimäraintedeåtgärderna ärmen

tillutredningens mening kommaenligtbörringssynpunkt. Detta

Ettingripanden och talerätt.bestämmelsernai bl.a.uttryck om

23 § skall inte kunnasåledesförslagetsmed stödingripande av

ingripandeOmuppdragstagaren.anställde ellerriktas den ettmot

med mutbrottsbe-ske stöddettapåkallat bördennemot avanses

20 2 §stämmelsen i brottsbalken kap. BrB.
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Informationsskyldighet

Utredningens förslag: Generalklausulen informationsskyl-om

dighet vid marknadsföring till konsumenter i MFL i saktas

huvudsakligen oförändrad in i den lagen. Generalklausulennya

dock utformning, tydligare klargör ochnärges en annan som

informationhur skall lämnas.

denI lagen preciseras i vilka hänseenden konsumenternasnya

behov information skall tillmätas särskild vikt. Informa-av

tionsskyldighet skall också gälla vid marknadsföring till andra

förbrukare konsumenterän i fråga sådana tjänsterochom varor

i inte obetydlig omfattning utnyttjas för enskilt bruk.som

Bestämmelsen in i 17 § i den lagen.tas nya

Skälen för förslaget: Generalklausulen informationsskyldighetom

deutgör centrala reglerna i nuvarande MFL. Den harmesten av

både principiell och praktisk betydelse från konsument-stor

skyddssynpunkt. Den har kommitockså utgångspunktenutgöraatt

för särskilda bestämmelser informationsskyldighet i andraom

konsumentskyddande lagar, för sin tillämpning hänvisar tillsom

MFL: regler. En motsvarande generalklausul informationsskyl-s om

dighet självfallet ingåmåste också i marknadsföringslagen.den nya

På grundval erfarenheterde vunnits under de 17-18 årav som

den nuvarande generalklausulen har tillämpats det emellertidärsom

möjligt utforma bestämmelsen informationsskyldighet påatt ettom

tydligare Enligt utredningens meningsätt. det önskvärtär att

precisera informationsbehov framstår verkligt viktiga frånsom som
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konsumentsynpunkt. Det sig vidare utvidga general-befogatter att

klausulens tillämpningsområde informationtill ävenatt avse som

lämnas till andra förbrukare enskilda konsumenterän men som

sådana eller tjänster omfattning utnyttjasi vissavser varor som av

konsumenter.

Bakgrund

En fungerande marknadsekonomi förutsätter konsumenterna äratt

väl informerade. Också från enskildeden konsumentens synpunkt

det viktigtär han eller hon har tillgång till erforderlig informa-att

tion. Lagstiftningen marknadsföringenspå område kan inte stanna

vid söka tillse intekonsumenterna blir vilseledda. Genomatt att

tillgång till god information får konsumenterna möjligheterökade

väl övervägda val. De kan härigenomgöra bättre tillfredsställaatt

sina behov och undvika ekonomiska andraoch risker.

Information förmedlas till konsumenterna på skilda Konsu-sätt.

mentupplysning former viktigi olika spelar roll. Informationen

sprids i omfattning via medier. Det dockoch stårandrastor pressen

klart reklam är viktig informationsbärare. Bakom bestämmel-att en

informationsskyldighet i MFL ligger vidare-strävan attsen om en

utveckla reklamens informationsfunktion.

Generalklausulen informationsskyldighet tillkom 1975år påom

grundval utredningsförslag Reklamutredningen. Den harettav av

byggts införandet prisinformationslagenutsenare genom av av

1991, närmare regler prisinformation näringsid-närsom ger om en

kare marknadsför bestämda och tjänster till konsument. Lag-varor
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tekniskt prisinformationslagen annexlag hänvisar tillär en som

administration sanktioner. Vidare har detaljera-MFL vad gäller och

för sin tillämpningde regler informationsskyldighet, somom

hänvisar till informationsskyldighet tagits ingeneralklausulen om

i konsumentförsäkringslagen, konsumentkreditlagen och paketre-

tillselagen. finns också koppling konsumentköplagenDet på såen

information medföra konsumentvaraunderlåten kansätt att att en

självständigt utformadebehäftad med fel. finnsHärutöveranses

i olika bl.a.bestämmelser informationsskyldighet lagar, påom

livsmedels- och läkemedelsomrâdet.

Översikten visarutländsk i avsnitt 3 reglerrätt attav om

informationsskyldighet ställerden generella karaktär, MFLav som

möjlighetsaknas Oftast finns där endastutomlands. attupp,

föreskriva information syfte vilseledande effekter.i motverkaatt

Övergripande inte likabestämmelser informationsplikt, änomom

formulerade finns emellertid i de danskagenerellt den svenska,som

marknadsföringslagarna.och norska

näringsidkarnaMFL bygger grundtanken det ankommer påpå att

själva tillräcklig information sina produkter. Detlämna äratt om

näringsidkare otillräcklig information ilämnar konsumenternanär

betydelsefulla ingripande enligt lagen kan ske.hänseenden ettsom

Ingripandet har formen informationsâläggande, riktatett motav

näringsidkarens tillräcklig information förstås,underlåtenhet. Med

allmänt inte informationen korrekt och tillbörlig ibara ärsagt, att

övrigt tillräcklig i den meningen denockså den ärutan att att ger

upplysningar i väsentliga hänseendenkonsumenterna de de behöver

för rationellt beslutsfattande.ett
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informationInformationsskyldigheten kan endast rentavavse

informationsskyl-kommersiell Av tryckfrihetsrättsli skäl ärnatur. ga

väljernäringsidkare självdigheten begränsad till gälla när attatt en

informationsåläggan-använda sig sådana framställningar ettav som

de avser.

infördesinformationsskyldighet denNär generalklausulen varom

knapphändigaLagförarbetena tämligen ochi huvudsak nyhet. ären

befintliga normkällortillämpningen kunde inte bygga såsompå

praxis.internationella konventioner, ICC:s Grundregler eller NOp:s

Över betydelsefullutvecklathar dock Marknadsdomstolenåren en

olika särskilda områdenpraxis trettiotal avgöranden. Påettgenom

preciserats riktlinjer utfärdadeinformationsskyldighetenhar genom

förinformationslänmande har varit föremålKOV. Sättet forav

näringslivetsKOV och organisationer. Häröverläggningar mellan

broschyr skall företagen informerabl.a. erinras KOV:s Hurkan om

1980.konsumenterna, utgiven år

Praxis

omfattninggrundläggande fråga informationsskyldighetensEn är

3 § skallenligt MFL. Av lagtexten framgår detendast att vara

information från konsument-fråga särskildhar betydelseom som

kvalitativHäri ligger be-synpunkt. både kvantitativ och enen

informationengränsning. kvantitativt gällal hänseende attsynes

tillspeciellt rikta sigskall beröra konsumenterantal ellerett stort

kvalita-särskilt skydd. Ikonsumentgrupp i behovär etten som av

informationsbehov visstivt hänseende föreliggadetmåste ett av
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styrka. Det KO har visa sådant behov föreligger.är attatt ettsom

Uppgiften har dock underlättats Marknadsdomstolen byggt sinattav

bedömning förarbetsuttalandet med särskild betydelsepå böratt

förstås ett inte helt obetydligt behov och inte bara sådana fall som

särskilt allvarliga.är

I den praktiska tillämpningen det visst motsatsför-kan uppstå ett

hållande näringsidkaresmellan Önskemål kommersiellaattom ge

budskap enkel och slagkraftig utformning och krav informa-påen

tionslämnande kostnadsfördyrande ochkan verka tyngandesom

påverka konkurrensförhållandena. Det framgår Marknads-samt av

domstolens praxis i situationerdet sådana skall göras avväg-att en

ning mellan olika berörda intressen.behov och

förklarade 1981Domstolen sålunda i fallet MD :4, Electrolux, att

informationsåläggandes innebörd bestämmas grundvalmåste påett

samlad bedömning behov konsumenterna harhur starktav en av av

informationen ifråga, hur omfattande informationen bör för attvara

tillgodose behovet vilka verkningar, positiva negativa,ellersamt

åläggandet kan få för det ekonomiska funktion och där-systemets

med för konsumenterna. I åladeavgörandet Marknadsdcm-ytterst

stolen Electrolux i informeraproduktbroschyreratt attm.m. om

vissa spisar salufördes koncernen andraäven underav varunamn,

s.k. märkesdifferentiering.

Marknadsdomstolen ogillat KO:s informationhar krav på Jm

totalkostnaden för hyra hemelektronik, hyrestiden endastnärav var

månader och månadskostnaden fanns angiven, 1990:l7,MDsex

ONOFF. Domstolen ogillat KO:shar yrkande från sidaett att en

bilhandlare skulle åläggas lämna information sin obenägemetatt om
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sig efterrätta Allmänna reklamationsnämndens uttalanden, MDatt

1978:13, Bilgaraget.

Den information kan olikakrävas kan slag. Ensom avvara

viktig produktinformation,är det vill informationsägatyp om

eller tjänstens innehåll, beskaffenhet eller egenskaper ellervarans

dess användning, förvaring och skötsel. iMarknadsdomstolen har

avgörandet 1981:20,MD SAAB-ANA, m.fl. bilföretagålagt iatt

armonsering informera bilens bränsleförbrukning och bränsle-om

kostnader enligt angivna i KOV:s riktlinjer. I avgörandetnormer

1990:27, HuddingeMD Bilinvest, har Marknadsdomstolen ålagt

bilhandlare vid marknadsföring begagnad personbil till konsu-att av

lämna varudeklaration för bilar i den omfattning och detpáment

i KOV:s riktlinjersätt området.påsom anges

En viktig pris- villkorsinformation,och villär det sägatypannan

information priset, betalningsvillkoren och förhållandet i övrigtom

mellan säljare kompletterasoch På detta områdeköpare. numera

MFL prisinformationslagen. Marknadsdomstolen har ålagtt.ex.av

vilkabyggnadsentreprenör tydligt villkor i kontrakts-atten ange

handlingarna axvtalsinnehåll,är avsedda MDutgöraattsom

1979: 18, Skånska Cementgjuteriet. bostadsrätterEn förmedlare av

informerahar ålagts kravet för bostads-ekonomisk planpåatt om

rättsföreningar, MD 1984:5, Hjärres.

Informationskrav kan kommersiel-gällaäven och tjänstersvarors

la det vill tillverkar, eller salu-säga importerarursprung, vem som

för eller tillhandahåller ursprungsin-eller utför tjänsten vara en

formation .
Olika medier mindre förär eller väl lämpade informationmer av
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§ andra stycket,framgår 3 MFLskiljer,viss Lagen såsomtyp. av

nämligen informa-informationslänmande,huvudtypermellan två av

Informationutanför säljstället.information påsälj stället ochtion på

märkning ellerskyltar eller påanslag ochsäljstället är t.ex. varan

exempelvarudeklarationer. Ett ärHitförpackning. hördess även

begagnadevarudeklaration förfalletdet ovarmänmda person-om

framför allt lämnas ibrukarutanför säljställetInformationbilar.

skyldighetfalletovannänmdaDeteller broschyrer. attomarmonser

produktbroschyreri Electroluxmärkesdifferentieringinformera om

information.exempel sådanpåär ett

informations-angåenderättsavgörandenföreligger ingaDet ännu

TV-reklam.samband medomfattning iskyldighetens

Överväganden

utredningensenligtinformationsskyldighet harGeneralklausulen om

marknadsföringsla-roll inomcentralkommit spelamening att en

väsentligtmycketkonsumentsynpunkt detärregelsystem. Frångens

förbetydelseinformation ärinnehåller sådanreklamatt som av

köpbeslut.övervägdaträffa välmöjligheterkonsumenternas att

in-riktlinjer harKOV:spraxis ochMarknadsdomstolensGenom

ganskainriktning klarlagtsomfattning ochformationsskyldighetens

iskett Mark-ocksådet,Utredningen vill understryka såsomväl. att

önskemålavvägning mellanpraxis,nadsdomstolens görasmåste en

kostnadsfördyringarrimliga mothänsyn, såsominformation ochom

informationshantering.och tyngande

iemellertid önskvärtdetutredningens meningEnligt är att en ny
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informationgeneralklausulenmarknadsföringslag merengesom

tillämpningen. Detledning förtillformuleringklargörande

konsu-frånbetydelsesärskildkriteriet,grundläggandenuvarande

informativt.särskilträttvisande ellerknappastmentsynpunkt, är

vägledandelämpligtvidaredetfinnerUtredningen att engenom

angelägetframför allt ärdetsituationer, därsådanaexempel ange

information.behövligtilltillgångberedskonsumenternasatt

informa-regelngrundläggandedenföreslårUtredningen att om

nä-uttrycks så,marknadsföringslag attitionsskyldighet enen ny

och itidpunktlämpligvidmarknadsföringvidskallringsidkare en

tilltillgångberörda konsumenterberedaformändamålsenligen

egentlignågoninnebär knappastRegelninformation.behövlig

fördelenpraxis hartillämpad atttillförhållandeiförändring mennu

vid bedöm-särskilt centralaframstårdepeka på moment somsom

näringsid-förskyldighetgrundläggandeuttryckerDenningen. en

omständigheterna kräver.informationlämnakare att som

skallbehovkonsumenternasmarkerarregelnföreslagna attDen

ochfrågan hurbedömningen när,vidutgångspunkten omavvara

För-information.särskildlämnabehövernäringsidkarevar en

in-bl.a.tillhänsynväsentligt medhärvidvarierarhållandena

ochmarknadskännedomväsentlighet, konsumenternasformationens

utgångspunktmedskeBedömningen börsäljformen.användaden

detinomföreliggaförutsättaskaninformationsbehovdetfrån som

väsentligenmarknadsföringenvilkettillmarknadssegmentaktuella

sig.riktar

bedömningsfaktorer,grundläggandevidare tvåmarkerarRegeln

förformenochinformationslämnandetförtidpunktennämligen
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informationen. Liksom i gällande rätt skall det kunna krävas att

information lämnas både säljställetpå och utanför detsamma. Det

är väsentligt informationslämnandet sker vid eller flera tid-att en

punkter adekvata i förhållandeär till konsumenternas köppro-som

Likaledes det viktigt informationenär får form iattcess. en som

görligaste bidrarmån till den finns tillgänglig bliroch uppmärk-att

sammad. Härvid bör beaktas reklam och andra kommersiellaatt

framställningar ofta studeras flyktigt. Kraven informationsläm-på

nande bör dock inte utformas de blir onödigtså betungande elleratt

kostnadskrävande eller kan verka konkurrenshämmande.

Informationsskyldighet bör föreligga inte bara vid reklam och

marknadsföring riktar sig till konsumentkollektivettannan utansom

vidäven marknadsföring riktad enskild kund. Detta innebärmot en

ingen förändring i förhållande till vad gäller för närvarande.som

Det även dock lämpligt i bestämmelsen markera, denattsynes att

gäller vidäven avgivande anbud, vid ingående avtal och vidav av

leverans.

Liksom hittills skall näringsidkare tryckfrihetsrättsliga skälen av

inte kunna åläggas använda viss eller trycktatt en annons annan

framställning med domstol bestämt innehåll. Ett åläggandeett av

informationsskyldighet skall bara gälla i den näringsid-månom en

kare själv beslutar använda sådana framställningar omfattasatt som

sådant åläggande.ettav

Utredningen finner det redan lämpligtnämnts lagtextenattsom

innehåller exempliñering tydliggör informationsskyldig-en som

hetens inriktning. Detta generalklausulen ökad konkretion tillger

ledning för näringsidkarna och rättstillämpande och detorgan
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konsument-fråncentraltsärskilt framstårmarkerar vad somsom

utform-tillansluterexemplifieringsynpunkt. En sådanskyddets

föreslagna lagen,i dencentrala bestämmelserflera andraningen av

vilseledande reklam.i 5 §stadgandetsåsom om

konsu-bedömningenmarkera vidBestämmelsen att att avavser

ochtjänstensellerinformationbehov artmenternas om varansav

bl.a.Härvid kan nämnasvikt.tillmätasskallegenskaper stor

underhålls-användbarhet,vikt, volym, hållbarhet,information om

hälso- ellereffekter fränskaderiskenergiförbrukning,behov, samt

information rörtillmätasSärskild vikt börmiljösynpunkt. även som

praktiken tilliställningstagandenVidavtalsvillkoren.priset och

i vadsärskilt beaktainformationsbehov börförekommande man

skall kunnaberörda konsumenterförinformationen krävsmån att

skall i vilkenbeaktasSjälvfallet ävenvärde.erbjudandetsbedöma

tillgänglig för konsu-lättkänd ellerinformationenutsträckning är

på sätt.annatmenterna

utvidgning personkretsvidare viss denUtredningen föreslår en av

kaninformationsåläggande meddelas. Dennaför vilkentill förmån

dockDet ärhittills varithar endast enskildpersonkrets konsument.

karaktärhuvudsakliga utgörtillprodukter, sininte ovanligt att som

marknadsförs andraeller konsumenttjänster,konsumentvaror mot

köpare.såsomoffentliga institutioner och företagförbrukare, t.ex.

huvudsaklig använd-beställs sådana förbrukare förellerDe köps av

arbetsplatser. Detinstitutioner ellerenskildaning påpersonerav

in-behovutredningens meningi sådana fall enligtfinns ett av en

till för-riktad andraformationsskyldighet i marknadsföringäven

egenskaper.och tjänsterssärskilt beträffandebrukare, varors
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Motsvarande problem har uppmärksammats i samband med

produktsäkerhetslagen. Denna efter lagändringär 1991år ävenen

tillämplig tjänsterpå och tillhandahålls i näringsverksam-varor som

het och konsumenter i inte obetydlig omfattning utnyttjar ellersom

kan komma utnyttja för enskilt bruk. Utredningen föreslåratt att en

motsvarande avgränsning tillämpningsområdetgörs för mark-av

nadsföringslagens regler informationsskyldighet.om

Utredningen har däremot inte funnit det påkallat att mera gene-

föreslårellt införande självständiga regler informationspliktav om

också vid marknadsföring förhållanden mellan näringsid-som avser

kare. Förhållandena härär alltför växlande och påtagliganågra

behov torde inte föreligga.

Utredningen vill slutligen understryka marknadsföringslagensatt

allmänna vederhäftighetskrav kan fordra viss information lämnasatt

vid marknadsföring och förbud vilseledande reklamatt mot t.ex.

kan utformas de innefattarså krav lämnandepå neutralise-att ett av

Ävenrande information, s.k. villkorade förbud. det föreslagna

stadgandeti 13 § förmånserbjudanden innefattar informations-om

krav.
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Identifiering

tillansluterBestämmelser införsförslag:Utredningens som

utomrättsligaetableradepraxis ochMarknadsdomstolens normer

imarknadsföring,vidnäringsidkare skallidentifiering. Enom

ochhurskallfirmaangivelse ochfirmasinprincip, angeange

skallnäringsidkareadressangivelse. Enlätt kan nåshanvar

utformadeframställningar såärkommersiella atttillseäven att

reklamidenti-icke-kommersiellafelaktigt uppfattasintede som

fiering.

förutsätterfungerande marknadvälför förslaget: EnSkälen en

Enförbrukare.näringsidkare ochmellankommunikationöppen

i inled-viktig baraintemarknaden ärkommunikation påöppen

skedenäven imarknadsföringsprocessenningsskedet utan senareav

andra skallförbrukareochkonsumenterfördenna, attt.ex.av

efter köpcivilrättsliga rättighetersinahävdakunna omgång avutan

Utredningen kan också konstateratjänster. atteller förvärv avvaror

af-godstridai principmarknadsuppträdande motanonymt anses

näringsliv.inom svensktfárssed

främstmarknadsuppträdandevisarErfarenheterna anonymtatt

anonymitetenhjälpmednäringsidkareoseriösaanvänds avsomav

liksomproduktlöftenför givnarättsligasig sittundandravill ansvar

tjänsterna.ochmarknadsfördafel i deför varorna

identi-näringsidkarensi första handöppenhet gällerKravet på att

andraochkonsumenterentydigt sättskall såpå attetttet anges

Detomgång.näringsidkarenbehov kan nåvidförbrukare utan
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andra kravet på öppenhet ligger på något plan och gällerett annat

i främsta näringsidkarens reklam och andra kommersiellarummet

framställningar. Kravet innebär dessa inte får föratt presenteras

förbrukarna på sådant desätt ägnade felaktigtär uppfattasett att att

icke-kommersiell information. En klar åtskillnad skall såledessom

göras mellan näringsidkarnas kommersiella meddelanden och

redaktionella framställningar. Den principen gäller för alla reklam-

medel och uttrycker inte bara internationellt vedertagna normer om

god affárssed. Principen är även samstämd med härskandeen

pressetisk uppfattning strikt åtskillnad skall mellangörasattom en

redaktionellt material och meddelanden betaldpå armonsplats. Syftet

blandär vidmakthålla och stärka mediernas integritetannat att och

därmed deras trovärdighet.

Praxis

Frågorna skyldigheten för näringsidkarna vid marknadsfö-om att

ring och firma och till ochatt attange namn se annonser annan

reklam utformas inteså de felaktigt uppfattas redaktionelltatt som

material uppmärksammades tidigt i den utomrättsli normbildningga

utvecklades NOp. Den praxis skyldighet reklam-som genom attom

markera nämnden utbildade kom starkt influera den regelattsom

reklammarkering 1966 intogs i ICC:s Grundregler ochom som som

i allt väsentligt oförändrad ingår i den gällande editionen såsom

artikel ll, under den internationellt vedertagna beteckningennu

reklamidentifiering.

Marknadsdomstolen har i sin praxis följt och delvis vidare-upp
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utvecklat den utomrättsliga normbildningen.

informationsskyldighet 3 §stöd generalklausulenMed av om

skyldignäringsidkarenslagit fast ärMFL har domstolen attatt

sker dettasändare. Normalttydligt är attgenomvem somange

Dettatelefonnummerfast adress ellerfirma eller samt anges.namn

Corteco, och MD1980:12,bland ärendena MDframgår annat av

fallet framhöllförraBennebol. I det1983: 17, Fyndmarknaden

reklamkarak-särskilt påkalladsändarangivelsedomstolen äratt om

1983:16,tydligt. fallet MDinte framträder Ihos meddelandettären

intesändarangivelsedomstolenSkandinavisk uttaladePress, att

medförsettreklamförsändelser dettaytterkuvert till ärkrävs på om

tydligt framgår ärinnehålletreklammarkering och det somvemav

iKonfektion, fastslogs1975:12,fallet Jerryssändare. I MD att

telefonnum-tillfälligt hyrda lokalerförsäljning iför tillfälligreklam

sådant köparesättoch adress skall på utanattettangesmer

näringsidkaren.medfå direkt kontaktsvårighet kan

flertal fall rörande reklam-avgjortharMarknadsdomstolen ett

gällt tidningsannonser. Detharflesta demidentiñering. De av

kommersiell reklamfallet, 1972:4, gällde vissaförsta MD som

reklamtidning,utgivenföretagbedömda artiklar i fyraaven

för läsarna närmastHund och Eftersom artiklarnaAktuellt Katt.om

avsaknadendomstolenredaktionellt materialframstod bedömdesom

fallet MDAvreklammarkering otillbörlig enligt MFL.somav

tydligdomstolen kräverframgår1987:5 Skoladan Två Sekel, att en,
redaktio-reklanunarkering intryck att varaavgerav annonser som

Året och1988:1, Runt,material. i ärendena MDnellt Avgörandena

ställerdomstolen strängabekräftar1991:18, Vedum Kök,MD att
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krav reklamidentiñeringpå vid tidningsannonsering. Domstolen har

i ärenden, blandnågra MD 1972:14, Ikano, riktat anmärk-annat

ning ytterkuvert till reklamförsändelser varit utformade påmot att

sådant sätt de lätt kunnat uppfattas innehållandeett att ettsom

meddelande från myndighet.

fallNågra domstolen har gällt inbjudanprövat konsumen-som av

till säljarrangemang näringsidkarendär antingen underlåtitter att

eller inte tillräckligt tydligtpå inbjudansätt gäll-ett angett attange

de sådant i 1973:3,MD Holiday Magic, home-ett ettarrangemang,

och i MD 1973:24, Paul Mertens, utflyktsresa.party en

Avslutningsvis skall erinras skyldighet för näringsid-attom en

kare fast adress och telefonnummer föreskrivs i lagenatt ange om

tillfällig handel. Andra näringsrättsliga speciallagar innehåller

bestämmelser firmaangivelse produkten,på livsmedelsla-t.ex.om

och läkemedelslagstiftningen för närvarande kungörelse,gen en

utfärdad dåvarande Medicinalstyrelsen MF 1968:35,av om

märkning medicinska specialiteter.av

Överväganden

Enligt utredningens mening den praxisär Marknadsdomstolensom

utvecklat firmaangivelse och reklammarkeringreldamidentifie-om

ring väl avvägd och den har vunnit sådan fasthet den böratten

kodiñeras i marknadsföringslag.en ny

Utredningen förordar kodifieringen sker i den formenatt att

bestämmelser firmaangivelse, adressangivelse reklamidenti-ochom

ñering sammanförs i särskilt avsnitt med rubrik,ett egenen
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materiel-efter deomedelbartavsnittet placerasIdentifiering, och att

dels bestäm-markerasdispositiondennaMedbestämmelserna.

tillkopplingennäradenreglerna,delsbetydelse,melsernas trotsatt

informations-17 §ochreklamvilseledande5 §framför allt omom

etiskagrundläggandesärskilda karaktär såsomsinskyldighet, har

ordningsföreskrifter.

reklamidentifie-ochñrmaangivelseföreskrifterBehovet omav

förhållan-igrund tvåsindet,utredningenhar, ytterstaring sersom

mellankommunikationeniöppenhetiförsta kravet påFör detden:

principiella,i denandraoch för detförbrukareochnäringsidkare

fotadeyttrandefrihetenochtryck-grundlagsfástadenoch påytterst

andraochreklamutformafrittnäringsidkareför atträtten en

förhan finnerdet sätt gott.framställningar påkommersiella

viktigareklamidentifiering utgörochfirmaangivelseReglerna om

förfaranden.manipulativaochöppenhetför motgaranter

Firmaangivelse

näringsid-ñrmaangivelse böri fråga attHuvudregeln envaraom

bedrivs. Irörelsenvilkenunderfirma ellerskallkare namnange

efterges.firmaangivelsedock kravet påundantagsfall kanvissa

platsan-arbetstillfällenoch efterannonseringgällerDetta t.ex. om

kommersielltochliknande,och annat sam-agentureromnonser

anbudserbjudanden.anbudsinfordran ocharbete, samt om

inäringsidkarnaomfattningbetydandeiförekommer attDet

känneteckenellervarumärkeanvändersin firma annatförstället ett

varumär-ocksåanvändsfallrörelsen. Ibeteckning för mångasom
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E

ket beteckning även för de och tjänster utbjuds. Omsom varor som
P

sådant varumärke bedömsett etablerat bland konsumenter ellervara

andra förbrukare bör huvudkravet firmaangivelsepå kunna efterges.

i Adressangivelset
l

Möjligheterna identifiera och komma i kontaktatt med näringsid-

karen underlättas givetvis ytterligare näringsidkaren ävenom anger

liggersin adress och sitt telefonnummer. I fallmånga det självfallet

i näringsidkarens intresse adress och, framförallt,eget att ange

telefonnummer. Detta gäller inte bara då reklamen faktiskt har en

anbudsfunktion, postorderkataloger och beställningsannonser,t.ex.

också då näringsidkarenutan tillhandahåller särskild ellervaru-

bruksinformation eller konsumentkontakt. Enligt utredningensannan

mening detär emellertid inte meningsfullt generellt krävaatt att

näringsidkarna vid marknadsföring adress och telefonnum-anger

mer.

Däremot bör i anslutning till den praxis Marknads-man, som

domstolen utvecklat och till den affárssed vuxit fram inomsom

olika branscher, kräva näringsidkaren fastatt postadressanger en

och telefonnummer under vilketett han lätt kan Sådananås. upp-

gifter bör fordras i alla de fall då berörda konsumenter och andra

förbrukare inte något egentligt besvär kan identifierautan näringsid-

karen och få fram dennes fasta adress och i praktiken använda tele-

fonnummer.

Andra fall då näringsidkaren bör skyldig adress ochattvara ange

telefonnummer är näringsidkaren bedriver hemförsäljning ellerom
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distansförsäljning,försäljninguppsökande eller postor-t.ex.annan

inköpsverk-motsvarandei förekommande fall,derförsäljning eller,

§ ienligt 13förmänserbjudandenYtterligare typfallsamhet. är

vidtarnäringsidkarenlagförslaget överhuvudtaget åtgärdersamt som

personligasidanvidi bearbetningen marknadenledett avavsom

kontakter.

övervägande-redovisadede18 § i lagförslaget resultatetär av nu

na.

Reklamidentifiering

reklamidentifieringbestämmelsenUtredningen ävenatt omanser

harmonie-börpraxis. Den ocksåMarknadsdomstolensbyggabör på

utbildatsetiskaoch med de reglerGrundreglermed ICC:s somra

reklammarkering textreklam.och s.k.gällerinom detnärpressen

den kan generellt tilläm-utformad såbörBestämmelsen attvara

Bestämmelsen innehållabörmedier.i slagsreklam alla ettpápas

använda andraochnäringsidkaren reklamuttryckligt förbud för att

utform-ellerkommersiella framställningar sin layoutsom genom

ochspråkliga stildragsitti övrigt eller innehåll,ning t.ex.genom

icke-uppfattasframställningens disposition, ägnade lättär att som

Även otill-material.kommersiell information, redaktionelltt.ex.

medtillsammansfirmaangivelse i för sig ellerräcklig kan och en

medföra riskinnehåll,redaktionelltredaktionell utformning eller ett

uppfattarfelaktigtförbrukareför konsumenter och andraatt en

icke-kommersiell.kommersiell framställning som

utgångspunkter.angivnautformad frånföreslagna 19 §Den är nu
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Utredningen har övervägt det inte motiverat i lagför-attmen anser

slaget inta motsvarande regel identifiering andra mark-en om av

nadsföringsåtgärder kommersiella framställningar. Om inteän 19 §

i allt fall skulle kunna tillämpas i sådant fall får åtgärden prövasett

enligt generalklausulen i 4
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beslutinterimistiskaåläggandeFörbud och samt

behållsåläggandeFörbud ochförslag:Utredningens som

marknadsföring.otillbörlignormalfalletförsanktioner av

in-meddelasskall kunna ettåläggandeFörbud eller genom

ellerförbudansökthardenbeslutterimistiskt omsomom

sin talan.tillbifallförskälsannolikavisaråläggande

utredningensåläggande iärochFörbudförslaget:förSkälen

normalsanlctio-fungeratänktaMFL,enligtliksom attförslag, som

falleni flestadeådömssanktiondenner, dvs. avsomvara

förbudssanktio-kanDomstolenmarknadsföring.otillbörlig genom

vilseledan-förnäringsidkare utsättsochkonsumenterhindra attnen

ocksåDomstolen kanmarknadsföring.otillbörligellerde annan

inslagvissainfogafortsättningsvismarknadsförarenålägga avatt

I dessamarknadsföringsåtgärden.haninformation uppreparom

nyhet.ingenformelltförslagutredningensinnebär settavseenden

utredningenmarknadsstörningsavgiftdenmedJämfört som

effektiva,mindresigsanktionsmöjligheterkan dessa tvåföreslår te

därsärskildivitet dömsbeaktarsärskilt ut process,att enmanom

föreslåsvadskillnadTillske.kannedsättning beloppet mot somav

oaktsamhetellerinte uppsåtdetmarknadsstörningsavgift krävsför
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för förbud eller åläggandeatt skall kunna ådömas. Inte heller

behöver det röra sig särskilt allvarlig överträdelseom en av

reglerna. Det räcker det är åtgärd typisktatt är ägnadsetten som

vilseleda elleratt otillbörligär konsumenter ellermotannars

näringsidkare. Vidare kan vitesbeloppets storlek efteranpassas

adressaten kan såväl juridisk fysisksom vara en som en person.

Bakgrund

Allmänt förbud och åläggande vid viteom

9I § lagen viten finns jämkningsregler tillämpasom som av

allmärma domstolarna vid utdömandet. I propositionen till viteslagen

sägs uttalandenatt kan ha gjorts i tidigare lagförarbetensom

beträffande tillämpningen detpå marknadsrättsliga området därav

aktuella bestämmelser viten fortfarande behåller sin giltighet.om

Av regeln i l § viteslagen framgår lagen tillämpas endast i denatt

mån inte följer vadannat är särskilt föreskrivet.av som

MFL innehåller regel i 5 § förbud eller åläggandeatt skallen om

förenas med vite, detta särskilda skäl är obehövligt. Iom av

1970:57 78 och 92 uttalas bl.a. vitesbeloppetprop. kans. att

fastställas med hänsyn till både handlingens svårhetsgrad och till

sådant storleken de ekonomiska intressen berörs.som Därav som

anförs vidare bl.a. följande. Det är värde viss formellattav en

kontroll den marknadsrättsliga lagtillämpningen skerav attgenom

vid utdömandet vitet gör prövning föreläggandetsman av en av

laglighet. Härvid skall kontrollerasäven gränsdragningen tillatt
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överprövningallmänNågoniakttagits. avtryckfrihetsrätten

regelavsedd. Iinteskälighet ärellerlämplighetvitesföreläggandets

föröverträtts,förbud attvitet ske närutdömandeskall ettav

med hänsynöverträdelsenkrävastorde detfå skeskalljämkning att

ursäktlig eller ettbetraktas attkanomständigheterspeciellatill som

oskäligt hårt.drabbasvitet skulleutdömande av

Inteavseenden.iändring dessainteföreslår någonUtredningen

förarbe-1970i årsuttalandetangåendeändringnågonheller avses

fårvilket ävenviten,föreläggasbörintemyndigheterstatligaattten

uppmärksammasbör attDetprinciper.allmännafölja avanses

blikandet dåochsubjektprivaträttsligt attuppträdakanstaten som

iverksamhetenEftersomvitenmed ävenaktuellt staten.mot

Järnvägar,StatensPosten,verkaffärsdrivandeexempelvis ett

statligtfrånsig närrmvärtskiljer ettintem.fl.Luftfartsverket

hellersådana verk intevitesförelägganden motaktiebolag varaanses

belastadåvite kommerutdömt attBetalningenuteslutna. ettav

Viteslagstift-Lavin,seistatskassaninteoch stortbudgetverkets

konkur-iexempelvisharMarknadsdomstolen ett35.ningen, s.

meddelatKonkurrensverket ettyrkandeärenderensrättsligt på av

Mark-Postenkronor riktatmiljonerfem motvid viteförbud av

hinderNågotPosten. mot293,ärende Abeslut inadsdomstolens

utredningensenligtintevite finnsvidkommunerföreläggaatt

269.1981822165semening även s.prop.

såsåledes sättasvitetbli börinte skallviteshotetFör uttunnatatt

näringsidkarenförmeningsfullt attframstårdethögt att sompass

harMarknadsdomstolenåtgärden.påtaladedenmedupphöra

På000 kronor.100tilluppgåendevitevanligtvis tillämpat ett
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tid förekommer allt oftare vitesbelopp 200 000 kronor.senare om

Både lägre och högre nivåer kan givetvis fortsättningsvisäven

tillämpas i enskilda fall.

Enligt § viteslagen4 kan vite föreläggas s.k. löpandeett som

vite, dvs. det skall betalas för varje förbudgång överträds ellerett

åläggande inte följs. Marknadsdomstolenett har bland i MDannat

1991:20, Svensk Lås och Larmservice m.fl. betonat sådant viteatt,
får föreläggas det lämpligtär med hänsyn till omständigheternaom

hänvisat till förarbetsuttalandesamt till viteslagenett prop.

198485:96 51. Där framhålls löpande viten inte böratts.

användas schablonmässigt och närmast torde aktualiseras i situatio-

då det finns skäl befara näringsidkaren i frågaatt kanner att

komma åsidosätta domstolens beslutatt upprepade gånger. Eftersom

det enligt domstolens mening inte hade framkommit tillräckliga skäl

för bestämma vitet löpandeatt ogillades KO:s yrkande häromsom

och vitet bestämdes till 100 000 kronor.

I Marknadsdomstolens praxis har förekommitäven s.k. villkora-

de förbud, dvs. förbud räckvidd beroendegörs närings-attvars av

idkaren lämnar neutraliserande information.

Överväganden

Kravet eflektivitetpå

Med hänsyn till vad frånvaron subjektivasagtssom ovan om av

rekvisit möjligheten beloppet i varjesamt enskilt fall kanatt anpassa

det tyckas förbuds- och åläggandesanktionernaatt borde vara
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vanligt-tillräckligt effektiva för de och adressaterärendetyper som

Eftersomtillämpas.i fråga marknadsföringslagenvis kommer när

fallenallvarligamarknadsstörningsavgiften avsedd för deär av

kommeråtgärdenfrekventaotillbörl i marknadsföring och den mestg

frågaanledningfinns detförbud och åläggande vid vite, attatt vara

näringsidkarefyllest förmedel tillsig dessa är att stoppa enom

situation därIåsidosätter marknadsföringslagens regler. enensom

marknadsstörningsavgiftvidtagits inteåtgärd såär attgrovsom

meddelatrisk domstoldet finnashotar överträdare kan att ett aven

avskräckandetillräckligtvid vite inte harförbud eller åläggande en

kampanj innangenomföranäringsidkare kaneffekt. Skrupelfria en

med hamna underkalkylera gränsende vitesföreläggs och kan att

sanktion.direktverkande Förbli påfördför vad krävs för att ensom

åtgärden förfarande,verkningsfulla snabbtfall den endadessa är ett

interimis-meddelasvid viteåläggandedär förbud eller ettgenom

princip domstolensi gäller intillbesluttiskt dvs.beslut, ett som

föreligger.slutliga avgörande

beslutAllmänt interimistisktom

med vissförbudförarbetena till MFL behandlas interimistiskaI en

förbudinterimistiskainställning.restriktiv Bland annat attanges

isökandeinte bli i fall KOtorde aktuella där andra stårän som

i sinMarknadsdomstolen har1970:57,ärendet se 98.prop. s.

bådeinterimistiska beslutpraxis frångått detta och meddelarsynsätt

Frekven-yrkanden härom.KO näringsidkare framförtochnär när

interimistiska ökat åren.meddelade beslut har också genomsen av
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Enligt utredningens mening möjligheten meddela in-bör att

terimistiska jämförtbeslut utvidgas med tillvad kommernågot som

uttryck i tidigare förarbeten Utredningensoch MFL. lagförslag

sannolikasådant beslut skall kunna meddelas skälatt ettanger om

visas för bifall till talan förbud eller åläggande. Det skallen om

dessutom skäligen kunna befaras svaranden fortsättaatt attgenom

sin marknadsföring förringar betydelsen förbud ellerettav

åläggande. Hittills har lagtexten innehållit regel sådantatt etten om

förbud får meddelas särskilda föranlederskäl det.om

Utredningens förslag skall markering använd-attses som en

ningen interimistiska åtgärder inte skall ske medav samma

restriktivitet tidigare praxis vittnar Meningen är attsom om. man

snabbt skall kunna ingripa marknadsföringsåtgärdmot en som

riskerar medföra skadeverkningar i slutligväntan påattannars en

dom. Med de medier finns till förfogande blir genomslags-som nu

kraften marknadsföring annorlunda tidigare varit möjligt. Detänav

finns då skäl otillbörliga marknadsföringsåtgärder snabbt kanatt

eftersom fördelarna med den otillåtna åtgärdenstoppas, annars

redan kan ha vid tidpunktuppnåtts den domstolsavgörande finnsett

tillgå föratt motparten.

Genom den förslagna utformningen regeln interimistiskaav om

beslut sker närmande till vad gäller de allmänna domstolar-ett som

hantering tvistemål innehållande interimistiska yrkanden.nas av

Regeln har också klara likheter med 15 kap. RB behandlarsom

kvarstad immaterialrättsligaPå det föreslåsområdet im.m. en

departementspromemoria skärpta immaterialrättsligaregler motom

intrång Ds 1993:24 införande regler interimistiska förbudav om
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15har utformning kap. RB.till delstor motsvararsom en som

vilka följderPrecis tidigare får vid beaktasprövningen bl.a. ensom

ochfortsättning det förfarandet få för konsumenterpåtalade kanav

andra,näringsidkare vilka ekonomiska ochkonsekvenser, ettsamt

medföra drabbas det.förbud eller åläggande kan för den som av

interimistiska beslut kan meddelasNär

interimistisktframställervinna bifall åligger det denFör ettatt som

omständigheteryrkande grund för detta åberopa sådana attatt som

interimistisktframkommit skäl meddeladet kan ha att ettanses

utredningen i dettabeslut. Det ligger i sakens sämreärnatur att

finns anledning återhållsamoch detskede att att varaav processen

tillfälliga förbud och åläggandeningripa meddet gällernär att

interimistisktSjälvfallet skall intesärskilt i svårbedömda fall. ett

slutligtinte sarmoliktförbud meddelas det ärär ettattmeraom

riktning vidi än talan ogillasbeslut kommer gå attatt ensamma

skäligen kan svarandendet inte befarasslutlig prövning. Om att

betydelsenfortsätta marknadsföringsátgärder förringar ettavgenom

interimistiskt beslutförbud eller åläggande yrkandetskall om

inte kanogillas. Tanken med sådant beslut justär attett man

áläggan-tills slutligt förbud elleravvakta avgörande i fråganett om

marknads-föreligger.de Ett exempel sådan situation ärpå att enen

kommeravgörandeföringskampanj hinner avslutas innan slutligtett

sådanatill stånd. Framgår det däremot omständigheterna är attatt

för skadeverkningar inte saken närrisken avgörsär större ettom

yrkandetskallslutligt fattas i förbuds- eller åläggandefräganbeslut
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interimistiskt beslut inte bifallas. Det den framställerärom som

visa befarasyrkandet det skäligen kan avvaktanmåste att attsom

fattat slutligt avgörande skulle till nackdelpå på såett senare vara

innandet dess skulle kunna uppkomma skadeverkningarsätt att som

förringar betydelsen slutligt beslut.ettav

linje med bevisbördan riktighetenI vad gäller försom om av

påståenden i reklam enligt utredningens mening tillbör det vara en

näringsidkares nackdel han inte tidigt skede ipå ett processenom

kan förebringa bevisning vederhäftigheten de påståenden hanom av

sig För förhindra möjligheter förhalaanvänt att attav. en process

och exempelvis undgå snabbt ingripande föreslår utredningenatt ett

regel innebär skallyrkande kunnarätten, påatt part,en som av

förelägga svaranden omedelbart inkomma med bevisningatt som

riktigheten i Omsvarandens påståenden reklam. sådantettavser av

bevisföreläggande inte följs finns bör det ligga till handsnära att

bifalla interimistiskt yrkande, förutsatt framställtdenett att som

yrkandet kan ha visat mycket fog för sina påståendensåanses pass

visat sannolikahan skäl för bifall till talan.att

vanligasteDe situationerna där utredningen föreställer sig detatt

kan bli aktuellt med interimistiska beslut i första hand de fall därär

näringsidkare inte bevisföreläggande ingeralls ellerpå etten svarar

sådan bevisning inte kan tillräcklig för hans påståendensom anses

sakförhållanden. Eftersom näringsidkaren riktighetenförom svarar

sina påståenden leder bristen bevisning angående de aktuellapåav

påståendena till riskerarhan kärandens interimistiska yrkandeatt att

bifalls. Ett exempel kan näringsidkare överträderannat attvara en

specialbestämmelserna i lagen och det sannolikt talanäratt atten av
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slutligt. Detbifallas ävenåläggande kommerförbud eller attom

föreslagnadennäringsidkare stridisigkan röra moten somom

underförsäljningutförsäljningar i 9 § bedriverregeln enom

frågadet ärkonkursutförsäljningpåstående det är attutanatt omen

enkeltbör detHärdirekt från konkurslager.försäljning ett varaen

försäljningbevisning det ärmedinkommaför svaranden att enom

sådanbristI påuppdrag.eller dessdrivs konkursboet påsom av

meddelas.förbudinterimistisktöverhängandeutredning riskenär att

Är visatharkampanj kärandenochomfattandefrågadet om en

visatkäranden har sårisken för skada är samtstoratt passom

kanföreliggersannolika skälsina påståendenfog förmycket att

förut-Ensvaranden hörs.omgåendeförbudet meddelas attutan

meddelasskall kunna ärbeslutinterimistisktsättning för attatt

Även vissatillfogas svaranden.kanför skadaställssäkerhet som

sådanaförmånserbjudanden kanregelnöverträdelser attvaraomav

inte bör någrastadiumtidigtdet redan på ett varaprocessenav

förskälsannolikabedömaför domstolensvårigheter ettatt om

interimistis-framgått interedanskallbifall föreligger. Däremot som

sannolikhetmed någoninte allsmeddelas domstolenbeslutka när

kärandensbifalla på-det bli frågabedöma kankan attomom

i den fortsattaståenden processen.

98 föreslogs1970:57,förarbeten till MFL prop.1970I års s.

regler så sättpårättegångsbalkenskunna frångåskulle attatt man

officiodomstolenuteslutasinte skulle kunnadet togatt uppex

i ställetföreslårUtredningeninterimistiskt förbud. attfrågan om

yrkandefå meddelas påendast skallinterimistiskt beslut part,av

regler.rättei-gångsbalkensi enlighet medfrågan hanterasskalldvs.
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Detta synsätt överensstämmer också med Marknadsdomstolens

praxis.

Inhämtande yttrande från motpartenav

Även på innebärsätt utredningens förslag reglernaett annat att om

interimistiska beslut ökad möjlighet till snabbt ingripande.ettges en

Enligt 15 § lagen Marknadsdomstol gäller denattom som avses

med interimistisk åtgärd skall beredas tillfälle sig iatt yttraen

frågan innan beslut fattas, såvida det inte finns anledning att anta att

han avvikit eller eljest håller sig undan. Utredningen detattanser

finns skäl bestämma kriteriet för interimistiskanär beslut skallatt

kunna meddelas bereda svaranden möjlighet sigutan att påatt yttra

så sätt dessa beslut skall kunna meddelas i fall då risk föreliggeratt

fortsatta marknadsföringsåtgärder medföratt skada eller skadastor

är undanröja.svår Detta är gälla detatt avsett attsom oavsett om

finns skäl den med åtgärden håller sig undanatt anta att som avses

jfr 15 kap. 5 § RB möjlighet undvika kommunikation föreattom

interimistiska beslut kvarstad vid fara i dröjsmål . Detom m.m.

skall iäven detta avseende åligga den framställer yrkande,ettsom

och samtidigt begär beslut skall fattas föregående kommuni-att utan

kation med visa risk föreligger fortsattamotparten, att att att

marknadsföringsåtgärder medför skada eller skada är svårstor som

undanröja. Huvudregeln skallatt svaranden skall beredasattvara

tillfälle sig före interimistiskt beslut.att yttra ett

Utredningen förslår vidare uttrycklig regel rätten näratten om

helst får ändra interimistiskt beslut. Skulle huvudregelnettsom om
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efter beslutetkommunikation ha frångåtts inkommeroch yttrande

omständig-i kommunicerat framkommereller det ärendeett nyaom

fråganskall omedelbart och självmant kunnaheter rätten ta upp om

inte.beslutet skall bestå eller

säkerhetKrav pá

tillfogasför kanUtredningen säkerhet skada mot-attanser som

fordras i enlighet med vadfortsättningsvis skall kunnaparten som

enligt rättegångsbalkens regler. Där stadgas bl.a.gäller att staten,

inte säkerhet sebehöver ställaoch landstingskommunerkommuner

15 kap. 6 § RB.bl.a.

praxis innehåller inga där kravMarknadsdomstolens beslut på

interimistiskt förbud. Trots detsäkerhet ställts i samband med attett

näringsidkare förvanligare med talanunder blivitår somsenare

domstoleni avgöranden tydersaknas praxis på övervägtatt attsom

prövningen interimistiskti samband medbegära säkerhet ettav

till MFL utgickförarbeten från andrayrkande. I 1970 års attman

princip intesökande ifall sådana där företräddän KO ärstaten av

förekomma regel säkerhetskulle föreslogoch därför ingen om

praktisk funktion,eftersom sådan bestämmelse påansågs saknaen

interegler behövergrund enligt rättegångsbalkensatt statenav

ställa säkerhet se 1970:57, 98.prop. s.

förinnehåller reglerNär lagen Marknadsdomstol inte pro-om

kan visserligen ledningMarknadsdomstolen rättegångs-tacessen av

tillämpning skulle kunnabalkens bestämmelser. extensivEn

eftersomrättegångsbalkeninnebära säkerhet krävdes med stödatt av
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förarbetsut-situationen i dag vid tillkomstenänär annan aven

trolig i mål enligt MFL.talandet endast äratt staten partom

Notisfallet MD 1992:6, Comfortkudden i Malmö, tyder dock på att

gälldeMarknadsdomstolen avvisat sådan möjlighet. Beslutet etten

interimistiskt förbud i mellan enskildayrkande ärende parter.om

Sökandens bestred talan och yrkade för delmotpart attegen

jämlikt för 5 6 §§ skulle ställasökanden grunderna 15 kap. och RB

för interimistisktsäkerhet den händelse domstolen skulle meddela

förbud. interimistiskt förbudMarknadsdomstolen biföll yrkandet om

i vissa anförde samtidigtdelar och angående begäranmotpartens

enligt följande. Av Comfortkudden framställt yrkande ställandeom

säkerhet kan inte bifallas.av

Utredningen uppfattningenden det börär att ettav nu ges

uttryckligt lagstöd för i fall mellan enskildabegära säkerhetatt

parter.

Sammanfattning

Det enligt utredningens mening ändamålsenligtär reglermest att

interimistiska beslut och därmed sammanhängande frågorom som

krav säkerhet, de heltpå medöverensstämmert.ex. oavsett om

rättegångsbalkens bestämmelser eller innebär speciell regleringen

för marknadsföringsområdet, skall framgå marknadsföringslagenav

och då lämpligen i anslutning till paragrafer ingripanden.andra om

Till skillnad från vad tillämpningen interimistiskagällersom av

ibeslut innebärandra europeiska länder MFL tyngd-många att

punkten i marknadsrättslig förläggs till slutskedeten process av
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det såländer förhållandetI andra kan motsatta attvaraprocessen.

Utredningenprtövning.förhållandevis få fall efter slutligavgörs en

vinna medfinns processekonomiska fördelarfinner det attattatt ge

marknads-betydelse ifårinterimistiska åtgärdernade större enen

rättslig process.

denställs hosframgår säkerhetGenom det klart krav påattatt

reglernaochvill få till stånd sådant beslut attett omgenomsom

fungerakunnakommunikation bör reglernabeslut är strängautan

tvistemål. Påi ordinärainterimistiska åtgärdersättpå samma som

utredningenmarknadsrättsligjarörligt område detsåett menarsom

effektiva instrumentdomstolarna harsärskilt angelägetdet är attatt

otillbörliga. Det skallmarknadsföringsåtgärder ärsnabbamot som

yrkandle beslutaför domstoleninte tillåtet partatt utan omavvara

beslut skall däremotOmprövninginterimistisk åtgärd. ettaven

initiativ. Rättssäkerlhetsskäl kräver ävenskekunna på rättens eget

exempelvis interimistisktöverklagadet skall också gå ettattatt

inhibition.i instans begäraförbud och nästa

sina förbudpreciserar beslutvikt domstolenDet att omnogaav

betydelseharålägganden. Dettaoch uppgiftär svår stormenen

deträttssäkerhetsrsynpunkt ärfrämst följande skäl. Från avav

bedöma vad ärförbetydelse adressaten kunnamåste somsom

viktigt beslutenrespektive otillåtet.tillåtet Det andra sidanär å att

alltför formule-kringgås fått snävinte kan grund depå attav en

medformulerasDet därförring. angeläget beslutenär storatt

restriktivatidigareSamtidigt kan från denett avstegomsorg.

förinterimistiskahållningen beslut större attutrymmemot ge

sittnäringsidkare ändraeffektivt kringgående. Skulleettstoppa en
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förfarande marginellt i syfte kringgå meddelat innebärbeslutatt ett

utredningens förslag eftersomsnabbt remedium finnsatt ett

käranden kan framställa interimistiskt yrkande.ett

Marknadsstörningsavgift

Utredningens förslag: Den huvudsakliga sanktionen otill-mot

börlig marknadsföring i fortsättningen förbudskall också vara

vid vite.

En sanktionsavgift kallad marknadsstömingsavgift införs

sanktion för allvarliga överträdelser bestämmelsersom av om

otillåtna marknadsföringsåtgärder identifiering.och om

Skälen för förslaget: Som framgår femte kapitlet föreslårav

utredningen marknadsföringslagen få betydligtden skallatt nya en

detaljerad utformning vad gäller framför allt bestämmelsernamer

otillbörlig marknadsföring. generalklausul kommerFörutomom en

lagen i särskilda paragrafer innehålla förbud olika formeratt mot

otillbörliga förfaranden. finns stadgandeBland dessa rörettav som

förmånserbjudanden motsvarighet tilloch kan som ensom ses

förbuden i rabattmärkeserbjudanden andra kom-MFL ochmot

Ävenbinerade erbjudanden. skyldigheten lämnadet gällernär att

information föreslås vartill särskildageneralklausul, kommeren

föreskrifter identifiering.om

Enligt utredningens naturligmening det ståndpunktär atten

vid vite i denbehålla sanktionsformen förbud och åläggande nya
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lagen. Det kan tilläggas demia sanktionsform blir alltmer vanligatt

vinneroch insteg på områden. Så föreslås i departements-t.ex.nya

promemorian Skärpta åtgärder immaterialrättsliga intrång Dsmot

1993:24 möjligheten meddela förbud vid vite införs generelltatt att

inom immaterialrätten.

För utredningens vidkommande i huvudfråganär stället vilken

form direktverkande sanktion väljasskall för de särskildaav som

förbuden i lagen. Förutom sedvanliga straffbestämmelser finns

i många lagar bestämmelser sanktionsavgifter. Medannumera om

de straffrättsliga påföljderna drabbar endast fysiska kanpersoner

sanktionsavgifter påföras både fysiska och juridiska Ipersoner.

sammanhanget bör institutet företagsbotäven nämnas reglerassom

i 36 kap. brottsbalken. Företagsbot kan åläggas näringsidkare, såväl

fysiska juridiska för brott begåtts i utövningensom personer, som

näringsverksamhet. Företagsbot såledesär inte självständigav en

påföljd den förutsätter brott begåtts, varvid både objektivautan att

och subjektiva rekvisit uppfyllda.måste vara

Den avgörande fördelen med avgiftssystem jämfört medett

kriminalisering är avgiftsansvaret kan juridiskläggas påatt en

I stället för förmodligen bötesstraff förmåttliga de förperson.

överträdelsen ansvariga i kan domstolföretagettpersonerna en

döma sanktionsavgift har betydligt ingripandeut ochen som en mer

preventiv effekt. I avgiftssystem kan tillsanktionen relateras detett

aktuella företaget, dess uppträdande marknaden och den störningpå

marknadens funktioner viss åtgärd har förorsakat.av som en

Förutom överträdelsens karaktär och omfattning kan således även

företagets storlek närmast bestämd dess årsomsättninggenom- -
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sanktionsavgiftenställning marknaden beaktasdess näroch på

sanktionssystem påsanktionsavgifter skapasfastställs. Med ett som

enligtvarit möjligt MFLhittillsvadänsättett annat gersom

överträdelsernaverkligt allvarligaförutsättningar för deatt

påtagligt ingripande karaktär.påföljd harbestämma enen som

förbud inte börföljer överträdelser lagens mötasdettaAv att av

anledningstraff. härav saknas övervägamed På grund även att

i verksamtill sammanhangetmöjligheten företagsbotgöraatt en

påföljd.

särskildadeföreslår därför överträdelserUtredningen att av

skyldig-marknadsföring skall medföraotillåtenförbuden avseende

sanktionsanktionsavgift. Sammanäringsidkarenhet för betalaatt en

identifieringfölja föreskrifternaför underlåtenhetbör gälla att om

sanktion§§. Eftersom betalningsskyldigheteni 18 och 19 är en

funktion börriktad näringsidkare marknadensstörmot somen

marknadsstörningsavgift. Avgiften skalllämpligenavgiften kallas

möjlighethärtill KO hatillfalla och hänsyn bör endastmedstaten

talan i avgiftsmäl.väckaatt

Bakgrund

Nuvarande ordning

i kapitletSom framgår redovisningen för gällande andrarätt ärav

kring generalklau-det materiella innehållet i MFL uppbyggt de tre

informationsskyldighetrörande otillbörlig marknadsföring,sulerna

förfaranden iproduktotjänlighet. till medoch För komma rättaatt
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strid med generalklausulerna kan Marknadsdomstolen meddela

förbud och ålägganden, skall förenas vite inte dettamedsom om av

särskilda skäl obehövligt.är fallI viktinte kan KOstörreärsom av

meddela förbuds- informationsföreläggandenoch vid vite som, om

de godkänns näringsidkaren, gäller beslut Marknads-av som av

domstolen.

MFL innehåller även straffsanktionerade förbud. De gällertre

uppsåtlig vilseledande marknadsföring, rabatttmärkeserbjudanden

och kombinerade erbjudanden och handläggs polis och åklagareav

och de allmänna domstolarna. Allmänt åtal kräver medgivandeav

KO. Förfaranden strider straffbestämmelserna kan ävenmotav som

prövas Marknadsdomstolen med stöd generalklausulen motav av

otillbörlig marknadsföring.

MFL:s straffbestämmelser innebär direktverkande sanktionen

regelöverträdelser. Vitessanktionerade förbud och åläggandenmot

har innebörd. De har till syfte fungera påtryck-atten annan som

ning den näringsidkarenutpekade och till vägledningmot att vara

för andra näringsidkare i liknande situationer. Vitet kan dömas ut

först när överträdelsen upprepas.

Tillämpningen MFL har till helt övervägande del skettav genom

förbud och ålägganden meddelats stöd generalklausu-medsom av

lerna. Vitesförbudet har kommit framstå den normalaatt som

sanktionen överträdelser och det från sanktionssynpunktmot som

givit regelsystemet dess särprägel. Samtidigt har straffbestämmelser-

kommit spela påtagligt undanskymd roll här bortses frånattna en

de fall då de åberopats talannär förbud Marknads-prövasom av

domstolen. Förbudet vilseledande marknadsföring i 6 § MFLmot
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varvidfällande i allmän domstol,lett till totalt cirka 25 domarhar

förbuden torde knappasti huvudsak böter dömts De andratvåut.

återfinns KObilaga 4alls ha i allmän domstol. Iprövats en av

tillämpningen 6 § MFL. Avsammanställd redovisning angåendeA av

styrkt inte sällanmaterialet torde kunna utläsas kravet på uppsåtatt

marknadsfö-omöjliggör straffrättsligt ingripande otillbörligett mot

ring med stöd stadgandet.av

Överväganden

haftStraffbestämmelserna i har enligt vadMFL sagtsnyss en

tillämpning ochmycket begränsad betydelse för lagens genomslags-

syftekraft. En viktig förklaring till detta lagens främsta harär att

varit prejudikatskapandeMarknadsdomstolens verksamhetatt genom

vägledning innebärmarknadens aktörer. I detta avseendeåtge

lagförslaget nyorientering.principiellt viktig Behovet etten av

sanktionssystem genomslagskraft blir denbidrar till lagens medsom

uppläggningen uttalat tidigare. detregelsystemet Iännya av mer

perspektivet det vanliga alternativet till gripa straffbestämmel-är att

Erfarenheterna kriminalisering vid tillämpningen MFLser. av av

kan emellertid, framgått, goda. harknappast Detsägas attvarasom

både med svårigheterna tillämpa framför allt bestämmelsengöra att

i 6 § oftaMFL med dess krav styrkt och de blygsammapå uppsåt

bötesbelopp döms vid fällande dom. Såsom kommer attutsom

framgå nedan utredningen uppfattningen sanktions-denär att ettav

vid sidan vitessanktionerade förbud åläggandenoch börsystem av

mening allvarliga.enbart de överträdelser i Förär någonavse som
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detta slag överträdelser framstår kriminalisering inteav en som

ägnad leda till adekvata påföljder. nykriminalise-En omfattandeatt

framstårring inte heller önskvärd i dagsläget, bl.a. medsom

hänsyn till det inte förutseskan svarande detatt att motresurser

utvidgade straffansvaret kommer förfogandeställas till för polisatt

och åklagare.

Enligt utredningens mening det värde förär denstortav om man

lagen kan skapa sanktionssystem väsentliga punkterpåettnya som

överensstämmer med det gäller enligt dlen nyligen infördasom

konkurrenslagen. Rättsområdena sakligthar och historiskt många

beröringspunkter. I konkurrenslagen har den tidigare kriminalise-

ringen avgiftsansvar sanktion för överträdelserersatts ettav som av

förbud.lagens kriminalisertingPå sätt innebär avgifts-samma som

direktverkande sanktion förbjudna förfaranden.ansvaret moten

I motiven till 199293:56konkurrenslagen prop. 30 framhållss.

betydelsen effektivha tillgång till ekonomisk sanktion.attav en

Tidigare kriminaliseringrådande ordning, med bl.a. vissa formerav

konkurrensbegränsningar, bedömdes ha haft liten preventivav

verkan. Lagens bestämmelser 26 §§§ innebär bl.a.27och att

Stockholms tingsrätt fårpå ansökan Konkurrensverket besluta attav

företag skall betala särskild konkurrensskadeavgzft,avgiftett en

företaget eller uppsåtligennågon handlar dess vägnarpåom som

eller oaktsamhet har förbud Avgiften,överträtt enligt laxgen.av som

tillfaller skall fastställas till ochlägst fem kronor högststaten, tusen

fem miljoner kronor eller till fårhögre dock intebelopp,ett som

överstiga tio företagets omsättning föregående räken-procent av

skapsår.
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uppkommaavgifisskyldighet kanNär

.ivitesförbud ävenuppfattningutredningensvidare attDet är .

.föranvändasskallinstrumentdetbörfortsättningen .somvara a-
inträffa.kan väntasöverträdelserdeflertaletingripande mot somav

medfungerainte0rdandraskall medAvgiftssanktionen ensom

för deavseddnormalpåföljd. Den ärkonkurrerandevitesförbudet

mark-vidmetodervissafrånavståndstagandesamhälletsfall där

därför ärdetochmarkeratsärskiltframstårnadsföring som

avgiftsan-fastställsdetomfattningpåtaglig ettiangeläget attmer

i defråga baraidärför kommaMarknadsstörningsavgift skallsvar.

dettaInnebördenallvarligt sätt.förbuden överträtts påfall då ett av

specialmotiveringen.iutvecklaskommer att

24 §tillspecialmotiveringen attföreslår seUtredningen

ochnäringsidkarebåde motriktasvitesförbud skall kunna mot en

fråga. Dettaihandlingentillbidragitväsentligt harsomannan

tillförarbetena§ MFL. li 2stadgasvadmedöverensstämmer som

reklam-rolldenbl.a.uppmärksammadesbestämmelsenden som

lämpligtdetDepartementschefen ansåg attspelar.byråerna

medverkandesådanariktaskunna ävenskullevitesförbud mot som

eller läggerreklammaterialutformarreklambyråermedlikheti upp

näringsidkareuppdragmarknadsföringskampanj på menenaven

särskilt angelägetDet ärdennes vägnar.handla påkaninte sägas

utformningmedföretagtillhandagåryrkesmässigtde avatt som

efter,sighar rättadesig vilkaförklart attreklam har normer

91.och1970:57 77prop.det s.angavs

artikel 14iinnehåller10bilagaseGrundreglerlCC:s en
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Grundregler-förDenbestämmelse attatt ansvaretansvar. angerom

reklamprodu-iakttas åvilar reklambyrån ellerarmonsören, annanna

uppdragstagarelle-utgivaren, medieföretaget ellercent samt annan

reklamen. Idistribuerarpublicerar, sänder ellerverantör som

olikaåvilar dessavadbestämmelsen närmare personer.somanges

påföra sanktionsav-mening bör möjlighetenEnligt utredningens att

innehållGrundreglernasutformasgifter sättpå motsvararett som

tillgripas bådeskall således kunnaAvgiftsansvaretdenna punkt.på

marknadsföringen ochverksamhetnäringsidkaredenmot avservars

gällaMedverkansansvar börnäringsidkare.medverkandevissamot

marknadsföringen för denför utformarsåväl den somsomsom

näringsidkaremedverkandesprider den. Depublicerar eller som

medieföretagdelsdels reklambyråer,saken gäller är typav

oftaviktigt ochSådana företag utgörradio och TV.tidningar, ett

denneoch den kundkretsnäringsidkarenmellannödvändigt led

företag det slagkravallmäntsig till.vänder Det är attett somav

förgäller marknadsföringsom-till de reglerkäxmernämnts somnu

uppfyller de följerkravverksamhetde i sinrådet och att avsom

detuppfattning ärmarknadsföringssed. Enligtgod utredningens

sanktionssystemeffektivitetenväsentligt för i den föreslagna lagens

del i andraaktivnäringsidkare yrkesmässigtsådanaäven taratt som

marknadsföring kanreklamkampanjernäringsidkares och annan

vitesförbud förmeddelassanktionsavgift och inte endastpåföras en

till otillåtna marknadsföringsåtgärder.medverkan

medverkande börkategorinför den behandladeAnsvaret avnu

näringsidka-för denföreslås gällaavgiftsansvarkopplas till det som

förekommit.förfarandetförbjudnaverksamhet deti varsre
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Ansvaret förutsätter frågasåledes det allvarligäratt om en

överträdelse. Inte varje form medverkan till sådan överträdel-enav

bör dock till avgiftsskyldighet. Somleda allmänt krav börettse

gälla den medverkande har väsentligt bidragit tillpå sättatt ett

överträdelsen.

Krav subjektiv täckningpå

Enligt den konkurrenslagen krävs för påförande konkur-nya av

rensskadeavgift eller oaktsamhet kan konstateras.uppsåtatt

Härigenom har förebild i EG-rättensmed bestäm-närmastman -

melser administrativa böter uppställt krav subjektivpåettom -

täckning avviker från vad vanligen gäller inom områdensom som

där sanktionsavgifter införts. För den marknadsföringslagensnya

del finns det enligt utredningens mening inte vägande skälnågot

talar införa subjektivt rekvisit förutsättning förmot att ettsom som

avgiftsansvar. förekommaDet kan marknadsföringsåtgärdett att en

fått otillåtet innehåll misstag eller företag passivtheltett att ettav

vidarebefordrar marknadsföring.sådan För sådana situationer kan

det inte sällan framstå omotiverat avgift.döma Ettatt utsom en

subjektivt rekvisit innebär det blir möjligt beakta invänd-att att

ningar sådant slag. Härigenom tillgodoses också berättigade kravav

rättssäkerhet.på

I detta villsammanhang utredningen dock förbetona det allaatt

näringsidkare gäller grundläggande krav de iakttar godpåett att

marknadsföringssed. näringsidkareNår väljer uppträda påatt

marknaden olika marknadsföringsåtgärder har degenom en
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skyldighet tillse deras med godhandlingssätt överensstämmeratt att

marknadsföringssed, det marknadskonformt. Med dennaäratt

finns kriterier vidutgångspunkt det skäl tillämpa strängaatt

culpabedömningen. därför inteKravet subjektiv täckning innebärpå

beaktansvärd försvagning effektivitet.sanktionssystemetsnågon av

Hur olika sanktioner förhåller till varandrasig

I avsnitt 6.1 har utredningen interimistiskabehandlat beslut om

förbud eller åläggande. Ett sådant beslut kan komma i fråga detnär

gäller ingripa pågående marknadsföringskampanj. Somatt mot en

utredningen anfört möjligheten till interimistiskabör förbud i

framtiden ifå framskjuten plats Snabbaregelsystemet.en mer

ingripanden otillåten eller i övrigt otillbörlig marknadsföringmot

i själva väsentligtverket inslag imåste det totalaettses som

sanktionssystemet området. Mot den bakgrunden givetpå detär att

förhudenförfaranden i strid med de lagstadgadeäven bör, i likhet

medföramed vad enligt MFL,gäller kunna förbud vid vite ochsom

i förekommande fall interimistisktäven beslut.

Det sist anförda leder olika sanktionertill fråganöver hur

förhåller sig till särskildavarandra och bör bestämmel-om man ge

för undvika dubbla påföljder förbjudnaför ochatt ettser samma

förfarande. Som berörts kan förfarande innebärettnyss som

överträdelse straffbestämmelsernanågon i MFL förbjudasav av

med stöd generalklausulen i 2 § MFL. har Marknads-Vidareav

domstolen i sin praxis lagt fast lagstridighetsprin-vad kallassom

cipen, vilken innebär vid marknadsföringåtgärd vidtasatt en som
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i strid med bestämmelse i lagstiftning MFL skallnågon änannan

otillbörlig 2 § Samma förfarandeockså enligt MFL. kananses

bli föremål ingripandesåledes för med stöd bestämmelser i olikaav

lagar.

innehåller i 9 § sikteMFL bestämmelse fråganpåtaren som om

dubbla påföljder. Bestämmelsen den har Överträttatt ettanger som

vitesförbud inte enligtskall dömas till MFL för gärningansvar som

omfattas förbudet. vitesförbudet straffbestämmelsenNär ochav

bygger för undvika påföljder,på grund har dubblaattsamma man,

i lagen vitesförbudetvalt företräde framför straffbestämmel-att ge

Bestämmelsen i 9 § hindrar dock inte straffbestämmelseattsen. en

enligt tillämpas gärningnågon lag omfattaspå ettarman en som av

vitesförbud. I förarbetena till 1970:57 96bestämmelsen prop. s.

exempel överträdelse vitesförbud kanävenatt ettanges som en av

leda till för bedrägeri. Både straff och vite kan i principdåansvar

dömas vilket enligt i föruttalandet och sig kan befogatut, synas

eftersom motiven för straffregeln och vitesföreläggandet får

förutsättas olika. påpekas vidare intresset inteDet att attvara av

den sammanlagda påföljden blir oskäligt vidhärd bör beaktas

straffmätningen och motivera jämkningkan eventuellt vitet.en av

Enligt 1985 viteslag vidkan utdömande vite förelagdaårs detav

vitet jämkas det finns särskilda 9 §.skälom

motiven tillI MFL behandlas förhållandet mellan lagensäven

straffbestämmelser lagstiftning.och Där anförs följandebl.a.annan

1970:57 94:prop. Det kan tänkas handling äratts. en som

straffbar enligt den föreslagna lagen brott enligtutgör även

brottsbalken. Sålunda vilseledandekan framställning i reklamen
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liknandesvindleri ellersamtidigt straffbar bedrägeri,vara som

mellan brottsbal-fall uppkommer konkurrenssituationbrott. I så en

fårsituationoch lagen otillbörlig marknadsföring. Dennaken om

mellanexempelvis konkurrensenligt allmärma regler. Vidlösas

brottsbalkens regelvilseledande ochbestämmelsen reklam omom

brottsbalksregeln börasvindleri i 9 kap. 9 § torde i allmänhet bara

bådamotiverat åberopafall kan detåberopas. I andra attvara

bestraffaexempelvis ibland finnas anledningkanlagarna. Det att en

reklam. Medgärning både bedrägeri och vilseledandesomsom

fall till fall harsålunda kan växla fråntill förhållandenahänsyn att

marknadsföringi otillbörliginte funnit det lämpligt lagenjag att om

straffbarhet enligt denna lagin utesluter närregelnågonta som

straff i brottsbalken. litteraturengärningen med Ibelagdär

enligt239 uttalats MFL1987, har brottJareborg: Brotten II, atts.

förfarande svindleri.bedrägeri, oredligt ochkonsumeras av

lag1970 bestämmel-införandet års ändradessamband medI av

Paragrafen8 § behandladeförfarande i 9 kap. BR.oredligtsen om

i näringsverksamhet. Straffbarhetenvilseledandetidigare även av

6 §tillämpning MFL.förfaranden bedömssådana härefter med av

straff ochpåföljderMFL söker således undvika dubbla när

företrä-vitesförbudetvitesförbud gäller för förfarande: gessamma

i 57 §finnsde. I andra lagar liknande reglering, så t.ex.en

för före-skyddpatentlagen, 18 § firmalagen 11 §och lagen om

§ miljöskyddsla-tagshemligheter. 45En motsvarande bestämmelse i

stadgarhar annorlunda lydelse. Dennågot ettatt omgen en

enligttillvitesföreläggande har döms intesåöverträtts ansvar

Enligt 30 §omfattas föreläggandet.för gärninglagrummet som av
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konkurrenslagen får konkurrensskadeavgift inte påföras för åtgärder

omfattas åläggande har vid vitemeddelats enligtettsom av som

lagen. Motiven prop. 199293:56 95 hänvisar till bestämmel-s. en

liknandemed innehåll i 37 § i föregående konkurrenslag. Ise

förarbetena till det stadgandet bestämmelsen sikte påatt taranges

den situationen åtgärd, innefattar överträdelse förbudatt en som av

eller åläggande vid vite enligt lagen, också brott enligtutgör samma

lag. Vitesföreläggandet straffregelnoch bygger då grundpå samma

ioch fall bör inteså påföljderna dömas Härvidän ut.mer en av

bör vitesförbudet företräde 1982:165prop. 301.ges s.

Av 9 § MFL torde följa vitesförbud riktatäratt ett motsom en

juridisk inte hindrar fysisk tilldöms straffattperson en person

enligt bestämmelserna i MFL. Regeln syftar till att samma person

inte skall drabbas påföljd för förfarandeän seav mer en samma

1970:57 134 192.ochprop. s.

Vite.y‘brbudet företrädeges

Eftersom förbuden i den lagen inte skall straffsanktione-nya vara

rade saknas behov direkt motsvarighet till 9 § MFL. Däremotav en

krävs bestämmelse företrädesordningen mellanen som anger

vitesförbud och skyldigheten marknadsstörningsavgift, näratt utge

överträdelse aktualiserar båda sanktionerna. Enligt utredningensen

mening bör iäven den vitesförbudetlagen företräde. Ettnya ges

vitesförbud hindersåledesutgör marknadsstörningsavgiftmot att

döms för förfarande strider lagens förbud.någotut ett motsom av

Härvid får det förutsättas det föreligger i det väsentliga sakligatt en
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överensstämmelse mellan de förbjudna förfarandena.

I flertalet fall torde vitesförbudet rikta sigoch avgiftshotet mot

juridiskaoch eller fysiska egenskapi dennesen samma avperson

näringsidkare. Enligt utredningens i likhet med vadförslag skall -

istadgas MFL vitesföreläggande riktaskunna även motettsom -

den anställd hos näringsidkaren handlarär eller motsom annan som

övrigt väsentligtdennes och och i harpå vägnar mot var en som

bidragit till marknadsföringsåtgärden. Vad gäller avgiftsansvaret

skall det åvila dels näringsidkaren, antingen fysisk ellerdenne är en

juridisk likhetdels sådana i med reklambyråer kan haperson, som

väsentligt bidragit till överträdelsen.

således förutsatt vitesförbud skall riktasDet kunnaär att ett mot

ställföreträdare aktiebolag.för Huvudregelnt.ex. etten om

inteföreträde för vitessanktionen bör innebära vitesförbud föratt ett

överträdelseställföreträdaren medför hindrardenneatt attaven

aktiebolaget drabbas avgiftsansvar.näringsidkare Beroendeavsom

enskilda detomständigheterna i fallet kan vitet ellerdet dockpå när

avgiften finnas anledning skälig tillskall dömas hänsynatt taut om

överträdelsen får dockredan lett till Mansådan påföljd bestämts.att

inte förlora sikte för demarknadsstörningsavgiften avseddärattur

allvarliga överträdelserna därför hänsynstagandeoch att ett av nu

diskuterad innebörd därför regel.undantagskall änsnarare vara

vitesförbudEtt exempel näringsidkareär överträttannat ettatt en

framståroch det utformat denpåkallat den reklambyråattsom som

förbjudna sanktionsavgift. Materielltåtgärden döms betalaatt en

påföljderdet angeläget regler för undvika dubblasett att attsynes

hindrarinte i anförda näringsidkaren ochdet exemplet bådeatt
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själva förutsätter medver-drabbas påföljd. I verketreklambyrån av

förfarandetdeltagit i det förbjudnakansreglerna fleraatt som

härtill det skäl uppställapåföljd. Med hänsyn saknasdrabbas attav

förtill påföljder flera.formella hinder för överträdelse lederatt en

juridiskafysiska ellerDäremot bör redan ochsagts sammasom en

vitesförbudet och detinte påföljddrabbas närän enperson av mer

särskilda förbudet grund.har samma

företags-i erinras bestämmelsernaDet kan sammanhanget omom

fysiska juridiska kan ådömasbot. Både enskilda och personer

§ företagsbotenföretagsbot. Enligt 36 kap. 10 brottsbalken kan

näringsid-jämkas efterges påföljd för brottet ådömseller bl.a. om

förutsattsåledeskaren eller företrädare för denne. Här detär att

drabbasbåde näringsidkaren företrädare för denne kanoch av

gärning.påföljder för ochen samma

falletkonflikt aktuell redan med MFL gäller detEn är att ensom

vitesförbud samtidigt innebär överträdelseöverträdelse ettett avav

enligt utredningensstraffstadgande i lagstiftning. Det saknasannan

den kommermening anledning inta ståndpunkt änatt somen annan

vitesförbudet9 se ovan,till uttryck i motiven till § MFL dvs. att

inte finnas anledninghindrar straff döms det dock kanatt ut attmen

till påföljd.skälig hänsyn till förfarandet redan lettatt ta om

vitesförbudförhållandet mellan ochDet sagtssom nu om

gällastraffstadganden i lagstiftning måste ävenannan anses

förhållandet avgiftsskyldigheten och sådanamellan den föreslagna

straffstadganden. Vidare möjligt dömabör det t.ex. att envara

ställföreträdare till straff förför aktiebolag och attett samma

marknadsstörningsavgift.handling ålägga bolaget betalaatt
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Beriktiganden

ibeaktasskallberiktigandenFrivilligaförslag:Utredningens

marknadsstörningsavgift. Ut-bestämmandemedsamband av

innefattarutformningkanåläggandenformningen somengesav

tillrättalägganden.

domstolarnaförbefogenheter attlagbestärnmelserNågra om

publiceringeller krävadomarpubliceringförordna avavom

inte.däremotföreslåsberiktigande

införandeförslagetUtredningenför förslaget:Skälen att omanser

sanktion, ärdirektverkandemarknadsstörningsavgift, dvs. enenav

marknadsföringotillbörligingripandeteffektiva motdet mest

interimistiskaregelsystemetiplatsframskjutnadenförutom som

viktigastsjälvfalletDetförslag. är attutredningensfår enligtbeslut

före-överhuvudtagetmarknadsföringotillbörligförebygga att

interimistisktmeddelaskanåläggandebeslutEftersomkommer. om

såformulerasåläggande kan attocksåinnebär detta enettatt

fortsattai sininformationvissbifogasnabbtnäringsidkare måste

beriktigandeEttvite utdöms. tarundgåmarknadsföring för attatt

kunnaskulleochuttalandentidigaretillsikte rättapådäremot att

sinfortsättaväljerhannäringsidkaren, attformuleras på så att om

marknads-tidigaresiguttalaåläggsmarknadsföring, även att om

sinajusteraenbartföri ställettill dennarättaochföring att

marknadsföringen.fortsattai denpåståenden

korrigeratillsyftarberiktigande attNackdelen med ett som
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exempelvis tidigare vilseledande påstående ärett att mottagaren

tenderar det vilseledande intrycket ochatt memorera som upprepas

riskerar förstärkas påståendet dyker fastännär påatt nyttsom upp

i skick. Riskenrättat vidareär delstor att mottagaren tar av

beriktiganden flyktigapå reklamsätt och andrasamma som

kommersiella framställningar i allmänhet studeras.

Enligt utredningens mening frivilligt beriktigandeär ett att

föredra, exempelvis egenåtgärdssystemet utformar reglerattgenom

l till ledning för hur näringsidkare skall till för vidtagå väga atten

liknande rättelseåtgärder. Det därför vikt sanktionssystemetattav

domstolarna har till sitt förfogande medger hänsyn tillatt tassom

aktuella åtgärder har vidtagits. Så enligtsker utredningensom nu

mening den föreslagna regeln marknadsstörningsavgift.genom om

där det Som förmildrande omständighet får beaktasanges om

näringsidkaren frivilligt har vidtagit erforderliga åtgärder för att

undanröja effekterna överträdelsen se specialmotiveringen tillav

34 §.

Bakgrund

Utredningen har i delbetänkandet EES-anpassning marknads-av

föringslagstiftningen SOU 1992:49 45 f. från föreslåavstått atts.

införandet regler genmälesrätt i svensk marknadsföringslag-av om

stiftning eftersom EES-medlemskap inte innebär skyldig-någonett

förhet Sverige ha sådana regler i fakultativadennämnsatt som

artikel 4.2 fjärde stycket andra strecksatsen. ingressenI till

direktivet vilseledande reklam uttalas kandet önsk-attom vara
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värt beriktigandebeordra offentliggörande ellerdomaratt avav

förklaringar för vilseledandeundanröja efterverkningarallaatt av

reklam. uttryckliga fjärde stycket andraDen i artikel 4.2regeln

strecksatsen publicering beriktiganden ocksådomar ärochom av

för domstolarnafakultativ medlemsstaterna; kan tilldelade en

befogenhet.sådan

direktivet inteRegeringen delade utredningens bedömning att

publicering slutliga upphörandekräver regler beslut avom av om

propositionenvilseledande reklam eller rättelse densamma. Iav

uttalade regeringen skyldighet rättaattatt en genom annonser

reklam eller marknadsföring, kan ifrågasättas grundpå attannan av

förena med principen prop.den är svår att om ensamansvar

19921993:ll0 ll.s.

fråganKO framhöll i sitt remissyttrande beriktigandeatt avom

199219932110reklam ytterligare se 11 ochbör utredas prop. s.

24.

Även inteberiktiganden således nödvändiga förregler ärom om

EESiuppfylla medlemskap EG finns enligtkravet ellerpåatt ett

utredningen i sambandskäl delbetänkandet,såsom aviserades iatt,

med utarbetandet huvudbetänkandet detövervägaytterligare omav

införa iönskvärt genmäle svenskär regler beriktigande elleratt om

marknadsföringslagstiftning. bedömning skerUtredningens motnu

bakgrunden enligt dendet sanktionssystemet helheti dessav nya

marknadsföringslagen.nya

Tidigare har folkrättslig skyldig-det inte finnsnämnts någonatt

för marknadsfö-het Sverige införa beriktiganderegler inågraatt

ringslagen. En jämförelse övriga europeiska länders marknads-med
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föringslagstiftning visar flesta europeiska nationellade lagaratt

saknar sådana få franskregler. Några undantag finns, bl.a. i och

spansk Schweiz finns iI sådan möjlighet vissa speciella fall.rätt. en

europeiskaMånga länder däremot regler publiceringhar om av

i sindomar marknadsföringslagstiftning. Enligt artikel i franska44

Royer-lagen har domstolar befogenhet förordna dels elleratt ettom

beriktigandenflera annonces rectiñcatives, dels offentliggörande

Om förordnardomar svarandens bekostnad. domstolenpåav om

beriktiganden skall innehålla beriktigandet skalldomen hur vara

utformat och villkoren för hur skall spridas. Svaranden fårdet

också i domen viss tid sig följa förordnandet berikti-på atten om

gande. den 341988 General Publicidad finns, iI spanska Ley de

artikel 31 beslutaoch regler befogenhet för domstol attc om om

publicering beriktigandendomar och förordna spridningav av

publicidad correctora kunna bidra till minskasådana attom anses

effekterna otillåten schweiziska LCD ireklam. Den lagenav ger

fall angående illojal befogenhet för domstolkonkurrens att,en

begäran lidit i sin näringsverksamhetskada sådanpartav ensom av

åtgärd, förordna domen beriktigande rectificationelleratt ett

kommuniceras tredje publiceras.med ellerparten

samtligaNästan europeiska länder har egenåtgärdssystem för

marknadsföringsområdet Såvittsåväl och massmedieområdet. gäller

marknadsföringsområdet finns i allmänhet regler offentliggöran-om

de beslut, regler beriktiganden.knappast någraav men om

Frankrike, i detta avseende undantag, haräven utgör ettsom

publicering domar och beriktiganden enligt både Royer-lagenav

och effektivt i samtligaegenåtgärdssystem. Egenåtgärdssystemenett
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riskenjust påsanktioner byggeringa rättsligainnehållerländer utan

marknadsföringsåtgärdvidtagitoffentliggjortblirdet attatt enman

god sed.medöverensstämmelseiinte stårsom

radiorättochtryckfrihetsrättmedJämförelse

kanyrkandedomstol påfinns regler partSveriges delFör att avom

iskrift ellerperiodiskidomarskyldighet återgeförordna attom

yttrandefrihetsbrott,tryckfrihets- ochvissai målradioprogram om

exempel-förolämpning. Iellerför förtaldömtsnämligen när någon

förordnaför domstolmöjligheterfinns också attvis dansk rätt om

straff ellertilldömtsvilkaenligt någonpublicering domarav

ipubliceratspåståendenelleruppgifter ettförskadestånd som

i mediet i rättenoffentliggörasskallmassmedium. Domen en av

sikte godpåmedieansvarsloven,6 §kap.omfattning 9fastlagd tar

pressetik.

underSverigehar igenmälesrättinförandet utrettsFrågan avom

grundlagsskydd. Däremotinte fåttharsådan rätttid ochlång någon

§ andra4område i kap.exempelvis tryckfrihetsrättensgäller på

missbrukvidpåföljdvid bestämmandetdetTFstycket att avav

föreskrivsregelnlskett.skall beaktas rättelsetryckfrihetsbrott om

särskilträttelse,påkallatuppgifti fall meddeladdet, dånämligen att

tillbringatslämpligträttelsesådan sättskall beaktas påom

kännedom.allmänhetens

s.k.områdetradiorättsligadetpåDet bör nämnas att anses

ochpartiskhetremedierberiktigandeochgenmäle motvara

internationellagrundläggandefinnsområdeosaklighet. detta tvåPå
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regelsystem, Europarådets TV-konvention TV-direktivet. Bådesamt

direktivet och konventionen förutsätter det skall finnas möjlig-att

heter till beriktigande. Konventionen artikel 8:right of reply

förutsätter de enskilda länderna löser detta lämpligtatt på sätt,ett

medan direktivet har detaljerade regler för hur det skall ske.mera

Artikel 23 i direktivet föreskriver varje land skall till allaatt attse

fysiska och juridiska oberoende nationalitetpersoner, av vars

legitima intressen, i synnerhet vederbörandes rykte och goda namn,

har skadats påståenden felaktiga fakta i TV-program, haettav om

tillrätt genmäle eller motsvarande right of reply equivalentor

remedies. Direktivet kräver också det skall möjligtatt attvara

underkasta tvister rättslig prövning.

I anslutning till arbetet med utvidgad grundlag på yttrande-en ny

frihetens område uttalade departementschefen, i 198687: 151,prop.

42, med genmäle bemötandeatt uppgifter i sak elleretts. avses av

värdeomdömen och med beriktigande rättelse uppgifter i sak.av av

Jfr beskrivningen inom radiorätten i 197778:91 144 attprop. s.

beriktigande fakta sakuppgifter och anknyter till radiolagensavser

krav saklighetpå genmäle åsikter ellersamt att motavser angrepp

och anknyter till radiolagens krav opartiskhet.páperson

I 198687: 151 angående utvidgat grundlagsskyddettprop.

uttalade regeringen flera skäl införa regler genmäle ochmot att om

beriktigande i grundlag. Departementschefen detansåg föratt

radiorättens del fanns tillräckliga garantier för saklighet och

opartiskhet i form regler i radiolagen se 42 ff.. Radiolagenav s.

öppnar möjligheten för i avtal, träffas mellan programföre-att som

inom Sveriges Radio s.k. public service-företagtagen och staten
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gemnäle.beriktigande ochintillstånd, skriva reglersom omger

exempel-departementschefenandra medierdet gäller ansåg attNär

ochgenmälenoffentliggöraskyldigbordevis attvarapressen

ärekränkningförtal ocheftersom skyddetberiktiganden, mot annan

Eftersompublicitetsskador.förhindratillräckligt förinte att envar

utgivarensprincipeninte gick ihop medlagstiftningsådan om

berikti-ellertill genmälelagfást rättvärdet enensamansvar var av

lagstiftningytterligare skälse 43. Ettbegränsatgande mot ens.

departementschefen dennaenligtgenmälesrätt typatt avvarom

svårigheter.organisatoriskaochlagtekniskaskulleregler möta stora

bliskulletvisterprövning sådanafördomstolsförfarandeEtt av

förfördelade,föreffekten denförtatidsödande ochkrångligt och

felaktig ellerdetfrånförflytatid hinnerdärför lång attatt en

för införandetill tidpunktenpublicerasuppgiftmissvisande av

Även lagstadgaddetberiktigande.genmäle eller attargumentet en

inverkanfårkunna påskullepubliceraskyldighet att en pressen

s. 43departementschefennämndesverksamhetsjälvsanerande av

44.och

genmäleochberiktigandeSammanfattningsvis fråganansågs om

Departe-verksamhet.för självsanerandelämpatmest pressensvara

närradio-förmentschefen förutsatte denna liknande systematt samt

i framtiden.lokala kabelsändningar skulle finnasområdet och

ingafinnslokalradioområdenakabeltelevisions-, närradio- ochPå

reglernaetiskadeinnehållerberiktiganden i lag. Däremotkrav på

sätträttelser pånärradion bestämmelsergäller för sammaomsom

lokalradio-tillförslagpropositionen medområde. Ipåsom pressens

skulleregleretiskaförhoppning sådanalag uttrycktes attomen
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komma gälla för lokalradionäven prop. 199293:70, 27.att s.

Det kan nämnas 4 kap. 3 § YGL innehåller liknande regleratt

den ansvarige utgivarens finns i TF. Enligt 3 kap.om ansvar som

2 § första YGLstycket finns möjlighet i lag tillståndatten ange

villkoroch för sända radioprogram på tråd,sätt änatt annat genom

dvs. skett radiolagen. Radiolagen innehållersom genom som

reglernämnts genmäle och beriktigande får in i avtalatt tasom

mellan och programbolagen, vilket också skett. Yttrandefri-staten

hetsgrundlagen innehåller dessutom motsvarighet till l kap. §4en

andra stycket iTF, 7 kap. § YGL5 stadgas nämligen att en

domstol, vid bestämmandet påföljd för yttrandefrihetsbrott, skallav

särskild hänsyn till rättelse offentliggjorts.ta om en

Regeringen har i 199293:75 konstaterat landetsattprop.

markbundna TV-sändningar uppfyller de krav ställs i TV-som

direktivet, särskilt reglerna kompletteras bestämmelsersom av om

ärekränkning i yttrandefrihetslagen och 5 kap. BrB detnärsamt,

gäller juridiska regler otillbörlig marknadsföring vidpersoner, om

misskreditering från andra näringsidkares sida.

Men TV-direktivet gäller såväl nationella sändningar som

satellitsändningar. För satellitsändningarnas del har därför införts

bestämmelser i satellitlagen. Här saknas möjligheten i avtalatt

föreskriva skyldighet sända beriktigande. Denatt ensamme

utgivarens ensamrådighet enligt YGL gäller satellitsändningar.även

Såvitt gäller satellitsändningar har det införts bestämmelser om

beriktigande som liknar dem gäller enligt radiolagen ochsom

avtalen radiolagenspå område i satellitlagen. 12 § första stycket 2

satellitlagen har följande lydelse: detNär befogat skall uppgifterär
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satellitlagen stadgas27beriktigas. I §förekommit i ett programsom

satellitprogramföretag påfår åläggakabelnärnnden attettatt

enligt vilketnämndenoffentliggöra beslutlämpligt ettsätt ett av

beriktigande.§i 12brutit bestämmelsernaharföretag mot om

skeoffentliggörande måstefår inte innebäraFöreläggandet dock att

medfår förenasFöreläggandetsänder.företageti ett program som

vite.

skulle fåföretagetanfördestill satellitlagenpropositionenI att

eftersomberiktigande,offentliggörandetförvälja formen ett enav

utgivarens ensamrä-ansvarigedenstridaordning skulle motannan

för godreglernatill detvidarehänvisadesdighet. Det att av

publicerastillrättaläggande skall såföljerpublicistisk sed attatt ett

199293:75 30.effekten prop.åsyftadehar dendet s.

det blirYGL borde ändras såinteifrågasatteLagrådet attom

Kabelnämnden beslutamyndighetenansvarigaförmöjligt den att

sänder,företagetskall ske iberiktigande ettatt ett somprogram

anledningDepartementschefen yttrade medmediet.detdvs. i egna

anledning tillfå återkommatorderadiolagsutredningenhärav attatt

radiolag prop.beriktigande i sitt arbete medreglerna nyenom

3119921993:75, och 32.s.

Radiolagsutredningenikan detta sammanhangDet nämnas att

radioråtts-all1985:O5 direktiv totalharU göra översynatt aven

vid utgångenlagstiftning. Utredningens slutbetänkande väntaslig av

1993.år
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överväganden

Om Marknadsföringsutredningen skulle välja införa regleratt om

beriktigande i marknadsföringslagen kunde i för sigoch den modell

valts i satellitlagen användas, dvs. näringsidkaren får fritt väljasom

medium för sitt beriktigande. Denna ordning skulle inte möta några

hinder i grundlag eftersom det sker i analogi med vad som

riksdagen beslutat i fråga satellitlagen. Väljer i stället denom man

lagrådet i propositionen till satellitlagen förespråkade modellenav

torde grundlagsändring krävas. Utredningen ställer sig emellertiden

tveksam till i marknadsföringslagen införa befogenheter föratt

domstolar besluta beriktigande de skäl redovisatsatt om av som

inledningsvis i detta avsnitt.

Sammanfattningsvis utredningensär bedömning således deatt

sanktioner förslaget till marknadsföringslag innehåller,som ny

särskilt möjligheterna till snabba interimistiska beslut och reglerna

marknadsstörningsavgift, är de effektiva sanktionerna.mestom

Syftet med sanktionerna möjligtär hindra behovetatt attom ens av

beriktigande uppkommer. Ett åläggande formuleras extensivtsom

kan i föroch sig få verkan står beriktigandes.nära Detetten som

förhåller sig förmodligen till och med åläggandeså medföratt ett

mindre risk vilseledande intryck förstärks ytterligare. Ettatt ett

beriktigande däremotär kännbart ingripande och intekanett anses

lämpligt för än påtagliga fall otillbörlig marknads-annat mera av

föring och särskilt detnär gäller vilseledande reklam. För sådana

fall har utredningen föreslagit särskild förbudsregel. Förbudet ären

avgiftssanktionerat. Har näringsidkaren frivilligt gått medut ett
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skadeverkningarnaberiktigande för till eller minskarättaatt av

vid fastställandemarknadsföringsåtgärder beaktastidigare skall detta

utredningenlösningmarknadsstörningsavgiften. Den somav

ibeaktasskall kunnaberiktigandenfrivilligaföreslår, dvs. att

övrihar förfastställs,riktning sanktionsavgiftenmildrande när en

tryckfrihets-Både påmotsvarighet i lagstiftning andra områden.på

tidigarefinns, nänmts,yttrandefrihetsomrâdetochområdet som

beaktaspåföljdsfrågor skallvid bedömningendetregler att avom

rättelse skett.om

Skadestånd6.4

uppsåtligen ellerNäringsidkareUtredningens förslag: som av4

föreskrifterna otillåtnaoaktsamhet överträder någon omav

identifiering eller förbud ellermarknadsföringsåtgärder eller ettl

KOdomstol eller dömaskanmeddelats1 åläggande attavsom
i skadestånd.utge

konsumen-Ersättningsberättigade näringsidkareandraär samt

förbrukare.och andrater
i

inomväckasmåsteTalan skadestånd med stöd lagenavom

det skadan uppkom.fråntvå år

väsentligtförslaget: Skadeståndsbestämmelser utgörSkälen för ett

marknadsföring.otillbörligeffektivt sanktionssysteminslag i ett mot

marknadsföringslagendendärför viktigt ävenDet är att nya

bestämmelse påi Enuttryckliga bestämmelserinnehåller ämnet. ny
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detta område bör ambitiös utformning. Syftet medges en mer en

sådan bestämmelse är den skall både förebyggandeverka ochatt ge

i bättre förutsättningar för ekonomiskt kompensera dem lideratt som

skada till följd otillbörliga marknadsföringsåtgärder.av

Bakgrund

l
Enligt 19 § MFL skall den bryter förbud enligt 2 § ellermotsom

föreskrift i 6-8 §§ denersätta skada uppkommer förmot som

konkurrerande näringsidkare. Bestämmelsen stadgar således

skadeståndsskyldighet för överträdelser förbud meddelatsav som

enligt generalklausulen otillbörlig marknadsföring och deom av

särskilda straffbestämmelserna avseende uppsåtlig vilseledande

marknadsföring, rabattmärkeserbjudanden och andra kombinerade

erbjudanden. Rätten till skadestånd förloradär talan inte väcksom

inom fem frånår det skadan uppkom. 19 §I detäven attanges

finns särskilda bestämmelser i fråga förrätt konsument fåattom

skadestånd. motivenI till bestämmelsen anförs syftet medatt

lagstiftningen framförär iallt konsumenternas intresse, sörjaatt,

för marknadsföring bedrivs med hederliga metoder, däremot inteatt

i konkreta fall skydda konsumenter och andra drabbasatt mot att av

följderna oförmånliga dispositioner. Denav som genom en

vilseledande framställning förleds dålig affairgöra kan såledesatt en

inte grunda ersättningsrättnågon MFLpå han hänvisas iutan

motiven till regler skadestånd utgår grund brottpåom som av

bedrägeri och oredlighet eller med stöd köprättsliga ochannan av

andra kontraktsrättsliga regler prop. 1970:57 101. Hänvis-s.
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1975 prop.årtillkomsärskilda bestämmelseri 19 § tillningen

i konsu-bestämmelsernasyftar främstlll197576:34 och pås.

mentköplagen.

skadeståndsanspråk påsåledes inte grundakankonsumentEn ett

rörelse skadasnäringsidkaredäremotMFL. Lagen avvarsenger

förersättningfåmöjlighetmarknadsföringsmetoderotillbörliga att

rörelsen. Dettaomsättning iförsämradskada,uppkommen närmast

denDärmednäringsidkare.konkurrerandeförgäller avsesen

inäringsidkaremedmarknadenkonkurrerar pånäringsidkare som

1970:57vidtas prop.åtgärdenotillbörligaintresse den s.vars

f..101

förfaran-grundskadestånd kan utgå pågällerSedan länge att av

skadaförersättning bl.a.kan utgåHärigenombrott.utgörden som

bedrägeri,förfaranden utgöråsamkasnågon somgenomsom

iförekommerNär sådana brottförfarande.oredligtsvindleri eller

skade-principföreligger isåledesmarknadsföringsamband med

brottennämnda kan sägasBeträffande de attståndsskyldighet.

tillvilseledande förmår någonbedrägeri innebär någonatt genom

gärnings-vinning förinnebärunderlåtenhethandling eller som

RekvisitenBrB.§19 kap.för vilseleddeskada denochmannen

9förfarandeoredligtcentrala. Brottetvinning häroch ärskada

medelsthani detoredligtförfarinnebär§ BrB8 någonkap. att

ochunderlåtenhetellertill handlingförmårvilseledande någon

straffan-förinteförutsättsvilseledde. Härskadar dendärigenom

Stadgandetför gärningsmannen.vinningmedförförfarandetattsvar

offentliggör ellerdels någon9 § BrBsvindleri 9 kap. attavserom

påverkauppgift förvilseledandespriderallmänheten atteljest bland
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priset på värdepapper eller egendom, dels någon påvara, attannan

visst spridersätt vilseledande uppgift ägnad påverka bedöm-att

ningen företag i ekonomiskt hänseendeett och därigenomav

medföra skada.

Att vissa förfaranden kriminaliseradeär särskildär betydelseav

med hänsyn till svensk inställningrätts till ersättning för allmän

förmögenhetsskada. Eftersom fråga ersättning för ellerom person-

sakskada sällan blir aktuell i samband med marknadsföring ärmer

det frågan ersättning för förmögenhetsskada tilldrar sigom ren som

intressestörst i detta sammanhang. I skadeståndslagen definieras

begreppet förmögenhetsskada sådan skada uppkommerren som som

samband med liderutan någon eller sakskadaatt l kap.person-

2 § Skl. Vidare i lagen 2 kap. 4 § Skl den vållarattanges som

förmögenhetsskada brott skall skadanersätta enligt vadren genom

närmare föreskrivetär och sakskada. Härigenomsom om person-

uttrycks huvudprincipen i svensk rätt ersättning för för-att ren

mögenhetsskada utgår endast brott föreligger.när Från denna

princip finns vissa undantag. Sålunda och kommun förstatsvarar

förmögenhetsskada vållas fel eller försummelse vidren som genom

myndighetsutövning 3 kap. 2 § Skl. Vidare kan ersättning utgå

det finnsnär uttrycklig lagbestämmelse härom. Sådana be-en

stämmelser finns i konkurrenslagen och inom immaterial-t.ex.

rättslagstiftningen. Det bör framhållas bestämmelsen i 2 kap. §4att

skadeståndslagen enligt förarbetsuttalanden inte avseddär hindraatt

utvidgning skadeståndsansvaretatt för förmögenhetsskadaen av ren

kommer till stånd i praxis ifr NJA 1972 609; även allmänts. se

Kleineman: Ren förmögenhetsskada, 1987.
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förskadeståndrättsfall utdömtdomstolen har i någraHögsta ren

tämligenliggeri situationerförmögenhetsskada lagstödutan som

775 dömdes nä-1953marknadsföringsområdet. I NJAnära ens.

näringsidkare,skadestånd tillringsidkare att utge somen arman

förmåddespatentintrång och hotpåstående attunder processomom

i själva verketaktuelladettillverkningen,lägga patentettrots attom

ålagtsvärderingsman1987 692 harNJAförfallit. lhade ens.

föruppdragsgivarenänskadeståndsansvar mot en avannan

värderingsintyg.uppgift ifelaktiglämnadoaktsamhet ett

företagstadgaskonkurrenslagennyligenI den att ettantagna som

förbudöverträder lagensoaktsamhetuppsåtligen eller motav

domineran-missbrukochkonkurrensbegränsande samarbete mot av

fördärigenom uppkommerskadadenskallställning ersättade som

Redankonkurrenslagen.33 §avtalspartföretag ellerannatett en

grundainte kan rättenskilda konsumenterframgårlagtexten attav

framhållsI lagmotivenbestämmelser.ersättning lagens atttill på

konsumentintres-främja det totalavisserligen ärsyftet med lagen att

ingåinte kankonsumenterkretsarobestämdaattset ansesavmen

inriktning pålagensskyddsintresse med hänsyn tilli lagens

199293:56 96.inom näringslivetförhållandena prop. s.

immaterialrättenförekommer det inomSom även ut-nämnts

Varumär-skadeståndsskyldighet.bestämmelser rörandetryckliga

oaktsamhetelleruppsåtligenföreskriver denkeslagen att avsom

intrångetskall ersättatill varumärkesintrångsig skyldiggör av

i sakinnehåller över-38 §. Firmalagenföranledd skada en

båda fallen19 §. Iför ñrmaintrångbestämmelseensstämmande

Patentlagenoaktsamhet.jämkas vid ringaersättningen kangäller att
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föreskriver den uppsåtligen eller oaktsamhet göratt som av

patentintrång skall skälig ersättning för utnyttjandetutge av

uppfinningen ersättning för ytterligareden skada intrångetsamt som

medfört. För det fall patentintrångnågon gör elleruppsåtatt utan

oaktsamhet, skall han ersättning för utnyttjandetutge av upp-

finningen, och i den finnesdet skäligtmän 58 §. En be-om

stämmelse skadestånd i 36 § mönsterskyddslagen motsva-om anger

förutsättningarrande för skadestånd vid mönsterinträng. Vid

mönsterintrång kan dock ersättningen jämkas vid ringa oaktsamhet.

Vid bestämmande ersättningens storlek för patentintrång gällerav

utöver vad hänsyn skall tilläven patenthavarenssagts att tasnu

intresse patentintrång inte begås och till övriga omständig-attav

heter ekonomiskän betydelse. I lagen skydd förrentav annan om

företagshemligheter stadgas skadeståndsskyldighet för den görsom

sig skyldig till brotten företagsspioneri och olovlig befattning med

företagshemlighet, vidare för den i vissa fall uppsåtligen ellersom

oaktsamhet utnyttjar eller röjer företagshemlighet 5-8 §§.av en

Vid bestämmandet skadeståndet skall hänsyn även tilltasav

näringsidkarens intresse företagshemligheten inte obehörigenattav

utnyttjas eller röjs och till övriga omständigheter än rentav annan

ekonomisk betydelse. Om det skäligt kan skadeståndetär sättas ned

eller helt falla bort 9 §.

De återgivna bestämmelserna i bland patentlagenannatnu om

beaktande andra ekonomiskaän omständigheter innebärrent attav

infört regler s.k. allmänt skadestånd. Bakgrunden tillman om

bestämmelserna har inte i första hand varit stadga ersättnings-att

skyldighet för visst slag Syftetskada. har i stället varit delsett av
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visaskadaliditförunderlättar den attreglerskapaatt somsom

kanverkligenskadeståndettillseomfattning, delsskadans attatt

effektivfungerardetbelopptill sådantbestämmas attett ensom

ff..198586:86 29påföljd se bl.a. s.prop.

skärptaföreslås1993:24departementspromemorian DsI

påförslag gårEttimmaterialrättsliga intrång. attutåtgärder mot

mönsterskydds-varumärkeslagen,skadestånd ibestämmelserna om

i patentlagen.utformningfårfirmalagenochlagen somsamma

Enligtbild i reldam.ochlagenbör även nämnasHär namnom

fram-användamarknadsföringvidintenäringsidkarefårlagen

samtycke.utnyttjasbildellervilken utanställning i namnannans

skallförbudetbryterDenstraffsanktionerat. motFörbudet är som

Omutnyttjats.eller bildtill denvederlagskäligt namnutge vars

ersättningskalloaktsamhetuppsåtligen ellerutnyttjandet sker av

vadi månochbedömandeVidskada.förocksåutgå omavannan

andraochlidandetillävenskall hänsynskada har uppstått tassådan

ekonomisk betydelse.änomständigheter rentannanav

förskadeståndsskyldighetenhar rörtRedovisningen ovan

därvidoch harförfarandenförbjudnai övrigtkriminaliserade eller

Ävenförhållanden.utomobligatoriskaivad gällerbehandlat som

skade-frågankanbestämmelseravtalsrättsligamed stöd omav

Det äraktualiseras.marknadsföringsåtgärderförståndsskyldighet

ochkonsumentköplageni köplagen,bestämmelsernafrämstdå

skalllagarEnligt dessai fråga.kommerkonsumenttjänstlagen som

felaktigförutsättningarvissatjänst undereller varaansesvaraen

marknadsför-iuppgifterframgårfrån vadavvikerden avsomom

skadestånds-tjänsteller ärivid felpåföljdernaEning. varaenav
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skyldighet.

Den grundläggande bestämmelsen i detta sammanhang 18 §är

köplagen, får uttrycka princip inte begränsadärsom anses en som

till lagens omedelbara tillämpningsområde torde gällautan som

inom andraäven områden, kreditgivning försäkringsav-såsom och

i Enligttal. stadgandet föreligger fel inte överensstämmeri om en vara
lI med sådana uppgifter egenskaper eller användningom varans som

säljaren har lärrmat vid marknadsföringen eller föreav varan armars

köpet och kan ha inverkat köpet. Fel föreliggerpå ävenantassom

uppgifterdå denna beskaffenhet lärrmats någon änav av annan

säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, och säljaren

kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Om uppgifterna rättats

i tid tydligtpå föreligger inte fel. lagfástasätt Det marknadsfö-ett

ringsansvaret således uppgifter egenskaper elleravser om en varas

användning. Allmänt lovprisande uppgifter inte felansvargrundar

uppgiften relativt konkret. kringupp-måste Inte heller s.k.utan vara

gifter inverkar civilrättslidet Vidarepå det kunnamåsteansvaret.ga

marknadsföringsuppgifterna inverkat andraköpet, medpåantas att

ord köparens handlande. ipå Köplagen särskild be-anger en

stämmelse 67 § skadestånd grund avtalsbrott omfattarpåatt av

ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst direktoch annan

eller indirekt förlust med anledning avtalsbrottet. stadgandetIav

även närmare vad med indirekt förlust.anges som avses

I konsumentköplagen fimis ibestämmelse sak motsvararen som

vad gäller enligt köplagen i fråga betydelsen marknads-som om av

föringsuppgifter för felbedömningen §. Enligt19 konsumentköp-

lagen 18 § vidare felaktig säljs i stridbl.a. denär moten vara om

SOU 1993:59



443Sanktionssystemet

förbud enligt 4 § MFL Enligteller 6 § produktsäkerhetslagen.ett

19 § konsumentköplagen skallgäller vidare att en vara anses

felaktig vissa förutsättningarunder underlåtit lämnasäljnär attarenx

sådan information användningegenskaper eller hanom varans som

enligt MFL ålagts lämna eller underlåtenheten gällernäratt ett

åläggande enligt produktsäkerhetslagen lämna säkerhetsin-att

formation. frågaI skadeståndets beräkning lagen attom anger

har tillköparen ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskill-rätt

nad vid täckningsköp förlust felet 32 §.grundpåsamt arman av

Konsumenttjänstlagen innebär i detta sammanhang tjänstatt en

skall felaktig frånbl.a. resultatet avviker sådana uppgifteranses om

betydelse för bedömningen tjänstens beskaffenhet ellerav av

ändamålsenlighet inverkatkan ha avtalet och ipåantassom som

samband ingående vidmed avtalets eller marknadsföring harannars

lämnats

näringsidkaren,av

2. näringsidkare eller brranschföreningnågon ellerav av enannan

liknande organisation för näringsidkarens räkning, eller

leverantör material till ellertjänsten någonav en av annanav

i tidigare led.

Det sagda integäller i fråga i tid haruppgifter rättats påom som

tydligt inteochsätt heller tillnäringsidkaren varken kändeett om

eller borde ha känt till uppgifterna 31-33 §§ ytterligare10 §. I ges

bestämmelser rörande förutsättningarna beräkningenför och av

skadeståndet.

Regler jämkning iskadeståndet finns köplagen 70 §,om av

konsumentköplagen 34 § och konsumenttjämstlagen 34 §. En
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omständighet kan åberopas för jämkning skadestånds-är densom

skyldiges möjligheter förutse och hindra skadans uppkomstatt

Produktansvarslagen innehåller bestämmelser ersättning förom

skada produkt orsakar grund säkerhetsbrist.på Medsom en av en

säkerhetsbrist förstås inteprodukten är säker skäligensåatt som

förväntas.kan Säkerheten skall bedömas med hänsyn bland annat

till hur produkten har marknadsförts. Skadeståndsskyldiga blandär

tillverkaren, importören och den marknadsförtäven harannat som

produkten sin förse den med sitt ellerattsom genom namn

varumärke eller särskiljandenågot kännetecken. Ersättnings-annat

skyldigheten bygger strikt Lagen vissa omständig-på ansvar. anger

heter fritar den ansvarige från varvid bevistör-som annars ansvar,

dan lagts denne.på

I samband med införandet 1970 otillbörliglag mark-årsav om

nadsföring inleddes avvecklingen vissalagen med bestämmelserav

illojal konkurrens. Då upphävdes bestämmelserna illojalmot om

Övrigareklam och obehöriga gåvoerbjudanden, 1 och 2 §§. regler

i lagen, nämligen avseende missbruk yrkeshemligheter ochav

anförtrodda tekniska förebilder §§,3-5 bestickning och tagande av

i näringsverksamhet 6-8 §§ illojal användningochmuta av aman

näringsidkares kännetecken titlareller upphovsrättsligtpåav

skyddade 9verk § har härefter successivt avskaffats i samband

med införande lagstiftning. Lagens bestämmelserav annan var

straffsanktionerade och enligt uttrycklig föreskrift förelåg även

skyldighet skadestånd. Skadeståndsberättigade iatt utge va

huvudsak konkurrerande näringsidkare, medan enskilda konsumen-

inte omfattades lagens skyddsintresse. Exempel i rättspraxister av
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tillerkänts grund illojal reklamkonkurrenter skadeståndpå påatt av

1940 fall fastställdeNJA 145 och NJA 1941 580. dessautgör Is. s.

domstolen efter skälighet skadestånd.Högsta uppskattatett

överväganden

enligt utredningens mening nödvändigt reglernaDet är att om

verkningsfullt innehåll denskadeståndsskyldighet får änett mer

i 19 § i praktiken knappast allsnuvarande bestämmelsen MFL, som

bidragit till upprätthålla regelsystemet. Regleringenhar att av

skadeståndsfrågan i lagen bör dock inte syfta till skapaden attnya

det regelsystem framgårregler dubblerar eller ersätter avsom som

framför allt köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänst-

bedömning saknaslagen. Enligt utredningens skäl i marknads-att

föringslagen införa ordning innebär skadeståndsansvar försomen

skadelidandeotillbörlig marknadsföring den åberopanär kanäven

föravtalsrättsliga regler till stöd talan ersättning. grund-Enom

föreslagnadärför deläggande avgränsning skadestånds-är att

reglerna sikte den situation intepå någonföreligger närtar avsom

i tvisten kan åberopa eller i övrigtkontraktsbrott någotparterna

avtalsförhållande till stöd för sin Bestämmelserna skallståndpunkt.

således det utomobligatoriska naturligområdet. En utgångs-avse

punkt skadeståndär skall överträdelsekunna vid någotutgåatt av

förbuden i 5-16 §§ eller förbud meddelats med stödettav av som

23, 26 eller 28 §§.av

Enligt MFL inte skadestånd förfarandeutgår för sådantett som

strider generalklausulen i 2 § föranlett förbud jfrintemot men som
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1970:57 100 f.. enligtDet kan utredningens bedömningprop. s.

ifrågasättas detta i dagsläget sakligt motiverad avgränsningärom en

skadeståndsansvaret. Under de drygt 20 harårensenasteav en,

ibåde sak och i fråga antalet avgöranden, betydande praxisom

skapats tillämpningmed generalklausulen och rättsläget harav

klarlagts i viktiga hänseenden.många Detta skulle kunna tala för att

redan handlande bedöms i stridstå med generalklausulenett som

bör medföra skadeståndsskyldighet. Utvecklingen praxis harav

emellertid i utredningens förslag tilltagits denattvara genom

utgjort den sakliga grunden för utformningen främst de särskildaav

förbuden i 5-16 §§. Härigenom har behovet skadeståndsan-ettav

direkt kopplatär till handlande i strid med generalklau-ettsvar som

minskatsulen avsevärt.

Generalklausulens funktion uttrycka den grundläggandeatt

för bedömningen vad skall otillbörligutgöranormen av som anses

marknadsföring skall enligt utredningens förslag inte förändras.

Generalklausulen i den lagen har emellertid, särskilt motnya

bakgrund förbudsbestämmelserna i 5-16 §§, inteav samma

praktiska betydelse tidigare. fallFör där otillbörlighetsbedöm-som

ningen inte förhandär konkretiserad funnitspå så det haratt

anledning eller varit möjligt uttryckligt förbudstadga i lag,att ett

med därtill kopplat avgiftsansvar möjlig sanktion, bör normaltsom

inte heller skadeståndsansvar komma i fråga. förutsebar-Från

hetssynpunkt kan det alltså invändningar stadga allmänmot attresas ,

skadeståndsskyldighet för förfaranden endast strider motsom

generalklausulen.

Enligt utredningens bedömning bör emellertid frågan skade-om
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sikteståndsskyldighet enligt enbartmarknadsföringslagen inte påta

ersättning för skada till följd förbudsöverträdelser. Enatt ge av

näringsidkare informationsáläggande kanunderlåter följaatt ettsom

näringsidkareinte sällan klandras lika goda grunderpå somsom en

marknadsföringsåtgärd.sig förbud viss Detsätter över ett mot en

principiell skadeståndssammanhangsaknas skäl inatur attav

behandla överträdelser informationsålägganden på sätt änannatav
i

vitesförbud. erinras de s.k.överträdelser Här kan även omav

förhuden, till funktion i första hand förmåvillkorade har att ensom

information. Utredningennäringsidkare uppfylla krav påatt ett

följa informationså-därför den underlåterfinner även att ettatt som

Ävenskadeståndsskyldig.läggande skall bli underlåtelsekunna att

uppgifter enligt 18 eller 19 § bör kunnaidentiñerandelämna

skadeständsskyldighet.föranleda

Utredningens förslag således överträdelse någonär att av av

eller19§ förbud elleri 5-16, 18 ellerbestämmelserna ettavi

23, 26 28 §§ skallmeddelats med stöd elleráläggande geavsom

bestämmelsenavgränsning skall intetill skadestånd. Dennarättf av

hindraföranleda till motsatsslut. Avsikten inteär ut-attett en

regler förpraxis allmännaveckling i skadeståndsansvar enligtettav

ochförbjudnaförfaranden ligger i 5-16 §§denära t.ex. somsom

kanAllmärma reglerdärför kan strida generalklausulen.motanses

näringsidkaretänkas medföra skadeståndsskyldighet föräven en

ibryter klar lagts fast ett motmot en annanen norm somsom

informationsåläggande.riktatnäringsidkare vitesförbud eller
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kausalitetoch adekvatsubjektiv täckningKrav på

enligtför skadeståndsansvarförutsättning måsteSom allmänen

förekommiteller oaktsamhetmening gällautredningens uppsåtatt

näringsidkaren.hos

konkurre-ståndpunktframgått det gällandeSom redan rättsär att

19 §skadestånd enligt MFL.tillnäringsidkare harrande rätt

lagen skallnaturligt denfinner heltUtredningen det ävenatt genya

skadeståndssanktionen innebär. Denskyddnäringsidkare det som

rekvisitetdock19 § MFL bör görasförändringen jämfört med att

lagen.vidare till deninte förskonkurrerande näringsidkare nya

näringsidka-för debereda skyddsyfte nämligen ävenLagens är att

näringsidkaretill denkonkurrensförhållandeiinte står ettre som

framträderambitionmarknadsföringen. Dennaförsom svarar

förväxlingsrisk ochmisskreditering,tydligt i bestämmelserna om

avgränsningennödvändiga§§.och 12 Denrenommésnyltning ll

skadestånd fårtillberättigadevilka näringsidkare äri fråga somom

kausalitet.adekvatkravet påhjälp det allmännai stället ske med av

Bestämmande ersättningav

kompenseranäringsidkare kan bl.a.Skadestånd till att enavse

förErsättning kan även utgåomsättningen.negativ inverkan på

följdernamotverkahaft förnäringsidkarenutgifter att avsom

ersättning förfåbör såledesNäringsidkarenmarknadsföringen.

åtgärd i dettasin skada. Enför begränsahan vidtaråtgärder attsom

näringsidkarensden andrenäringsidkaren bemötersyfte kan attvara
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till sinmeddelandenarmonsering ellermarknadsföring genom egen

skada kananförda utesluter intekundkrets. Det ävenatt varaannan

ersättningsgill.

bestämmelsefinns i patentlagenSom som angerenanges ovan

skallpatentintrångförberäkning skadeståndetvid taatt avman

intepatentintrångintressetill patenthavarenshänsyn även attav

ekonomiskänövriga omständigheteroch tillbegås rentannanav

förslagframdet har lagtsOvan harbetydelse. även nämnts att om

mönsterskyddsla-vammärkeslagen,skadeståndsbestämmelsernaiatt

Utredningenutformning.liknandeñrmalagen skalloch ges engen

viktiginnehåll harmotsvarandemedbestämmelseatt enenanser

Bestämmelsen harmarknadsföringslag.fylla iuppgift att en ny

marknadsföringsåtgärdenotillåtnade fall då denbetydelse för mer

ställningnäringsidkaresutnyttjandeinnebärdirekt ett annanav en

typiskt medförenatutnyttjande ärsådantmarknaden. Ett settpå

renommésnyltning förväx-eller skaparinnebärförfaranden som

Även näringsidkaren beaktans-misskreditering harvidlingsrisk. ett

deotillåtna förfarandet. Idetförinte utsättasintressevärt attav

alltid skadanästanerfarenhetsmässisituationernaangivna uppstår gt

marknaden.goodwill näringsidkaren åtnjuter pådenpå

omfattningeni bestämmaSvårigheten ligger närmareatt av

lösasfrågan börbehandladeekonomiska Deniskadan termer. nu

anseendedetför skadaersättning skall påutgå ävenså somatt

tjänster har påellereller hansverksamhetnäringsidkarens varor

förmöjligtdetinnehållmed detta görregelmarknaden. En

ocksåRegeln görförersättning skadan.få fullnäringsidkaren att

intedet ärbelopptill sådantbestämmasersättningen kan attettatt
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ekonomiskt fördelaktigt kalkylera med den otillåtna åtgärden.att

Bestämmelsen skall fungerasåledes hjälpregel vid ersätt-som en

ningens bestämmande därvidoch tjäna både reparativa och

preventiva syften.

Som exempel hur skadeståndsfråganpå kan villprövasett

utredningen hänvisa till 1984NJA 34, gällde intrång is. som en

immaterialrätt upphovsrätt till musikaliska verk. Fråga härvar om

s.k. allmänt skadestånd enligt 54 § andra stycket upphovsrättslagen

för försäljning olovligen framställda grammofonskivor. Högstaav

domstolen anförde utredning till styrkande intrångetnågonatt attav

medfört skada för upphovsmännen inte hade förebringats. Dom-

stolen fann dock det utbjudande till försäljningmåsteatt attantas

olagligen framställda grammofonskivor försäljningliksomav av

sådana skivor åtminstone utbjudandet försäljningenellernär är av-

inte obetydlig omfattning i regel medför ekonomisk skada, utöver-

uteblivet vederlag, för de upphovsmän vilkas verk upptagits på

skivorna. I målet fastställdes ersättningen .med stöd 35 kap. 5 §av

till efterRB skälighet uppskattat Enligt utredningen kanbelopp.ett

de överväganden Högsta domstolen redovisade i sin dom ges

tillämpning då det gäller ersättning enligtäven bestämma denatt

marknadsföringslagen för skada det anseende näringsidkarenpånya

har marknaden.på

Vilka kan föra talan skadeståndsom om

Enligt den för marknadsrätten lagstiftningen, tidigarecentrala bl.a.

lagen med vissa bestämmelser illojal konkurrens ochom numera
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marknadsföringslagen enskilda konsumen-och konkurrenslagen, har

inte till otillbörligaskadestånd marknads-rätt de förnär utsättster

föringsåtgärder. Sådan i princip varittill ersättning harrätt

förbehållen konkurrerande näringsidkare. mark-Eftersom samma

nadsföringsåtgärd ofta otillbörlig ochbåde konsumenterär motmot

felaktigtnäringsidkare framstår det enligt utredningen i principsom

dra skarp nåringsidkarintressenmellan konsument- ochgränsatt en

tilloch med stöd detta avskära enskilda konsumenter från rättenav

skadestånd. Näringsidkares till bevaras i denskadeståndrätt nya

lagen. utredningens bedömning enskildaDet konsumen-är ävenatt

har berättigat anspråk erhålla ekonomisk kompensationpåter ett att

otillåtenför skada till följd marknadsföringde drabbassom av av

eller underlåtelse följa informationsåläggande. Regler medatt ett

detta innehåll därför övervägas.måste

föreslagna marknadsföringslagenBåde den gällande och den är

främja näringsidkaresavsedd såväl konsumenters intresseatt som

vederhäftigamarknadsföringsåtgärder tillbörli Bådeär ochattav ga.

näringsidkare omfattas lagenskonsumenter och skyddsintresse.av

inteAtt enskilda konsumenter föra talanmöjlighet attge om

skadestånd med principiellastöd frånlagens stadganden ärav

utgångspunkter inkonsekvent. skyddsintres-Bestämningen lagensav

leder enligt utredningen enskildanaturligt till slutsatsen attse

konsumenter bör talerätt i fråga skadestånd.ges om

angivnaFör förhållandet enskildaståndpunkt talar detäven attnu

konsumenter enligt till ersättning förgällande berättigaderätt är

skada uppkommer marknadsföringgrund vilseledandepåsom av

bedrägeri eller oredligt förfarande. marknads-utgör I densom nya
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föringslagen särskilda förbudsbestämmelser i vissaupptas som

avseenden kriminaliseratvad iär brottsbalken.motsvarar som

Förbuden visserligen inte straffsanktioneradeär uttrycker ändåmen

tydligt samhällets inställning till förfarandena. Likheten mellan

förbuddessa och straffbestämmelserna i brottsbalken talar för att

enskilda konsumenter får till skadestånd förrätt överträdelseräven

förbuden.av

Som anförtsredan det för utredningenär viktig synpunkt atten

den marknadsföringslagens sanktionssystem får sådannya en

utformning det verksamt bidrar till materiellade reglernasatt

genomslagskraft. Bestämmelserna skadestånd skall iom ses

belysning detta. När det gäller enskilda konsumenters tillrättav

skadestånd kan det invändas sådan möjlighet kanatt en vara av

mindre betydelse i sammanhanget, inte bara grund detpå attav

avtalsrättsliga området lämnas utanför regleringen även medutan

hänsyn till sådant frånvaron stark konsumentrörelse isom av en

Sverige. Synpunkten inte berättigande. Man kan emellertidär utan

förvänta sig konsumenternas processuella ställning kommeratt att

märkbart förändras det förnär arbete närvarande bedrivs inomsom

Grupptalanutredningen, syftaroch till skapa inhemskaattsom

regler grupptalan, har slutförts. Det finns enligt utredningensom
a

mening anledning räkna med framtidenkonsumenterna iatt att .

kommer kunna utnyttja möjligheterna till skadestånd påatt ett mer

effektivt idag.sätt än

Även regler grupptalan kan till skadestånd förrättutan om en

konsumenter få omedelbar positiv betydelse underlättaatten genom

för näringsidkare och konsumenter träffa iuppgörelser godo näratt
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vilseledande ellervaritmarknadsföringsåtgärdde är att enense om

intressedetotillbörlig. I sammanhanget är attsättpå annat av

förekommersällanutredningen erfarit inteenligt vaddetattnotera

elleranvändningefter otillåtenekonomiska uppgörelser namnav

kunnatsåledes härLagstiftningen området hari reklam. påbild

skadeståndöverenskommelserutomrättsligatill grund förläggas om

marknadsföringsåtgärder.förbjudnagrundpå av

utredningensåledeslederpraktiska hänsynprincipiella ochBåde

möjlighetfåbörenskilda konsumentertill slutsatsen attävenatt

marknadsföringslagen.enligt denskadeståndtalanföra nyaom

med lagensför demgivetvis gällamöjlighet börSamma som

utvidgningförbrukare. En sådanandraterminologi utgör av

markeringprincipiellt viktiginnebärskadeståndsmöjligheterna aven

marknadsföringssed förhållandeiäveniaktta godskyldigheten att

förbrukare..andraochenskildatill konsumenter

uppkommakanskadeståndsskyldighetNär

skadeståndsskyldighet kanvanligaste falleti praktiken därDet

vidtaföranledsi fråga torde konsumentkomma attatt envara en

marknadsföring. Det äri otillåtengrund påståendenåtgärd på av

konsumentåtgärdvarjeuppenbart inte sådanemellertid att enav

skadeståndsansvarersättning. Som detmedför till nämntsrätt avser

föreligger någotsituationer det inteutredningen föreslår därsom

näri.ngsidkaren. Fråganochmellan konsumentenavtalsförhållande

blikanomständighetervilkaunder närmare ansvaretär som

aktuellt.
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För skadeståndsansvar skall kommaatt i fråga för påståenden i

marknadsföring måste konsumenten ha fog för sin uppfattning att

marknadsföringens innehåll riktigt.är Om marknadsföringen

innehåller konkret information eller tjänst och där-om en vara

igenom väcker konkreta förväntningar hos konsumenten, får denne

i regel ha fog för fasta uppgiften.på Motsatsenatt ta måsteanses

regel gälla för uppgifter allmäntär lovprisande. Allmäntsom som

måste gälla omfattande dispositioneratt konsumentenmer av

fordrar denne kan åberopa tydliga ochatt konkreta påståenden. En

omständighet betydelse är hur gamla uppgifterna iannan av

marknadsföringen Skadeståndär. förutsätter marknadsföringenatt

har viss aktualitet. Av många erbjudanden framgår emellertiden

hur länge de gäller och ofta framgår det omständigheternaannars av

erbjudande bara gäller vissatt tid. Omett inga sådana hållpunkter

för bedömningen finns kan beakta sådant mediet förman som

marknadsföringen eller dess fysiska form. Så det rimligtär t.ex. att

frånutgå erbjudanden i dagstidningar har kortareatt giltighetstid än

sådana förekommer i påkostade broschyrer.som

Ett fall där det kan befogat fastställa ersättningsskyldig-attvara

het dåär konsumenter lockas till säljställe vilseledandeett genom

reklam förbjudenär i 5 Skadestånd bör här kunna förutgåsom

konsumentens utgifter för bege sig till säljstället eller föratt att

komma i kontakt med näringsidkaren. Konsumenten bör fåäven

ersättning för inkomstförlust för den tid han för kommaavsatt att

Äventill säljstället. i andra situationer kan förhållandena vara

sådana konsumenten bör få ersättningatt för onödiga utgifter och

för inkomstförlust. Det kan fråga marknadsföringt.ex. varivara om
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det,erbjuder garanti ochnäringsidkare med viss nären varor

beteckning saknarsäljstället,konsumenten visar sigär på dennaatt

grund detäckning. Om konsumenten då från köp påavstår av

får skadeståndupplysningar erhållit befogat hanhan kan det attvara

8till marknadsföringen stridermed hänsyn att mot

kommaGivetvis frågan skadestånd förkan konsumenter uppom

situationer. Utredningen vill bl.a. pekai andra här påäven att

förekomma i prospekt ochuppgifter kanskadeståndsgrundande

kreditgivning,försäkringar,liknande material med erbjudanden om

Sådanaktier andra värdepapperfastigheter, bostadsrätter, och m.m.

till omfattandekonsumentmarknadsföring kan föranleda en

inte kommer till stånddispositioner. Om avtalekonomiska något

för kostnader haft förtill ersättning hankonsumenten hakan rätt

vilseledande uppgifter ividtagit grundvalåtgärder han på avsom

onyttiga. gällaoch blivit Det kanmarknadsföringsådan t.ex.som

blivit skälfastighetsvärdering onyttigautgifter för som av somen

utredningensanledning räkna med. Enligtinte haftkonsumenten att

till skadestånd inte begränsasmening diskuterade rättenbör den nu

princip böråtgärd. Itill fall där konsumenten vidtagit faktisken

marknadsförin-skadeståndsskyldigheten omfatta det falletäven att

Även i sådanaföranlett från åtgärd.någon avståattgen en

gälla, vilket härsituationer skall dock kravet adekvat kausalitetpå

viktig begränsning.är en

marknadsföringslagenSkadeståndsbestämmelsen i den avsernya

skadeståndslagensiersättning för förmögenhetsskadaendast ren

eller sakskada tillmening. Frågan skyldighet ersättaatt person-om

skadestånds-marknadsföring får bedömas enligt allmännaföljd av
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rättsliga regler.

Som berörtsredan skall vidare allmänt krav gälla detett attsom

föreligger adekvat kausalitet handlingmellan skadegörande ochen

Ävenuppkommen skada. frågor får enligtandra bedömas allmänna

förskadeståndsrättsliga regler, förutsättningarna jämkningsåsom av
g skadeståndet och fleras tillmedverkan skadeståndsgrundandeettIE

förfarande. Av följer skyldighet försådana regler denäven en

skadelidande begränsa sin skada.att

Det åligger fordrar ersättning visa omfattningenden attsom av

den skada villhan ha I detta sammanhang emellertidär ävenersatt.

regeln bevislättnad i 35 kap. 5 § rättegångsbalken tillämplig.om

Enligt utredningens bedömning preskriptionstiden i MFLär

onödigt lång. Det flera synpunkter kravangelägetär påattur

ersättning framsnabbt förs och preskriptionstidTvåprövas. års

från skadans innebäruppkomst lämplig avvägning.en

framhållasDet bör den föreslagna skadeståndsbestämmelsenatt

inte hindrar skadelidande åberopar andra grunder för sittatt en

anspråk.
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Talerätt

ochkonsument-Utredningens förslag: Näringsidkare samt

priimära talerättnäringsidkarorganisationer skall ha somsamma

åläggamde.ellerförbudKO såvitt gäller talan om

marknadssstörningsavgift.talanKO skall få föraEndast om

inteväcka talan börför förslaget: MöjligheternaSkälen att som

för IKO med endasttalerättprimärtillbegränsadidag enenvara

organisatio-ellen olikanäringsidkareenskildaförsubsidiär talerätt

intenäringsidkarekomplikationonödiginnebärDet emomenner.

imvänta beslutdomstol måstetillvända sigdirekt kan ettutan om

sin talerätt.KO inte utövaatt avser

får talan.marknadsstörningsavgift KO föraemdastdet gällerNär

konsumentersdärför åligga KO till såvälbörDet att ta somvara

bestämmelsernasärskilldaskyddsintressen enligt denäringsidkares

avgiftmedföramarknadsföringsåtgärderotillåtna kam attsomom

döms ut.

Bakgrund

spelreglerfumgerandetillhandahållasyftar till välMarknadsrätten att
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för aktörerna marknadenpå och skydda det allmänna konsu-att

mentintresset och näringslivets intresse. Den förgemensamma som

talan förbud eller åläggande begär domstolen skall utdömaattom

sanktion sikte på otillbörligt förfarande. Såtar att stoppa etten som

länge det inte handlar den enskilde konsumentens intresseom av

skadestånd kan hävda det mindreär motiverat låtaatt attman en

enskild konsument föra talan sanktion skyddar ettom en som

kollektivt konsumentintresse. Det rådande har slagssystemet ett

specialåklagare, KO, för talan för konsumentkollektivetssom

räkning.

KO:s primära rätt driva talan där näringsidkarkollektivetatt är

skyddsobjekt framstår enbart principiell. Genom attnumera som

KO i regel frånavstått den primära talerätten har antalet mål med

näringsidkare näringsidkare ökat successivt ochmotsom processar

näringslivet har i praktiken fått bära för utvecklingen påansvaret

området.

Överväganden

Vad anförts under avsnittet Bakgrund talar för detsom ovan att

inte skall gälla primärnågon förtalerätt KO. En näringsidkare bör

väcka talan direkt i dag invänta klartecken, i formutan att som

avskrivningsbeslut, från KO.ettav

Denna talerättenpå välstämmer med utvecklingen desyn mot att

enskilda företagen löser problem de offentliga be-utan att organen

höver ingripa. Rätten skall dock enligt utredningens förslag

underrätta KO rättegång där talan väckts enligt marknads-om en
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föringslagen visst inslagKO.någon Det finns dåän ett avav annan

kontrollmöjlighet för organisationeri de mål där privvataävenstaten

enskildaeller för talan.parter

Samtidigt vissa frågordet betonas KO:s förmåste att somansvar

näringslivet får målenÖkad betydelse det gällerrör när om

sanktion i fall dåmarknadsstörningsavgift. Avgiften möjligär en

materiellaexempelvis misskreditering Denregeln Överträttts.om

tillämpas iregeln skulle förlora i betydelse den enbart lkom attom

näringsidkarefrågor förbud vid vite skadestånd, dvs. dåellerom

situation såvitt gäller marknads-har talerätt. Samma kan uppstå

föringskorruption. vikt lagens effektivitet i frågaDet är att omav

intenäringsidkare främsta skyddsobjektde regler har somsom

föra talan marknadsstörnings-försvagas rätten attatt omgenom

KO.avgift inte har tilldelats ännågon annan

Grupptalan

definierats ellerBegreppet grupptalan har talerätts- rätte-som en

förtill förmångångsform där käranden uppdrag för talanutan en

i träffas domensangiven medlemmarprocessen avgrupp, vars

för statligrättskraft de inte slagsi KOär målet.trots att parter en

medlemmar självagrupptalan till förmån för helt kollektivett vars

varjeinte Denna processform ekonomiskär på så sättärparter. att

meddelatkonsument inte behöver till domstolen, eftersomgå ett

förbud den påtaladeinnebär näringsidkaren inte fåratt upprepa

konsumentkollekti-marknadsföringsåtgärden medlemnågonmot av

processriskerenskilda förväntas sigFå konsumenter kan påvet. ta
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för hävda anspråk litetpå ersättningsbelopp för denatt ett ett

kränkning exempelvis otillbörlig och vilseledandesom en annons-

kampanj givit upphov till. På marknadsrättens område detvore

därför lämpligt införa privat grupptalan. Det kan ske bådeatt en

tillåta enskild grupptalan och organisationstalan. Enattgenom

l konsumentorganisation skulle i det fallet kunna drivasenare en

verkade till förmånäven för inte ärprocess som personer som

medlemmar i organisationen drabbats skadamen som av samma

medlemmarna. I båda fallen privat grupptalan avseendesom av

skadestånd bör i fall, eftersom vissså marknadsföringsåt-man en

gård ändå föremål förär tillåtaöverväga att attprocess, en

förbudstalan eller talan åläggande KO blandasprövas utan attom

in i tvisten.

De marknadsrättsliga processreglerna innehåller nämntssom

redan i dag möjligheter till organisationstalan tyngd-även om

punkten ligger KO. För civilrättsligapå mål följer rättegångs-som

balkens regler finns inte detta alternativ den enskilda fårutan parten

bära I detta sammanhang kan artikelnämnasprocessansvaret. att

10 andra punkten i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd

förutsätter det skall finnas möjlighet till sådan förtalan närings-att

livsorganisationer. Grupptalanutredningen Ju 1991 :04 utreder för

frågannärvarande förbättradet möjligheten igår domstolatt attom

driva anspråk är eller likartade för störresom gemensamma en

människor. Som åtgärd för förbättra det processuella.attgrupp

rättsskyddet övervägs därvid särskilt regler grupptalan.om

Det kan också nämnas nuvarande regler för handläggningenatt

ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden KO förarätt attav ger
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organisationerVidare fårräkning.privatpersonersförgrupptalan

talerätt.från denmaKO avståbestämtgrupptalanföra attom

skälfinnsinttenärvarande attfördetUtredningen attanser

förbud elleri målkonsumenterenskildaförtalerättföreslå om

marrknadsstörnings-målsjälvfallet ocksågälleråläggande. Detta om

utredningenföreslårDäremotföra talan.KO fårendastavgift, där

skallenskilda konsumenter6.4avsnittiframgårvadenligt attsom

marknadsföringslagen.enligtskadeståndtalanförafå rätt att om

skälfinnsdletutredningen attgrupptalan attSåvitt gäller anser

införa dennaövervägandenGrupptalanutredningens attavvakta om

denresultatetavvaktan påIsvensk processrätt.italerättsform av

integrupptalanreglerbörarbeteutredningenssärskilda omnya

marknadsföringslagen.iinföras

handläggningMålens7.2

hand-laggen skalldenenligtMålförslag:Utredningens nya

tvistemåll närdispositivaförreglernaenligtläggas processen

näringsidkare.mellanförs två

förbudmarknadsstörningsavgift ochMål processser omom

indi:spositiva.för talan skallKOåläggande däreller vara

disponera övernäringsidkare kunmabörförslaget:för TvåSkälen

förbindandeblirmedgivandevissåpå partettatt av enprocessen

vidareDet ärbevisningen.sörja förfårsjälvadeochhonom att

dekanuppgörelseträffardeförliks ochtillåtet parternaatt enom
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begära domstolenatt meddelar dom basispå exempelvis ettav

medgivande. Rätten har i sådana mål där förlikning tillåtenår en

skyldighet i viss utsträckningatt verka för förliks.att parterna

Det enligtär utredningens mening inte god processekonomi att

medgivande, ellerett överenskommelse mellanen annan parterna,

skett sedan talan förts till domstol inte skullesom kunna ha den

verkan rätten kan grunda sinatt dom på överenskommelsen. I ett

dispositivt mål gäller vidare, enligt 35 kap. 3 § RB, kanatt parten

erkärma viss faktisk omständighet med den verkan dettaen att

blir gällande honom i Erkärmandetmot får betydelseprocessen.

bevis hur det skulle sigoavsettsom rätten skullete hurprövaom

det förhåller sig med den aktuella omständigheten.

Med den lagens materiella utformning sig det prejudikat-nya ter

skapande syftet inte sä angeläget det motiverar ordningatt dären

domstolen officio fortsätter handläggningen i fall därex ärparterna

tvistens lösning. Ett medgivande bör såledesense bindandeom vara

för rätten och möjlighetnågon för domstolen officio inför-att ex

skaffa bevis bör inte föreligga.

Det kan vidare inte längre motiverat prövning skerattvara av

prejudikatskapande skäl i sådana fall där den handlatpart som

otillbörligt exempelvis igått konkurs eller representeras ettav

dödsbo och domstolens avgörande inte kan verkställas iutan

praktiken utgör principuttalande från domstolensett rentsnarare

sida.

Beträffande rättegångsreglerna i mål enligt marknadsföringslagen

utredningen det finns anledning begränsaattanser förlorandeatt en

svarandeparts skyldighet ersätta kostnaderatt påstatens sättsamma

SOU 1993:59



463processuellaDet systemet

ställningstagandetbrottmål.ikostnadsreglernaenligtgällersom

enskildförhållandet motsig det partpåbaserar att processarsomen

förpliktasbörintespecialåklagare utgeellermyndighet enen

därmed inteblirarbeteKO:sutsträckning.fullirättegångskostnader

exempelvisförersättningfårdäremotersättningsgillt, statenmen

samtidigtdetinnebärsvarandesidan attbeviskostnader. För

svarandenintetidsspillan ersättsocharbetesvarandens omeget

bevisning ärförkostnaderochombudskostnadervinner, men

regler.konkurrenslagensenligtsak gällerSammaersättningsgilla.

följereftersom dettasärskild regel,ingenbehövsfrågadennaI av

16 § RB.18 kap.

Bakgrund

varittalanmålhittills ävenprövatMarknadsdomstolen har om

avgörandeslutligttagits tillärendenmedgivnaharIblandmedgiven.

in-exempel ärhållits. Ett att ettsammanträdeefter annatatt

frånmedgivandebifallitsinte motparter.yrkandenterimistiska trots

Honungsförmedling, MDSBR:s1976: 17,exempelvis MDSe
RadioEricssonnotis1988,ochRadio,1976:20, Sveriges

förarbetsuttalandestödmedhar skettSverige. DettaSystems ettav

prejudikatskapandeMarknadsdomstolensviktenbetonar attavsom

funktion.

handläggavikt,störrei frågor ärenligt MFL,KO kan avsom

domstol.införskerdettanäringsidkareärende attutanmotett en

godkännernäringsidkarentill etthandläggning kan ledaSådan att

verkanfårvilket dåvid vite,föreläggande en avsomsamma
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Ådomstol meddelad lagakraftvunnen dom. andra sidan kan

näringsidkaren under handläggningen inge skriftliga eller muntliga

upplysningar leder till KO inte längre detatt finnssom attanser

anledning rikta vitesföreläggandenågotatt näringsidkaren.mot

Föreligger skäl för antagande näringsidkaren inte kommeratt att

medverka i denna handläggning hos KO förs frågan troligen till

domstolen föregående förhandlingsförsökutan rätta.utom

Tidigare gällde enligt 20 § RP åklagaren eller myndig-att om en

het förde talan allmänhetenspå vägnar och talan inte tillvara-avsåg

tagande eller någon enskildastatens, rätt reglernaav attannans, om

brottmål tillämpades bl.a. för föreläggande för ochpart parts

20 § RP innebarutevaro. även brottrnålsregler blev tillämpligaatt

i stället för tvistemålsregler, inte föreskrivet,annatom var

beträffande rättegångskostnad. 20 § RP är upphävd. Endastnumera

rättegångskostnadsfrågan ansågs motivera särskild reglering nären

upphävde paragrafen se 198990:71 74. Detta leddeman prop. s.

till regeln i 18 kap. l6§ RB innebär 31 kap. RB blirattsom

tillämpligt inte föreskrivetär beträffandeannat rättegångs-om

kostnaderna i mål där myndighet för talan det allmärmaspå vägnar

saken tillvaratagandeutan att eller någonstatensavser av annans

enskilda rätt. Huvudregeln alltså,är föräven mål där s.k.en

specialåklagare KO för talan, vanliga rättegångskostnads-attsom

regler för tvistemål inte blir tillämpliga.

SOU 1993:59



processuellaDet systemet

Överväganden

Rättegångskostnader

marknadsföringsmålitillämpastvistemålsreglerna i RB skallAtt

rättegångskost-fördelninginnebär bestämmelsernaävenatt avom

därvidOlika gällertillämpliga. reglerbliri 18 kap. RBnader

KOkärande eller ärnäringsidkare ärberoende på omom en

kärande.

§i 18 kap. lhuvudregelnkärande gällernäringsidkareOm ären

skallförlorar målet ersättaRB den motpartensatt part som

rättegångskostnader.

16 §enligt 18 kap.följer emellertidi måletOm KO kärandeär

förfrågorsärskilt föreskrivet-inteRB när ärannatatt- om ansvar

31 RB.kap.rättegångskostnader regleras av

rättegångskostnader ibehandlar31 RBBestämmelserna i kap.

där KOi marknadsföringsmåltillämpasdessa reglerbrottmål. Att

vinner målet.framför allt KOhar betydelse närkärandeär

i övrigt dessärfår sina kostnader,Svaranden då förstå menegna

§Enligt 31 kap. 1för rättegångskostnader högst begränsat.ansvar

förlorandeför denåterbetalningsskyldighetföreligger nämligenRB

kostnaderför vissai barasettgentemot staten stortparten som

medel.allmännaenligt beslut betalatsrättens av

falletdet2 § finns bestämmelse31 kap. RBI motsom svararen

fåbestämmelsenenligtSvaranden kanKO förlorar målet.att

varitskäligenkostnadervissaersättning allmänna medel för somav

sådansin En ärtillvaraför skulle rätt.motiverade han kunnaatt ta
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framför försvararkostnad,allt och det gällernär marknads-

föringsmål bör ombudskostnad sådan. Dessutom nämnsses som en

i bestämmelsen bland kostnad för bevisning.annat

Parts utevaro

9Av kap. 8 § rättegångsbalken följer inte får föreläggasatt staten

vid vite i samband med kallelse inställa sig till Enrättegång.att en

särskild förregel KO:s inställelse behövs inte i marknadsförings-

lagen såvitt gäller vitesföreläggande i samband med kallelse till

rättegång, imålet övrigt följaskall tvistemålsregler.om

I konkurrenslagen 65 §, har valt ivadgöra rättegångs-attman

balken stadgat förär åklagare i brottmål tillämpligt detäven när

gäller och enligtMålen konkurrenslagen inteärpart parts utevaro.

fall dispositiva.något I samband med 20 § RP upphävdesatt

uttalades i propositionen såvitt gäller påföljd för det inteutevaro, att

förefallaansågs stötande talan det aktuella slaget dvs.att en av nu

talan i mål där myndighet eller åklagare för talan inte gällersom

för brott och inte rör eller någonstatensansvar som annans

enskilda förfallerrätt myndigheten eller åklagaren uteblir frånom

förhandling. Att, åklagare och andra myndigheter, det iom

undantagsfall skulle behövas, på andra försättsamma som som
italan kan föreläggas i mål berört slag kompletteraatt av nu en

bristfällig ansökan vid påföljd ansökningen avvisas ansågsattav

närmast eftersträvansvärt prop. 198990:71 71. Utred-som s.

ningens mening det framstårär förenligt med dessaatt som

uttalanden inte införa särskildnågon regel i marknadsför-att
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ingslagen för KO:s utevaro.

0fiicial- dispositionsprincipemaoch

rättegångskostnadema i mål därtagit ställning tillUtredningen har

intresseallmännasKO för Officialprincipen, dvs. dettalan. attav

utred-såvitt gällersjälvmant ex officio verksamdomstolen är

olika Enligtolika styrka i mål.sig gällande medningen i målet, gör

dispositionsprincipenförmening talar mycket låtautredningens att

förbud eller åläggande. Menmöjligt ilångt gällaså processer om

KOi fall däri fråga kostnadsreglerna ärställningstagandet partom

riktningen.i den andratalar

förlikningsbara mål bådes.k.viktigt understrykaDet är attatt

målskiljemän sådanaoch lagenenligt rättegångsbalken är somom

Dispositivakommit till domstol.sedan dedisponerar överparterna

avslutasdärmed avslutas rättegångenmål kan på så sätt att genom

eventuellttvisten skall upphöraförliks attatt parterna genomom

grundad medgivande ellerförlikning eller domstadfästelse på ettav

träffakankäromålet ävenåterkallas. Parternaatt engenom

förskall upphöradomstolenöverenskommelse införatt processen

inför i dispositivaParternai stället fortsätta särskilda skiljemän.att

tvisttvistemål också i förväg avtalahar rätt ettattatt omom en

rättsförhållandefiite i domstol barafåvisst alls skall avgöras utan

omfattaskall kunnafår skiljemän. Förlikningar äventas upp av

föromständigheterna talarredovisaderättegångskostnadema. De nu

eller åläggande.förbudofñcialprincipen i de fall KO för talan om

enligthandläggasutredningens förslagskall därför enligtDessa mål
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vad gäller enligt rättegångsbalken för indispositiva mål. Dettasom

innebär också tredskodom inte kan meddelas i dessa mål.att

fallI där näringsidkare, näringsidkaretvå eller och organisa-en

tion, det fördel ha tillgång tillär skiljeförfarandetattprocessar en

alternativ till domstolsprocess. Att dettapå sättett parternasom

disponerar iöver så utsträckning möjligt harstorprocessen som

troligen också positiv inverkan utvecklingen etiskapå regleren av

inom näringslivet och det s.k. egenåtgärdssystemet. förDetta talar

nämnda mål skall hanteras enligt reglerna för dispositivaatt nu

tvistemål.

I dispositiva mål där förlikning själva saken tillåten kanärom en

leda till tredskodom. Tredskodom kan också meddelasparts utevaro

inte inger svaromål sedan delgivitshan stämning.mot parten som

En tredskodom käranden innebär kåromålet ogillas, detmot att om

inte medgivits svaranden eller det framgår käromålet ärattav

uppenbart ogrundat. En tredskodom svaranden innebärmot att

domen grundar sig kärandens framställningpå omständigheternaav

i målet. Enligt utredningens mening bör inte reglerna tredsko-om

dom hinder förnågot behandla mål förbud elleratt ettvara om

åläggande dispositivt mål. Det fördelär hand-ett attsom en

läggningen inte förhalaskan exempelvis inteatt partgenom en

inställer sig.

När näringsidkaretvå i enligtär mål marknadsförings-parter ett

lagen finns inte heller skäl frångå de förnågot regler gälleratt som

dispositiva tvistemål i allmänhet såvitt gäller rättegángskostnaderna.

Givetvis kan det i mål förbud eller åläggande vid vite bliom

fråga medgivande eller förlikning inkluderarävenettom en som
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respektivedelDennavitesbeloppets storlek.på avparternas syn

dispositivt lämnasdelarÖvriga ärmålet iintetalan börparts ens om

vitesbe-i frågabörförfogande rättentill utanegetparternas om

sista ordet.storlek haloppets

anhängiggörasfårbaramarknadsstörningsavgift,I mål somom

måldessaFörstarkast.ofñcialprövning allrainslagetKO, är avav

reglerfråga änblimening inteutredningens annatenligtdetkan om

enligtkonkurrensskadeavgiftTalanindispositiva mål.för om

regler förrättegångsbalkensenligtskall handläggaskonkurrenslagen

målordning förföreslårUtredningenindispositiva mål. omsamma

exempelvissådanmålmarknadsstörningsavgift. Dessa är art attav

detkanhelleroch intei frågafå kommainte börtredskodom anses

isättpåförfogar överlämpligt somparterna sammaatt processen

medgivandebundeninteskall härmål. Rätten ettdispositiva avvara

bevisning iin sådankunnasjälvmantoch bör även ta somprocessen

indispositivtinaturligtvisKO ävenkaninte åberopat. ettparterna

för-eftersin talanåterkallamarknadsstörningsavgiftmål om

inte fåbörmåli sådanadomMensinhandlingar med motpart. en

deprövningfrån attmedgivande rättensi frånutgå utanett av

sanktion ärdirektverkandeförutsättningarna förpåstådda en

disponera överfåraldrig ettOvan haruppfyllda. att parternasagts

i debelopp ävendettaskall prövastorlek och rättenvitesbelopps att

Ännu skälstarkaretillåten.sakensjälva ärförlikningdärmål om

marknadsstör-fastställandetvidofficialprövningförskälenär av

ningsavgiften.

enligtgällerordningdensåledes inteUtredningen att somanser

för talan ävenKOdäri målgälla änkonkurrenslagen bör omannat
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de båda rättsområdena har stark anknytning till varandra. Konkur-

renslagen skiljer sig nämligen flerapå punkter frånavsevärt den

ordning föreslås för mål enligt marknadsföringslagen. Målsom nu

enligt konkurrenslagen domstolnår har exempelvis alltid någonsom

form myndighetsbeslut utgångspunkt vid domstolspröv-av som

ningen.

Erfarenheterna från det immaterialrättsliga området såvitt gäller

förbud vid vite visar reglerna interimistiska förbud vid viteatt om

har kunnat hanteras effektivtpå sätt domstolarna. Detta gällerett av

särskilt de patenträttsliga målen intrång hanteras deom som av

allmänna domstolarna enligt reglerna för mål dispositivaom

tvistemål. Exempelvis sker kallelse vid äventyr tredskodom,av

även det frågaär skadeståndstalan kombinerats medom om en som

förbudsyrkande innehållande vitesmoment.ett Tyngdpunkten iett

dessa tvister har kommit ligga det interimistiskapå avgörandetatt

och förliks ofta innan målen huvudförhandlingparterna når och

slutlig prövning i sak.

Utredningens inställning till de interimistiska besluten i mål om

otillbörlig marknadsföring har behandlats i avsnitt 6.1. Dessa

överväganden stämmer väl överens med utvecklingen möjligheterav

till skärpta interimistiskaåtgärder inom det immaterialrättsliga
iområdet.

Vidare har möjligheterna till kumulation processekonomiska

fördelar bör till även detnär gällertas mål enligtsom vara

marknadsföringslagen. Om rättegångsbestämmelserna i största

möjliga utsträckning kan ha dispositiva mål förebild underlättarsom

detta den handläggningen. Exempelvis blir tredsko-gemensamma
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börskadeståndtillämpligt idomsinstitutet både somprocess omen

enligtförbudsyrkandesamtidigt ut-handläggaskunna ettsom

immaterial-medmålexempel ärförslag. Ettredningens annat

blirtvistemål. Dessadispositivahanterasrättsliga anspråk somsom

handläggaförslag lättareutredningens gemensamtockså attgenom

marknadsföringslagen.med mål enligt

konkurrenslagensochförslagutredningensmellanLikheterna

konkurrens-Målsanktionsavgiftema.framför alltsanktioner är om

betrak-marknadsstörningsavgift kommerrespektive attskadeavgift

Marknadsföringslagensfallen.bådaindispositiva ihelttas som

fortsättningsvisemellertid också atthuvudsanktioner kommer vara

deytterligarestärkssanktionervilkaåläggande,förbud och om

medi enlighetframflyttaspositioninterimistiska åtgärdernas

detmedlikheterförslagetsHärigenom ärförslag.utredningens

hanteringensärskiltdåomrâdet, ochimmaterialrättsliga patent-av

konkurrensla-meddragendebetydligt änmål, större gemensamma

i hänseende.dettagen

detmarknadsföringsområdet påsåvälUtgångspunkten påär, som

förförutsättningarskapaimmaterialrättsliga området, attatt

tillförfarande ochotillbörligtkunna attomedelbart ettstoppa se

intressantblirintedomstolsförfarandet snabbt det attgår så att ens

medgeomedelbartSkulleotillbörliga verksamheter.påbörja parten

snabbtavgörandeslutligtellerdärför interimistisk beslutskalltalan

minskafalli dessaskulleofficialprövningEnmeddelas.kunna

svaromålmedinkommaOm föreläggandeeffektivitet.lagens att

tredskodoms-medinte fick förenasförhandlingtilleller kallelse

rättegång.förhalakunnatredskandeskulleäventyr, part enen
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Effektivitetsskäl talar således för irättegången mål förbudatt om

eller åläggande långtså möjligt skall utformas efter mönster av

domstolarnas hantering dispositiva tvistemål. Att konstruktionenav

med vitesföreläggande inte hinder förär något sådan ordningen

visar erfarenheterna från exempelvis patenträttsområdet.

konkurrensskadefallenI det sig dessutom irör betydligt mindre

grad hänsyn till enskilda drabbas omedelbartparter ettom som av

förfarande vadän kan bli fallet i mål enligt marknadsförings-som

lagen. Målen enligt konkurrenslagen riktar sig således mot mera

långsiktiga effekter där det centrala samhällsskadanär medan de

enskilda roll mindre framträdande.är Detta avspeglar sigparternas

också i talerättsreglerna. Konkurrenslagen medger inte någon

primär talerätt innebär företag omedelbart vid domstolatt ettsom

kan yrka åläggande meddelas företag upphöra medatt ett annat att

förbjudna konkurrensbegränsningar. Endast Konkurrensverketom

beslutar inte meddela sådant åläggande kan företagatt ett ett som

berörs förbjuden konkurrensbegränsning föra vidtalanav en

Stockholms tingsrätt och där framställa yrkande åläggandeett om

Ävenvid vite. kriterierna för meddelande interimistiskt beslutav

enligt konkurrenslagen skiljer sig från ordningavsevärt den som

utredningen föreslår för mål otillbörlig marknadsföring.om

Sammanfattning

Sammanfattningsvis talar redovisade omständigheter för målattnu

enligt marknadsföringslagen hanteras dispositiva mål det ärsom om

tvist mellan näringsidkare,två medan ordningen för indispositiva
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kanDetKO förekommerskall gällamål endast när part.som

mellani tvåKO inträderförekommanaturligtvis att processen

marknadsstör-yrkandeframställerochnäringsidkare ett eget om

blir då s.k.Måletåläggande.förbud ellerningsavgift eller ettom

måletpräglasiKOlängeblandat mål och ärså part avprocessen

tredskodomexempelvismedförvilketindispositiva reglerna,de att

dei denRättegångskostnaderna får, måni fråga.kan kommainte

16 §i 18 kap. rättegångs-enligt regelnsärskiljas, behandlaskan

tvistemål.förkostnadsreglervanligaövrigt enligtoch ibalken

bevisningingeomedelbartFöreläggande7.3 att

iredanyrkandeskall påUtredningens förslag: Rätten partav

framställts kunnainterimistiskt yrkande harmedsamband att ett

bevisningmedomedelbart inkommasvarandenförelägga att

ipåståendensvarandensriktighetenstyrkaatt avavsersom

reklam.

skyldighetnäringsidkarensför förslaget: betonaSkälen För attatt

införasvilseledande detbörinteför hans påståenden ärattsvara

formuleravalt delsUtredningen harhärom.processuella regler en

skyldighetregeli 22 dels placera attbevisregel att omen

och åläggan-förbud25 i avsnittetbevisning,omedelbart inge om

26förbud iinterimistiskaföre regelnbestämtden, närmare om

betydelsenframhävaanledning detta sätt attñmis påDet att av

underlagsig medstadium försertidigtnäringsidkaren på som
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dokumenterar de påståenden han siganvänder i marknadsföring.av

En sådan ordning bör tillleda de materiella reglerna får störreatt

genomslagskraft.

Överväganden

Den s.k. omvända bevisbördan har behandlats i avsnittnärmare

5.2.3. De föreslagna processuella reglernas innebörd blir samtidigt

markering till näringsidkare inte kan underlagpresteraen en som

för sina påståenden han riskerar interimistisktstå närmareatt att ett

förbud eller åläggande han inger bevisning tillän rätten.om

Avsikten med regeln bevisföreläggande således förhindraär attom

förhalar eller fördröjer Möjligheteratt part atten processen.

effektivt utnyttja reglerna interimistiska beslut angåendeom

utredningens allmänna överväganden interimistiska beslutom se

avsnittet 6.1, blir uttunnade kringgåkan kravetmotpart attom en

han skall för riktigheten sina påståenden redan vidsvara av

marknadsföringstillfállet dröja med bevisuppgifter.attgenom

Bevisregeln näringsidkare vid marknadsföringstillfälletatt en

skall kunna belägga framställningar sakförhållanden inteärom ny

har tillämpats länge i praxis. föreslagnaDe processuellautan nu

reglerna hänger interimistiskamed de besluten fårattsamman en

framskjuten iplats regelsystemet utredningens förslag.mera genom

Liksom tidigare blir det fråga för rättstillämpningen i varjeatten

situation beviskravetavgöra kan uppfyllt. naturligtnär Det äranses

yrkande med visst fog för sig vinner bifalllättareatt ett om

inte talar i riktning. skullenågot Detmotparten presterar som arman
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kunna hävdas regeln bevisföreläggande inte nödvändig.äratt om

Fördelarna med regel omedelbart kunna begära inatten om

bevisning i fråga påståenden sakförhållanden dels deär attom om

materiella reglernas vederhäftighetskrav och frågan bevisbördanom

understryks, dels det tydligt ställningstagandetmarkeras tillatt att

interimistiskt yrkande inte skall uppskjutaskunnaett attgenom

näringsidkaren dröjer med ingivandet bevisning. Efterlevnadenav

kravet för vilseledande påståenden inte används böratt attav svara

härmed bli tidigare.större än

7.4 Organisationsmedverkan

Utredningens förslag: Vid sidan möjligheten till interven-av

tion enligt rättegångsbalken bibehålls i marknadsföringsmål en

särskild möjlighet till s.k. medverkan vid handläggningen.

Skälen för förslaget: Medverkansinstitutet framför allt sikte påtar

bereda möjlighet för branschorganisationer liknandeochatt atten

medverka i mål, där KO riktar näringsidkaretalan vissmot en som

har betydelse för krets Institutet tillämpatssådana. harstörreen av

praktiskt i vissa fall denna finns därför skäl bibehållaDettyp. attav

reglerna möjlighet till organisationsmedverkan. Möjlighet tillom

organisationsmedverkan föreslås för vid Stockholmssåvälprocesser

tingsrätt i Marknadsdomstolen. medverkan bör,Reglernasom om

såvitt gäller båda instanserna, i den lagen.upptas nya
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Bakgrund

förfarandet i enligt 13 § lagenFör Marknadsdomstolen gäller a om

medverkansinsti-Marknadsdomstol bland regel det s.k.annat en om

innebär sammanslutning närings-Bestämmelsentutet. att om en av

betydelse föridkare sarmolikt i mål kan hagör utgångenatt ettsom

medlemmarna i sammanslutningen, får ansökanrätten på avav

sammanslutningen tillåtas i förfarandet, vid sidanmedverka av

enskild medverkar har inteoch åberopa bevisning. Denpart, som

förställning och får inte framställa yrkandenågoträttpart attsom

i inte bindande för den med-del. Domen målet helleräregen

verkande.

§ förstaBestämmelsen s.k. ordinär intervention i 14 kap. 11om

ställningstycket RB intervenient i stort sett samma somger en

gäller enligt det s.k. medverkansinstitutet. Medverkansregeln är

ordinärändå inte konstruerad regelnsättpå som omsamma

intervention. Tidigare inte blir gällandehar det domensagts att mot

Enligtden medverkande; detta vid ordinär intervention.gäller även

blir aldriggällande emellertid beslut Marknadsdomstolenrätt ett av

rättsligt bindande för näringsidkare den varit iän partsomannan

rättegångsbalkenmålet. Interventions vid intervention enligtgrunden

risknämligen sammankopplad förekomsten eventuellär med av en

rättsföljd får för tredje Med-domens betydelse rätt.att en mans

tredjeverkan i marknadsföringsmål i stället frånutgår att en man,

vanligen branschorganisation, kan berättigat intresseha etten av

föri målet inte har rättsverkanutgången domenäven någonom

denne.
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inteEn medverkande får huvudregel framställa egnasom

yrkanden. kan det kan finnas visstDäremot det tänkas att ett

för andrahandsyrkanden enligt förarbetena till med-utrymme

argumenteringen fårverkansreglerna. När det gäller den med-

verkande i enlighethelt eller delvis medargumentera partens

yrkanden och har kompletterande sakfram-rätt att ge en egen

ställning plädera 198485 213.sesamt att prop. s.

Eftersom § tillåter14 kap. 11 andra stycket RB också s.k.

självständig intervention ställningdär intervenienten iparttar av

rättegångsbalkens interventionsreglerrättegången är ur en annan

synvinkel vidare vad framgår 13 § lagen Mark-än som av oma

Ävennadsdomstol. regeln självständig intervention uppbyggdärom

rättsföljddomens för tredjepå man.

18 § finnsI kap. 12 RB regel intervenienten som ger en som

inte liknande ställning tillkommer iär rätte-part, parten som en

gångskostnadshänseende. finns dockDet krav kostnadenpåett att

skall ha orsakats interventionen och denatt partav som processar

intervenientens sida inte får förpliktas betala dennes kostnader.att

Överväganden

Utredningen föreslår regler organisationsmedverkan skallatt om

i den lagen. i tingsrättenDetta gäller förfarandet såvälupptas nya

Marknadsdomstolen.som

Det utredningens förslag medför angående medverkans-nya som

institutet såvitt gäller hanteringen i tingsrätten blir, förutom

införandet den speciella interventionsgrunden, utredningenattav
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medverkandeinte lägger kostnadsrisknågon denpå detpå sätt som

gäller för den intervenerar enligt rättegångsbalkens regler. Som

utredningen saken skall långt möjligt gälla allaså attser som

får bära risken betala rättegångskostnaderatt motpartensprocessar

i händelse hamna förlorandeden sidan. Utredningenpåattav anser

sammanslutning medverkat den vinnandepåatt partensen som

sida, inte skall ha få ersättning fårrätt bära sin kostnad.att utan

Den medverkande skall dock i vissa undantagsfall kunna

förpliktas betala rättegångskostnader även hanatt motpartens om

inte är Detta gäller exempelvis han förfarit vårdslöst ochpart. om

vållat kostnad för komma med påståendenmotparten attgenom som

han insett eller bort inse saknar fog. En sådan finnsregel i 18 kap.

6 § RB. Vidare bör det inte få förekomma den vilkenspåatt part

sida sammanslutningen deltagit förpliktas sådan kostnadersätta en

orsakats sammanslutningen.som av

7.5 Upplysningsskyldighet

Utredningens förslag: De nuvarande reglerna skyldighetom

för näringsidkare tillhandahålla KO utredningsmaterial ochatt

upplysningar förs in i den lagen. Skyldigheten skall ocksånya

gälla inspelade radio- och TV-sändningar med reklamin-anses

nehåll.

Skälen för förslaget: En förutsättning för KO skall kunnaatt

handlägga sina ärenden effektivt enligt Marknadsföringsutred-är
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ningens mening begära in relevantKO:s möjligheteratt att

utredningsmaterial inte reklambegränsas till gälla änatt arman

radio- och tillsynsuppgiftTV-reklam. KO har viktig såvitt gälleren

marknadsföring i radio bevakningen konsumentin-och TV och av

fungera medier. Näringsidkarnaskunna effektivt i allamåstetresset

skyldighet inge handlingar, eller liknande böratt Varuprover

reklaminslagdärför omfatta inspelningaräven säntsanses somav

i radio och Enligt utredningens mening inteTV. bör heller denna

tillämpning hindras upphovsrättsliga regler.av

Bakgrund

finns 16 §§ innebär uppgiftsskyldig-I MFL regler 11 och som en

för näringsidkare utrednings- tillsynsskedethet under såväl hossom

KO. Syftet skyldighet KO skall få tillgång tillmed denna är att

inrelevant information och utredningsmaterial. KO kan begära

eller frånexempelvis upplysningar, handlingar Varuprover en

handläggningen ärende därnäringsidkare dels under ett enav

sanktion komma fråga, tillsynkan i dels för överutöva attantas att

möjligheter tillexempelvis meddelat förbud följs. Lagenett ger

stödvitesförelägganden inte ingripa medKO har behövt avmen

in deteftersom näringsidkarna praktiken har lämnatdessa i

finnsregelutredningsmaterial KO efterfrågat. motsvarandeEnsom

i 18 § stycket Marknadsdomstol där det stadgasandra lagen attom

ingevid viteeller den medverkar kan föreläggas attpart som

i ärendethandling, betydelseeller liknande kan havaruprov som

hos domstolen.
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handlingar,skyldigheter ingeEn särskild fråga är attom

inspelat band medoch liknande skall gälla även ettvaruprover

radio- TV-reklammaterial.eller

TV-sändningar i domstolensFilmer vid har Högstaanväntssom

skriftliga handlingar åberopaspraxis inte direkt jämställts med som

Television791 förelades Sverigesbevis. fallet NJA 1981I s.som

filmupptagning hadeförete bolaget i TV utsändatt somaven

5 §39 kap.betydelse för bedömningen i brottmål. I rättegångs-ett

stadgas denhänvisas till i 38 kap. 2 där detbalken regeln att

bevisbetydelseskriftliga handling kan hainnehar somen somsom

analogthänvisningförete nämnda ansågsskyldig denna. Nuär att

Ävenrättsfallet.ñlmupptagning i det aktuellatillämplig på ettaven

riktadomstol kan1992 307, framgårrättsfall, NJA att ens.senare

medinspelade bandinneharföreläggande någonett mot som

i praxisskertillämpningmaterial i TV enligt densänts avsomsom

editionsplikt. Upphovs-ochi rättegångsbalkenreglerna om syn

frånförgrundinterättsliga aspekter har utgöra avstegansetts

reglering.rättegångsbalkens

sina uppgifter, främst detfullgöra närKOV skall kunnaFör att

utarbetamarknadsföring,näringsidkaresgäller övervaka attatt

har det iutvecklingfölja reklamensriktlinjer för denna och att

upphovsrättslagen.förslagits ändringl99293:214 avenprop.

införsupphovsrättslageninnebär regel iFörslaget att som geren

omfattningi denTV-sändningarKOV radio- ochrätt återgeatt som

Sei sändningarna.reklammotiveras tillsynmed verkets över

har tillmyndighetstatligpropositionens lagförslag 26 § En some

televisionsut-ljudradio- ochiuppgift tillsyn reklamenöverutövaatt
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sändningar omfattning motiverasfår utsändningar i denåterge som

förslaget hänvisar bl.a.ändamålet med tillsynen . Motiven tillav

vissa inskränk-till inom käntdet upphovsrätten allmäntär attatt

uttryckligt stöd iningar mindre betydelse införaskan utanav

området. DenBernkonventionen eller andra överenskommelser på

liten betydelseKOV får enligt förslaget sårätt anses vara avsom

103.66 ochregeln förenlig med konventionerna seäratt s.prop.

inlagändring KOV spela ochDenna kommer rätt återgeattatt ge

TV-sändningar reklaminneháll.radio och med

Överväganden

tillhandahålla KO exempelvis band-skall skyldighetenSjälvklart att

riktavilken KOnäringsidkare kanmaterial bara gälla mot antasen

efter exempelvissanktioner ellermarknadsföringslagens somen av

KO:s inspelningar dettillsyn. Omförbud undermeddelat stårett av

fär före-slaget innehasaktuella någon än partannanav ennu

iinspelningarna utverkas yrkandeföreteläggande att genom

domstol.

viaordningenblir gåI tvist mellan näringsidkaretvâ atten

radio-inspelademöjlighetdomstol den till buds i frågastår omsom

TV-för talanTV-sändningar. näringsidkareoch När om enen

troligendomstolentid fårreklamkampanj genomförs kortpåsom

huvudför-hällai vissa fall möjligheternaöverväga utomatt synom

näringsidkarehandling kan tillämpas. Utredningens förslag att en

bevisningingeföreläggas omedelbartyrkande kanpå attpartav

sannolikt idockangående sina påståenden i reklam kommer
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praktiken bli den regel åberopas och i utsträckningatt storsom som

tillgodose effektivitetskraven i fall.kommer snabbhets- och dessaatt

Det kan hävdas den nämnda regeln skulle kunna gälla ävenatt nu

KO fråga radio- eller TV-reklam. Utredningennär är anserom

dock KO:s handläggning den ytterligare effektivitetböratt somges

det innebär ombudsmannen direkt via domstoldvs. gåatt utan att

bandmaterialfår anmoda näringsidkare ingeäven ettatten som

innehåller radioreklam det behövs föreller TV-reklam ut-om

redningen. föreslagna lagändringen i upphovsrättslagenDen ger

exempelvisKOV använda bandmaterialet, dvs. görarätt atten

inspelningar i samband med under-och sedan spela bandenupp

Marknadsföringsutredningens förslagvisning verket bedriver.som

visning band-innebär varken reproducering eller offentlig av

in hanmaterial. Syftet med KO skall få begära banden är attatt

visst TV- ellerskall kunna bedöma han skall ingripa mot ettom

radioreklaminslag innebär interedan Detta någonsänts. attsom

upphovsrättslig Överhuvudtaget. degrundrättighet berörs Av ovan

upphovsrättsligaciterade rättsfallen framgår det inte heller finnsatt

Ävenuppspelning iskäl skulle kunna hindra domstol. omsom en

näringsidkarna förväntas in utrednings-i normala fall kan lämna

vitesföre-material informell bör KO i dessa fall kunnaocksåpå väg

lägga näringsidkare undantagsvis anledning till detta. Enen som ger

ordning skulle effektiv lagtillämpning.motverkaannan en

förEnligt gällande huvudregeln näringsidkaren skall stårätt är att

till-kostnader kan med anledning hanuppkomma attsom av

utredningsmaterial.handahåller KO upplysningar Näreller annat

ersättningdet gäller Varuprover eller liknande KOkan att utge
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finnsdet särskilda skäl. Utredningen denna ordningattom anser

skall behållas. Det förslagna tillämpningen såvitt gäller radio- och

TV-reklammaterial inte anledning till ändrade kostnadsregler.ger

Särskild sakkunskap

i

i Utredningens förslag: Tingsrätten skall, där den sär-attanser

i skild sakkunskap behövs, använda sakkunniginstitutet i mark-

nadsföringsmál. skall möjligtDet haattvara samma samman-

sättning i konkurrensmäl, det behövsrätten medav som om

hänsyn till beskaffenhet.målets

Skälen för förslaget: Utredningens bedömning utökadär att en

användning sakkunniginstitutet väl skulle tillgodosekunnaav

behovet isärskilda del marknadsförings-experter storav en av

målen.

fakultativEn regel inslag ledamöter med särskild ekono-om av

misk kompetens emellertid tillär motiverad med hänsyn bedöm-

i ningar från allmänna konkurrenssynpunkter. fallI dessa bör rätten

kunna ha sammansättning i enligt konkurrenslagen.målsamma som

Bakgrund

Marknadsföringsområdet har hittills varit specialområde medett

Marknadsdomstolen första sista instans i de flesta fall.ochsom

Utredningens förslag innebär mål enligt marknadsföringslagenatt

SOU 1993:59



484 processuellaDet systemet

kommer kunna i instanser, första blirdenprövas tvåatt varav

Stockholms tingsrätt.

Justitiedepartementet förInom förbereds inom översynenramen

domstolsväsendet reform inriktad avskaffapåär attav en som

Marknadsdomstolen och inordna domstolen specialfunktionsom en

inom Svea förutsätter tvåin-hovrätt. Denna reform också .att ett

skapas. Förslagen innebär tillåtergångstanssystem etten mera

enhetligt domstolsväsende och tyngdpunkten i läggsatt processen

de allmänna domstolarnas första instanser.på

I samband med den konkurrenslagstiftningen har lagänd-nya en

ring införts såvitt sammansättning.gäller Marknadsdomstolens s

frånDomstolen består den juli 1993 i samtliga mål den hand-1 Vsom

lägger lagfarna domare och med såväl teoretiskaexperterav som

kvalificerade praktiska ekonomiska kunskaper, medan medsystemet .

.intresseledamöter avvecklats. Marknadsdomstolen enligt deär nya

reglerna domför ordföranden och andra ledamöternär ärtre

Regeringennärvarande. kvalificerade ekonomiska experterutser

ledamöter. Detta motiveras framför allt konkurrensären-attsom av

dena innehåller frågor nationalekonomi företagsekono-ochrörsom

mi. viktigareDe besluten i mål enligt konkurrenslagen innebär

framtidsbedömningar för enskilda företagkan avgörandesom vara

hela Specialdom-och branscher se departementspromemorian

stolarna i framtiden 1993:34] 72.[Ds 71 ochs.

konkurrensmålenFör gäller enligt den konkurrenslagen attnya

Stockholms tingsrätt blir första instans. Processen i konkurrens-

målen kommer enligt konkurrenslagen handläggas efter indispositiva

regler, med för vissa tingsrätten tillämparundantag ärenden där den
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antagits angående fråganlagändrings.k. ärendelagen. En har även

enligtärendenaMålen ochekonomiska i tingsrätt.experterom

ekono-sådanahar bedömts regelmässigtkonkurrenslagen attvara

ekonomiskaInförandetsakkunskap behövs imisk rätten. av

ibestämmelserStockholms tingsrätt skervidexperter genom

lagreglering special-efter förebild fränkonkurrenslagen omannan

bedömtsFörhållandena harfastighets- och patentmål.bl.a.process,

iekonomiskaskall sitta rättensådana det normalt experterattvara

konkurrenslagen.enligtmål och ärendentingsrätten avgörnär

förberedande hand-exempelvis vidi undantagsfall,Endast som

huvudför-förenkladmålen eftertingsrättenläggning eller avgörnär

ekonomiskafrån obligatoriet medhandling, görs experteravsteg

imotiveras detOrdningeni ävenledamöter rätten. attavsom

Marknadsdomstolenexpertis iekonomiskprincip alltid skall ingå

isammansättningtingsrättsl99293:234 Stockholmsprop.

Marknadsförings-ärenden, 6-11.mål ochkonkurrensrättsliga s.

i huvudsak efterMarknadsdomstolen handläggs rättegångs-imålen

dispositiva inte helttvistemål. Processen ärreglerbalkens om

indispositiva Marknads-inslag.finns vissadispositiv detutan

tidigareinställningföringsutredningens nämnts,är, attsom

skall handläggasmarknadsföringsmälen långt möjligtså som

skäldispositiva KO närmaremål. När det,är ärpart somav

dispositivi-reglernai avsnitt 7.2, inte möjligt låtautvecklats att om

förslag möjliggörfullt Marknadsföringsutredningensgälla attut.tet

utsträckning kanihandläggningen marknadsföringsmålen störreav

domstolarna.allmännaövrig mälhantering inom deintegreras med

bestämmelsernautformningenvidvarit utgångspunktDet har aven
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bl.a. förutsättningarnaöka för kumulationatt medom processen

civilrättsliga tvister.rent

överväganden

Enligt utredningens mening kan irätten fall vidmånga hand-

läggningen mål enligt marknadsföringslagen avgöraav om en

överträdelse lagens bestämmelser skett medverkanutanav en av av

Åtskilligaspeciell sakkunskap. mål är enkel beskaffenhet ochav

okomplicerade bedömningssynpunkt. Det finns oftast ingett.ex.ur

klart uttalat behov ekonomisk expertis i exempelvis målav om

vilseledande reklam, vilseledande förpackningar, misskreditering

och negativ säljmetod. Utredningens förslag innebär målen iatt

första instans handläggs i Stockholms tingsrätt avsnittse 7.7,

vilket underlättar sakkunskap på området kan byggas ochatt attupp

kontinuiteten bevaras.

vissaI mål kan emellertid konkurrensrättsliga eller andra mera

kvalificerade ekonomiska frågeställningar förekomma. Behovet av

teoretisk eller praktisk sakkunskap kan i sådana mål antingen

tillgodoses rättens ledamöter utökas med elleratt expertergenom

öka användningen sakkunnigbevisning.attgenom av

I mål enligt marknadsföringslagen detkan vidare bli aktuellt att

införa särskilda från rad olika områden. Det kanexperter en

exempelvis sigröra expertis perceptionspsykologipå ellerom

masskommunikation uttalar sig hur reklam i olika mediersom om

uppfattas Ett exempel är med speciellmottagaren. annatav personer

branschkunskap. Detta talar domstolen i alla mål försesemot att
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Sakkunniginsti-speciell ekonomisk kompetens.med ledamöter med

flexibilitet vid valetmedger större experter.tutet aven

sakkunnigaanlitamöjligheterfinns i dagEnligt RB:s regler att

domstolen exsjälvmantochbåde begäranpå parterna avav

till kostnadernamed hänsyndockofñcio. dispositiva mål detI är

skervanligt dettamedför mindresakkunnigs medverkan attsom en

Även sigsituationer motsätterofñcio. i där attparternaavenex

försiktig medbrukarsakkunnig rätten att utseutses envara

betalas denkostnaderna skallsakkunnig eftersom part somav

mål kommersakkunniga iAtt inslagetförlorar målet. ettav

handläggning kani målsrelativtvanligen ettsent enses som

avgörandedeltar ifördel med hanackdel. En ettexperteratt som

stadieri måls allakande närvaraledamöter i rätten är ettattsom

Nack-beslutsfattandet.överläggningen ochideltar dessutomoch

institutet i dessdvs.sakkunniginstituteti detta hänseende,delar med

undvikas40 kap., kanrättegångsbalkensordning enligtvanliga

sakkunniga hand-i tingsrättensanvändningutökad avgenom en

lämpligti fall ocksåmarknadsföringsmål. Det ärläggning så attav

sakkunnigför-kostnaden förlåtasamtidigt möjlighetenöppna att

ordnandet påstanna staten.

hakan svårtsakkunniginstitutetEtt skäl är att parternaannat mot

eller rättenvilka sakkunniga skall höras attatt ansersomenas om

undvikassakkunnig. kanDettaytterligarenödvändigtdet att utse en

vissformaliserassakkunniginstitutet så att personergruppenom

övrigt valtsförlösning harsådansakkunniga. Enattutses vara

formalise-nackdel med dennasocialförsäkringsonrrådet. Eninom

speciellmed mycketnödvändigtibland kanring detär att vara
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kunskap inom viss intebransch finns representerad bland deen som

utsedda. Sådan särskild kunskap i tillföraskan stället målet genom

partssakkunnig, dvs. sakkunnig anlitas någonen en som av av

inteoch rätten.parterna utsessom av

partssakkunniga finns inga kvalifikationskravFör relevansenutan

deras enligt möjligheterna avvisamedverkan bedöms onödigattav

bevisning och kostnaderna för privat sakkunnig bedöms enligten

vanliga kostnader för bevisning. Detta innebär kostnaden äratt

ersättningsgill i målet förutsättning varit skäligenunder denatt

påkallad för tillvaratagande möjlighetEnrätt. ärpartensav annan

det i vissa fall tillåtetskall medrättenatt att utservara en person

särskilda kunskaper, denkan detta,parterna utan attom enas om

finns bland den formellt utsedda experter.personen gruppen

Exempel sådant fall där Marknadsdomstolenpå uppmärk-ett

förhållandet till lagstiftningen konkurrensbegränsningsammat om

1981:4,MD Electrolux, märkesdifferentiering, dvs.är rördesom

förfarande innebär näringsidkare under olika känne-ett attsom en

tecken marknadsför identiska eller identiska produkternästan som

tillverkade i företag. 1980:5,är Ett exempel MDärannatsamma

Goodyear, rörde säljarpremiering, dvs. förfarandeettsom som

innebär näringsidkare leverantör erbjuder sinaäratt en som

återförsäljare eller dessas anställda varupremier, möjligheter att

deltaga i återförsäljarpristävlingar förmånereller andra under

förutsättning de särskilt säljer leverantörens produkter.att

Utredningen vid handläggningen marknadsför-rättenattanser av

ingsmål innehållande frågor konkurrens-har sådana allmännasom

aspekter bör kunna besluta den skall sammansättninghaatt en som
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ekonomisk kompetens.med speciellinkluderar ledamöter

Sammanfattning

marknadsföringsmålisakkunskapfall där behovetdeFör av

sakkunniginstitutet,delsdetta kunna lösasföreligger skall genom

konkurrenslagensamband medi harmåldels rättenatt somgenom

skall kunnakonkurrensaspekteraktualiserar allmännaeljesteller

för målspecialsammansåttning gällerhabesluta att somsammaom

måletsangåendeskall hörakonkurrensmålen. Rättenenligt parterna

vissbestämmasjälvmant kunnaocksåhandläggning, skall ommen

handläggningenföljer reglerallmännasammansättning. Detta omav

i tingsrätt.målav

Forumfrågor7.7

skallmarknadsföringslagenenligtförslag:Utredningens Målen

tingsrätt.handläggas vid Stockholmsi första instans

någonocksåskadestånd fårMål enbart rör upptas avsom

RB.behörig enligt 10 kap.tingsrätt ärsomannan

närvarandeförMarknadsdomstolenför förslaget: ärSkälen

frågor,Vissamarknadsföringsmål.sista iförsta och instansnormalt

eller målskadeståndsfrågorutdömande viten,såsom omav

Ävendomstolarna.idock de allmännastraffansvar hanteras om

denliknaravseendenii Marknadsdomstolen mångaprocessen
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ordning de allmärma domstolarna följer vid handläggningsom av

tvistemål har specialdomstolen ändå inte kunnat besluta i exempel-

vis skadeståndsfrågor. Det har inte heller varit möjligt för parten

få ersättning för rättegångskostnaderatt i inför Mark-en process

nadsdomstolen.

Utredningens förslag innebär närmande marknadsförings-ett av

målen dels till den ordningen för konkurrensmålen, dels till denya

ordinära tvistemålen i de allmänna domstolarna. En väsentlig nyhet,

redan införts konkurrensrättenspå område, nämligenär desom

ekonomiska sanktioner i form konkurrensskadeavgift kanav som

tillgripas när förbud har överträtts. Denett avgörandemest

förändringen Marknadsföringsutredningens förslag innehållersom

sanktionssystemetär förses medatt liknande direktverkandeen

sanktion; marknadsstörningsavgift. Av rättssäkerhetsskäl kanen ett

tvåinstanssystem inte undvaras målnär sådana avgifter skallom

prövas
.

Bakgrund

I konkurrensmålen har med patentmålen förebild, valtman, som

Stockholms tingsrätt exklusiv första domstolsinstans försom att

tillgodose detta krav säkerhet.på Mål enligt konkurrenslagen har

däremot såvitt gäller vissa frågor Marknadsdomstolen överin-som

medan andra frågor, exempelvisstans skadestånd och utdömande av

viten, följer den vanliga instansordningen vid allmän domstol.

För närvarande också,är i föregåendenämnts avsnitt, densom

framtida utformningen domstolsväsendet under utredning.av
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Departementspromemorian Specialdomstolarna i framtiden Ds

1993:34 från Justitiedepartementet remissbehandling.underär

Promemorian innehåller förslag siktredan pánämnts ett attsom

avskaffa uppgifterMarknadsdomstolen och domstolens skallatt

de allmänna domstolarna.övertas av

innebär vidare inordnasFörslaget Marknadsdomstolenatt som en

specialfunktion i Svea hovrätt och samtliga mål i dag prövasatt som

tingsrätt iMarknadsdomstolen i första instans skall prövasav av

första instans målen i inledande skede inte skall kunnasamt att ett

överklagas till prejudikatbildande funktionHögsta domstolen. Den

Marknadsdomstolen har i dag skall således bibehållas s. 9 isom

promemorian. remissvar förslaget till fårDe upphov storsom ger

tillbetydelse för ställningstagandet hur målen enligt en ny mar-

framtidaknadsföringslag skall inordnas i sammanhållet dom-ett

stolsväsende.

delade jurisdiktionen såvitt gäller Överinstansen för konkur-Den

bl.a. i den promemorianrensmålen har kritiserats närrmdaovan om

Samtidigt framförtsspecialdomstolarna. har där synpunkter attom

instansordning förönskvärt enhetligdet det skapasär att en

samtliga marknadsrättsliga mål.

Överväganden

Marknadsföringsutredningen haft utgångspunkthar attsom

instansordning,marknadsföringsmålen i enhetligskall prövas en

inteeftersom olika frågor enligt lag kanuppdelning sammaen av

Utredningen harförsvarbart processekonomisk synvinkel.anses ur
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övervägt Marknadsdomstolen andra instans inte bordeom som

kunna döma i skadeståndsfrågor.även Det kan diskuterasäven om

inte Marknadsdomstolen bordeäven kunna överinstans i frågorvara

utdömande viten. På dessa punkter har dock utredningenom av

för låta de vanliga forumreglerna gälla fortsätt-stannat ävenatt

ningsvis. Frågor utdömande viten och skadestånd har därmedom av

instansordning konkurrensrättsområdet.påsamma som

Andra nyheter utredningen föreslår såvitt gällersom processer

marknadsföring i marknadsföringslagenär införa reglerattom om

säkerhet vid interimistiska beslut och bestämmelser rättegångs-om

kostnader. På dessa punkter sker tillnärmande vad gällerett som

enligt rättegångsbalken för tvistemål i allmänhet.

Beträffande målen i första instans utredningen detser som en

fördel marknadsföringsmålen kan kumuleras med andra rentom

civilrättsliga mål. Det rationelltär också i första instans kunnaatt

kumulera må] utdömande vite med eventuellaett om av nya

yrkanden enligt marknadsföringslagen Det primäramot part.samma

syftet vid valet instansordning och forumregler bör enligtav

utredningens mening främja effektiv handläggningatt samtvara en

tillgodose kravet instanser i fallpå två i fråga sanktions-att vart om

avgiften. Det finns olika förtänkbara modeller hur sådantett

skulle kunna utformas.system

Enligt utredningens mening talar mycket för de marknads-att

rättsliga målen hanteras i sammanhållet finnsDet klaraett system.

processekonomiska fördelar med sådan lösning.en

En aspekt denär instansordningen i konkurrensmälattannan nya

innebär Marknadsdomstolen inte längre skall besluta förstaatt som
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uppgifter överdessa taskonkurrensfrågoriinstans avattutan

inteKonkurrensverket. Det ärrespektivetingsrättStockholms

ochkonkurrensmålinstansordning förolikahaeftersträvansvärt att

marknadsrättsliga mål.Övriga

ikonkurrensmålförforumexklusivttingsrätt ärStockholms

Konkurrensverketi bl.a.förklaringsinhar attinstans. Dettaförsta

tillöverklagasbeslutverketsochStockholmibeläget attär

speciellhaocksåkommertingsrätt attStockholmsdomstolen. en

harDettakonkurrensmälen.handläggningvidsammansättning av

del saknasmarknadsföringsmålens7.6. Föravsnittetibehandlats

denStockholmtillhandläggningenanledning koncentrera avatt

hinderingetUtredningenhär.stationeradKO äranledningen seratt

utanför Stock-tingsrätterhandläggs påmarknadsföringsmålenatt

kandåfördel för parternaDettaholm. somsnarare envore

Imöjligt. mångahemvistsittdomstol så närai somenprocessa

tillanknytningsaknabådakommerdispositiva mål attparterna

marknadsföringsmålisakkunskapbehovetEftersomStockholm. av

hatillgodosesskallkonkurrenslagen atttillanknytningmed genom

föreslårutredningenvilketdomstolen,specialsammansättning aven

tingsrättStockholmsväljamycket fördock7.6, talaravsnitti att

marknadsför-enligtför tvisterinstansi förstaforumendasom

ingslagen.

skulleantal tingsrättermindreUtredningen har övervägt ettom

Marknadsdomstolenmarknadsföringslagen.enligtför målenutses

dennakanoch detmål årtrettiotal motnärvarandeföravgör ett per

till påkravetmed hänsynrimligtintedet ärhävdasbakgrund att

Skalltingsrätter.alla ettmålhanteringen påspridakontinuitet utatt
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mindre antal tingsrätter väljas för handläggningenut tvistemålav

rörande mål enligt marknadsföringslagen detär tänkbar lösningen

välja exempelvis tingsrättatt hovrättsområde. Ien per samman-

hanget kan nämnas det i framtiden ocksåatt kan bli aktuellt att utse

begränsat antal tingsrätterett för handläggning immaterial-av

rättsmål bakgrund förslag inommot EG i denna riktning.av

Förekomsten mål har samband med konkurrenslagen talarav som

målendock, redan för koncentrerasagts, tillsom att Stockholms

tingsrätt. Vid denna tingsrätt finns också den specialsammansättning

enligt utredningens förslag blir aktuell i vissasom marknadsförings-

mål med konkurrensrättslig anknytning. Det kan också hävdas att

prejudikatbildningen främjas denna koncentration.av

Beträffande utredningens överväganden i fråga rättegångsbe-om

stämmelser har bl.a. möjligheterna utformaatt med 56systemen

kap. 15 § RB diskuterats tänkbar modell. Denna inne-regelsom en

bär tingsrätten underatt pågående rättegång får hänskjuta en

prejudikatfrága till Högsta domstolen för prövning parternaom

samtycker till detta. Om tingsrätten hänskjuter sådan fråga skallen

Högsta domstolen besvara frågan innan tingsrätten självaavgör

målet. Tingsrätten förklarar målet vilande i väntan Högstapå

domstolens avgörande i prejudikatfrågan eller beslut meddelaatt

prövningstillstånd. Förutsättningar för regeln skall kunnaatt

tillämpas i tingsrätten är samtycker till hänskjutandet.parterna

Hänskjutandet skall gälla fråga prövning i Högsta domstolenen vars

är vikt för rättstillämpningen. Frågan skall formuleras iav samråd

med En ytterligare förutsättningparterna. domstolsprövningenär att

skall kunna i och tingsrättensmedstanna dom. Därför krävs att
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kanRegelndom.tingsrättensöverklagainteavtalat attparterna om

bifaller ellertingsrättenOmdispositiva mål.itillämpasbarasåledes

intebesluttingsrättenshänskjutande kanbegäranavslår omen

medmotiveradesochi1989 RB attinfördesRegeln åröverklagas.

prejudikat. Denskapaoch enkel vägsnabb, billigerbjöd attden en

praktiken.itillämpatsallsknappasthar

regelsådanskulledelmarknadsföringslagstiftningensFör en

prin-föreliggerintefall där deti deendast ettbli aktuellkunna

marknadsstörningsavgift kanMålinstanser.cipiellt krav tvåpå om

i instans.endasti därinordnasinte parternaett system processar en

hänskjutamöjlighetdennabegränsa attmåsteinnebärDet att man

åläggandeellerförbudendastsituationer därprejudikatfråga tillen

intedeavtalaskallpåi fråga. Kravet attkommakan att parterna

mål.indispositivaiinte ställaskaninstanstillvidareskall nästagå

framställasfall inte kunnaiskullehänskjutande såEn begäran om

KO förekommermål däri part.som

för deenbartregelinföra sådanmotiveratinteOm det är att en

skallkravetfrågan påsiginställermålen parternadispositiva attom

sådanEnundvaras.instans kanibaraavtala att processa enom

KO:s behovmedmotiverasskulle möjligen kunnainställning av

docktalarHäremotverksamhet.sin attprejudikat förvägledande

instanstillhänskjuts nästaprejudikatfrågai mål dåparterna en

möjlighetEnfördyradförlängd ochfåriskerar att armanprocess.en

indis-dispositivai såvälhänskjutandetillåta sådantär somettatt

överinstansenislutligtmåletlåta avgöraspositiva mål somsamt

idetmedförsvarasskulle kunnainstans. Detta attsistaförsta och

tingsrätternavilket inteexpertledamöter,finnsinstansenandra
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kommer ha enligt utredningens förslag.att Med sådan ordningen

skulle också kunna överväga låta alla tingsrätter handläggaman att

mål enligt marknadsföringslagen. Om mål visar sig innefattaett en

speciell rättsfråga för vilken det behövs prejudikat skulleett man

kunna låta det frångå tingsrätten direkt till överinstansen och

avgöras slutligt i denna. En sådan lösning skulle främja intresset av

snabbt få fram prejudikatatt skulle riskerautan att parterna att

tvisten fördröjs eller fördyras. Problem med behovet särskildav

sakkunskap i första instans skulle förekomma sällan medmera

denna ordning. Frågan vilken eller vilka tingsrätter skulleom som

domstol i första instans skulle kunna besvaras med samtligavara att

tingsrätter kunde första domstol med hänskjutandesystemetvara om

infördes dettapå sätt. Kanske skulle vidareäven möjlighet tillen

hänskjutande enbartän prejudikatfrâgor i fall kunnaså övervägas.

Emot den skisserade lösningen talar den allmänt rådandenu

tendensen koncentrera domstolstvisterna tillatt första instansen.

Sanktionsavgiften kräver tvâinstanssystem och därmedett skulle

tvingas ha olika instansordning för mål med likartademan rätts-

frågor, vilket mindreär lämpligt. Vidare skulle utsikterna att

möjliggöra kumulation med civilrättsliga mål minskarent med

sådan modell.

Sammanfattning

Utredningen har frånutgått det gällande medsystemetnu en

Marknadsdomstol och föreslår i fråga forumfrågor endast attom

Stockholms Äventingsrätt första domstol.utses det ärsom storaom
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mål isärskiljasnackdelar med skadestándsfrågor måste ettatt om

utredningen dockharövrigt vidare till Marknadsdomstolen,går

skadeståndsfrågorordningenför låta den gällande attattstannat nu

ställnings-specialdomstol bestå. Dettainte skall hanteras dennaav

iskadeståndstvisterövriga kantagande beror prövaspå treatt

marknads-skadeståndsrättsligt enligtmålinstanser ettsamt att rent

forumreglerna förvanligaockså skall enligt deföringslagen prövas

därför, iutredningenSammanfattningsvis föreslårtvistemål.

sanktionssystemförslagetsenlighet med tvåinstanssystemdet som

instans i målnödvändiggör, förstakonkurrensmåleni likhet med att

Är dettingsrätt.skall Stockholmsenligt marknadsföringslagen vara

fåskadeståndsfrågor skall talanfråga ävendäremot enbart om

princip alla tingsrättertvistemålsforum, dvs. ivid vanligtväckas

ikomma fråga.kan

Omprövning7.8

omprövning mildran-iUtredningens förslag: Möjligheterna till

interiktning skallskärpanderiktning behålls. Omprövning ide

tillåten.längre vara

finns det medSkälen för förslaget: meningEnligt utredningensl
i

intetvåinstanssystemfrämst till införshänsyn det ettatti nu

iomprövninganledning möjligheten till änbehålla annatatt

mildrande riktning.
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Bakgrund

Marknadsdomstolens beslut kan enligtomprövas MFL. Besluten

vinner alltså inte i meningenden laga kraft domstolen äratt

förhindrad pröva sakfråga påatt nytt.samma

Andra myndigheter domstolar har vanligenän omfattande rätten

sinaompröva beslut. Detta modellär utvecklats i praxisatt en som

i förvaltningsrätten. När möjligheternaövervägt införaattman

liknande regler omprövning i de allmänna domstolarna harom man

funnit det i tvistemål och brottmål, där eller fleratvå iatt parter

allmänhet står varandra, inte lämpligt införaär någotmot att

regelrätt omprövningsförfarande enligt förvaltningsrättsliga

principer se 198990:71 50. I det allmänna dom-t.ex. prop. s.

stolsväsendet därför huvudprincipenär sakfråga inte kanatt en

omprövas. Har beslutet inte överklagats i tid till instans blirnästa

frågan därmed slutligt avgjord. Endast särskilt viktiga förskäl

omprövning kan motivera resning beviljas Högsta domstolen.att av

Marknadsdomstolens sinarätt ompröva beslut såledesäratt att

undantag från vad vanligt. Undantaget kanär delvisettse som som

förklaras eninstanssystemetmed förhållandetoch det det här röratt

sig specialdomstol inte bundenär rättegångsbalkensom en som av

ordning. Departementschefen uttalade, med hänvisning till förvalt-

ningsrättsliga principer, Marknadsrådet numera Marknadsdom-att

stolen skulle ha rätt förbudompröva den berörsatt ett om som av

Ävenbeslutet begär det upphävs. förbud förfarandeatt ett mot ett

rådet i tidigare inte funnitärende anledning förbjudaett attsom

skulle begäranpå på Vidare skulle förbudtas nytt.upp som
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KO i förbudsföreläggande kunna omprö-meddelats form ettav av

1970:57 98.prop.vas s.

omprövningsinstitutet.konkurrensrättsliga finns ocksåI mål

1982 konkurrenslag,Marknadsdomstolen har enligt 24§ i års

mildrandeförbud i skärpande ocheller åläggandekunnat ompröva

särskildaförhållande ellerriktning under förutsättning ändradeatt

inte ingripaförelegat. Om domstolen beslutatskäl mot ettatt

förutsättning haftspeciellföretagsförvärv har den bara under rätten

näringsidkaren lämnatbeslutet. Det har då krävtsompröva attatt

för ställnings-sakförhállanden betydelseoriktiga uppgifter avom

till rättssäker-med hänsynspärregel har uppställtstagandet. Denna

säkerhet i den allmännaför tillgodose behovethetsskäl och att av

omsättningen.

får1993i konkurrenslagenEnligt 43 § första stycket den nya av

i mildran-åläggandenomprövning inte ske förbud eller änannatav

förstahuvudregeln i paragrafenskan enligtde riktning. En fråga

ellerfinns anledning upphävadetstycke på attnytttas omupp

behövsdärför detta inte längremildra förbudet eller åläggandet att

frågagäller ireglereller inte längre tillämpligt. Särskildaär om

enligt i 43 § andraomprövning frågor företagsförvärvav om

vid Stock-omprövning väcksTalanstycket konkurrenslagen. om

berörstingsrätt Konkurrensverket ellerholms någon avsomav

Marknadsdomstolenbeslutet. Tingsrätten kan domompröva somen

§ konkurrenslagen.meddelat se 44

särskildatillåtas enligt MFL krävs detomprövning skallFör att

åläggande enligt 2förbud ellerskäl. 12 § MFL nämligenI sägs att

fråga§ inte hinder prövas påeller 3 MFL utgör mot att samma
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ändrade förhållandenär eller särskilt skäl föranleder det.nytt, annat

Överväganden

Reglerna omprövning behöver i ljusetövervägas på nyttom av

delvis förutsättningar. Den konkurrenslagen har ändradenya nya

regler området. Enligtpå utredningens förslag införs generellen

överklagandemöjlighet och delvis sanktionssystem. Denett nytt

processuella ordningen vad normalt enligtnämns gäller RB.som

Hittills gällande omprövningsregler anknyter därmed till ett

eninstanssystem och har gällt sedan Marknadsdomstolen benärrmdes

Marknadsrådet ioch viss förvaltningsorgan.mån att ettvar se som

Även andra skäl italar riktning. Behovet säkerhet isamma av

bedömningarna för företag planerar sin marknadsföring ochsom

har sig efterrätta beslut området harpå med hänsynatt accentuerats

till marknadsföringen fått allt betydelse i företagsstörreatt etten

verksamhet. Rättssäkerhetshänsyn motiverar omprövning iatt

skärpande riktning i fall sker med restriktivitet. Pro-vart stor

cessekonomiska skäl talar också för inte frångöraatt avsteg

rättskraftsinstitutet i undantagsfall.än En restriktivitetsådanannat

tvingar för övrigt lägga ned möda redanpåparterna att processen

från början. Det inte hellerär samhällsekonomiskt lämpligt att

tillåta flera gånger.att tasprocesser om

Den regel omprövning utredningen föreslår innebär attom som

frågor förbud eller ålägganden får finnsprövas på detnyttom om

anledning mildra förbudet eller åläggandet därför intedettaatt att

längre behövs eller inte längre lämpligt. I likhetär med vad som
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åläggandenförbud ochsåledesbörenligt konkurrenslagengäller

riktning.i mildrandefåbara omprövas

KOellerbeslutetberörsföreslår denUtredningen att avsom

fattatdomstolomprövning vid den ettbegäraskall kunna som

beslutetKO fattatåläggande. Harförbud elleri frågaavgörande om
x

denne.omprövning hosfår begäras
i

l inte kunna omprövasskadestånd börFrågor rör sammaavsom

allmänhet.tvistemål iimedgesomprövning integenerellskälI som

a endastdärmed omprövasfårskadeståndsfrågoriavgörandenRättens

enligtresningmeddelardomstolenförutsättning Högstai under att

i slutsatstillkommerUtredningenregler.rättegångsbalkens samma

E uteslutetdetmarknadsstörningsavgiften. Här ärgällerdetnär av

rättskraftsinstitutet fall näri andra änfrångårättssäkerhetsskäl att

Även talanrättegångsbalken. närenligtbeviljaskanresning om

dom kanlagakraftvunnenogillatsåläggandeförbud eller engenom

beviljas.resningskeprövning endastförnyad om
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genomförasbedömning: bör kunnaFörslagetUtredningens

för detkostnaderökadeorsakardettillämpasoch utan att

allmänna.

förkostnader nä-ökademedföraheller intetordeFörslaget

ringslivet.

innebärlagändringarnabedömningen: föreslagnaSkälen för De en

fårmarknadsföringslagenMFL. Denrevidering sammanyaav

medförtharMFL. MFLnuvarandetillämpningsområde attsom

innebär inte någralagenföreslagnaKO inrättats. Denbl.a. att nya

uppgifter. Iutökadeeller fårtillskapasbehövermyndigheter

förväntasinteföljaktligenlagförslagetkostnadshänseende kan

kräverLagenför det allmänna.förändringarorsaka några större

annorlunda regler änellerskall iakttanäringslivet någrainte att nya

intedärförNäringslivet åläggsi praxis.gälleri redanvad stortsom

kostnader.några nya

Överväganden

ochmyndighetsstrukturfrån denUtredningen i sitthar arbete utgått

området.konsumentpolitiskaambitionsnivå gäller detpåsom nu

organisatoriskaoch denkonsumentverksarnhetenstatligaDen

den Konsument-närvarandeför överstrukturen områdetpå avses
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politiska kommittén l992:04.

Vid bedömningen de ekonomiska konsekvenserna före-av av

slagna förändringar bör beaktas förändringarna inte enbart syftaratt

till effektivisera sanktionssystemet bl.a. avgiftatt utangenom en ny

främst avseddaär höja tillgängligheten gällande regler, främjaatt av

egenåtgärder, underlätta myndigheternas handläggning och således

öka regelsystemets effektivitet kompetenshöjande ochur en mera

kvalitativ synvinkel.

På det kommunala och statliga området bör lagen underlätta när

det gäller olika förhandlingar det finns regelsystematt ettgenom

vilka krav uppställs marknadsförare.på Inom densom anger som

kommunala rådgivningsverksamheten bör den föreslagna marknads-

föringslagen inverka i positiv riktning eftersom det med stöd av

uttryckliga regler bör enklare sprida kunskap jämfört medattvara

lagstiftning uppbyggd på generalklausuler. Med tanke detpåen

frågorbetydande antalet med anknytning till marknadsföringsområ-

det handläggs lokala konsumentvägledare bör möjligheternasom av

lösa del tvister redan dettaatt på stadium inte underskattas ien

kostnadshänseende. På förhåller sigsätt det med Konsu-samma

mentverkets och KO:s verksamhet. Den föreslagna lagen har

pedagogiska fördelar detnär gäller ärendehandläggning jämfört med

lag viktigaste stadganden är generalklausuler komplet-en vars som

med praxis. Handläggningenterats måste också här kunna bli

effektivare såvitt gäller den tid läggasmåste ned klargörapå attsom

olika krav ställs näringsidkarespå marknadsföring.som en

Av de övriga förändringar förslaget innebär i processuelltsom

hänseende bör särskilttvå i kostnadssammanhang.nämnas Den ena
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fråganandraden ärochtvåinstanssysteminförandetfrågan är ettav

tingsrättStockholmssakkunskap.behovettillgodoseendet avavom

enligtmålenhandläggernormaltunderrättbli denföreslås som

sakkun-innebärförslagUtredningens attmarknadsföringslagen.

utsträckning änstörrei någotanvändaskunnaniginstitutet skall en

förslagetinnebärVidaretvistemål.ordinärafallet iidag ärvad som

hamöjligtskallregelfakultativ attenligtdet sammavaraatt en

konkurrenslagen,enligti målisammansättning rätten omsom

det.kräverbeskaffenhetmålets

målmängd totaltmindresigförstadet rördet förEftersom enom

trettiotal målgenomsnittiMarknadsdomstolen avgör ett persett -

sigbehövasnormalfallet skalliinteandraför detoch detår vare-

kostnadsökningarnaspecialsammansättning blirellersakkunniga

Förslagetgenomförs.förslagetförhållandevis lågasannolikt om

trettiocirkafrånutgångspunktmedtingsrätten,vidareinnebär att

uppskatt-i antal målmåltypfår motsvararmål år, somen nyper

behovtill ökatsannoliktlederrotel. Detta etttredjedelsningsvis en

assistenttjänstoch deldomartjänstdelomkring enen avenavenav

Å instans.i förstamålandra sidan mångaytterligare. stannar

skall vägasstatsbudgetenbelastardetta sättKostnaderna påsom

fleraKO medKonsumentverket,kostnadsbesparingar hosdemot

medärendenhandläggermyndigheterstatligaochkommunala som

sammanlagdaDenmarknadsföringsområdet.tillanknytning

anledningmedoch kommunerförkonsekvensenekonomiska avstat

kost-minskningvissinnebärasannoliktsiktbör påförslaget av

tillledalagförslagettordedomstolsinstansernadeFör tvånaderna.

eftersomdomstol,tillförsspörsmåljuridiskarenodladeatt mera
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hanteringen frågor enklare beskaffenhet och handläggsav av som

på kommunal och statlig myndighetsnivá underlättas. Den ökade

förutsebarheten och tydligheten bör möjliggöra rationaliseringar

både för det allmärma och näringslivet.

De interimistiska förbuden tilläggs Ökad vikt i utredningensen

förslag. Detta medför inte alltid leder till huvudför-att processer

handling avslutas tidigare stadium.på Förslaget har ocksåutan ett

samordningsfördelar, eftersom marknadsföringstvister i större

utsträckning kommer kunna handläggas med andraatt gemensamt

mål mellan innebärFörslaget vidare ökade möjlig-parter.samma

heter till förlikning både inom och det frågarätta, ärutom om om

mål mellan näringsidkare. Till detta kommer skiljedomsför-att

farande mellan näringsidkare blir möjligt. Härtill skall läggas att

näringslivets förväntasegenåtgärder kan klara del fallen.upp en av

Sammanfattningsvis alla kostnadsförändringarär jämfört med

nuläget marginella.rätt Förslaget bör kunna genomföras och

tillämpas det medför ökade kostnader för det allmänna.utan att

Förslaget torde heller inte medföra ökade kostnader för näringslivet.
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9.1 Förslaget till marknadsföringslag

Förslaget till marknadsföringslag innehåller antalett stortny
ä bestämmelser gällande antingenrätt,motsvarar attsom genom en

E iregel nuvarande MFL direkt fåtthar bilda förmönster regel ien

l den lagen eller regel i innebäratt stort settnya genom en en
i

kodifiering praxis. Tyngdpunkten i specialmotiveringen har lagtsav

förslagpå de innebär nyheter i förhållande till gällande MFLsom

och praxis. Genomgående hänvisas emellertid till de allmänna

motiveringarna. Nyheterna i sak är frekventa såvitt gällermest

sanktionssystemet. Dessa nyheter har i sin inneburit detur att

materiella ireglerna gällande fårätt måste uttrycklig ochen

preciserad reglering i lagtexten. En vidutgångspunkt läsningen kan

dock särskilt såvitt gäller de materiella reglerna, förslagetattvara,

inte gällandeändra rätt.attavser
i Bestämmelserna är uppdelade sju avsnitt underpå särskilda

rubriker.

Efter inledande bestämmelser l-3 §§ följer lagens materiella

huvudavsnitt, gäller otillbörlig marknadsföring §4 ochsom

otillåtna marknadsföringsátgärder 5-16 §§. Reglerna otillåtnaom

marknadsföringsåtgärder kan i indelas istort sett tre grupper:

Regler reklam, säljfrämjanderegler åtgärder och reglerom om om

säljmetoder. Bestämmelserna i den s.k. katalogen otillåtnaöver
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marknadsföringsåtgärder är i följande ordning. Katalogenupptagna

inleds med regel förbud vilseledande reklam och andramoten om

kommersiella framställningar vilseledandeär 5 §. Däreftersom

följer antal bestämmelser behandlar förbudett olikamotsom

marknadsföringsåtgärder kan varianter olikapåsom ses som

vilseledande framställningar, nämligen vilseledande geografiska

ursprungsbeteckningar 6 §, vilseledande förpackningar §,7

vilseledande garantier 8 §, utförsäljningar 9 § och realisationer

Även10 §. regeln misskreditering 11 § har anknytning tillom

den s.k. reklambestämmelsen i 5 § bestämmelsenattgenom om

misskreditering reklam och andra kommersiella framställ-avser

ningar. Bestämmelsen förväxlingsrisk och renommésnyltningom

12 § såvittär gäller förväxlingsrisk besläktad med regler tarsom

sikte vilseledandepå konsumenter. Också paragrafen för-av om

månserbjudanden 13 § främst marknadsföringsâtgärderavser som

vilseledandeär försåtliga.eller

Förmânserbjudanden kan samtidigt exempel säljfräm-påses som

jande åtgärder. En speciell kategori säljfrämjande åtgärderav

behandlas i regeln marknadsföringskorruption 16 §.om

Olika säljmetoder i paragraferna aggressiva säljmeto-upptas om

der 14 § och negativa säljmetoder 15 §.

Därefter följer den generella bestämmelsen informationsskyl-om

dighet 17 § och närmare regler identifiering 18 och 19 §§om

vid marknadsföring. Ett särskilt avsnitt bedömningsregler 20upptar

och 21 §§ och bevisregel 22 §. Vilka ingripanden elleren

sanktioner kan bli aktuella behandlas i 23-40 §§ im.m. som

ordningen förbud och ålägganden 23-31 §§, marknadsstörningsav-
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gift 32-37 §§, skadestånd 38 §§39och utplânande ochsamt

beslag 40 §. Därpå följande avsnitt innehåller talerättsregler

41-42 §§, rättegångsbestämtnelser 43-49 §§, vissa regler om

upplysningsskyldighet till KO 50 51och §§ reglersamtm. m. om

överklagande 52 och 53 §§. Därefter lagen regelupptarm. m. en

vissa satellitsändningar till utlandet TV-sändningar §.54om av

Avslutningsvis finns ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser.

Lagens rubrik

Liksom den igällande lagen harämne den lagen givitssamma nya

rubriken marknadsföringslagen. Detta markerar den utgör denatt

grundläggande, generella lagen sittpå område.z

Inledande bestämmelserE

§l Denna tilllag har ändamål främja konsumenternas ochatt
,

näringslivets intresse vederhäftig, tillbörlig frånoch konkur-av en
fungeranderenssynpunkt väl marknadsföring säkerställasamt att att

5 konsumenterna tillhar tillgång behövlig information i samband
därmed.

Lagen tillämpasskall med särskilt beaktande principernaav om
tryckfrihet och yttrandefrihet.

Första stycket

På liknande sätt gällande MFL inleds den lagen medsom nya en

ändamålsbestämmelse, ingress. Bestämmelsen klargör lagenatten

har dubbla syften; den vill tillgodose inte endast konsumenternas
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intresse vederhäftig ioch övrigt tillbörlig marknadsföringav en

också det intresse näringslivetutan i har detta.stortsom av

Med konsumentintresset och näringslivets intresse lagenattavses

skall omfatta konsumenter och näringsidkare i generell mening,

exempelvis näringsidkareäven uppträder i konsumentställning.som

Se närmare definitionerna i 3 §.

Det finns sakligtnära sambandett mellan konkurrenslagen och

MFL; de båda lagarna huvudförfattningarnaär konkurrensom-på

rådet. Avsikten med i ingressen säga den lagenatt skallatt nya

främja från konkurrenssynpunkt fungerandeväl marknads-en

föring är markera, tillämpningen böratt väl förenligatt medvara

konkurrenslagens ambition främja effektiv konkurrensatt ien

näringslivet.

Den väsentliga skillnaden mellan den lagens ingress och vadnya

istår §l gällande MFL är den lagen lyftersom framatt nya

konsumenternas behov information när de efterfrågar ochav varor

tjänster. Strävan tillgodose informationsbehovet fåratt sitt genom-

slag i olika konkreta bestämmelser, bl.a. den särskilda generalklau-

sulen informationsskyldighet 17 §.om

Lagens nyckelbegrepp givetvisär marknadsföring. Det är med

den innebörd begreppet har enligt den allmänna motiveringensom

klart redan själva salu- eller tillhandahållandetatt ellerav varor

tjänster omfattas marknadsföring jfr 197576:34termenav prop.

124. Se även specialmotiveringen till 3 § där bl.a.s. begreppen

marknadgföringsåtgärder och konsument andra förbrukaresamt

definieras.
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Andra stycket

förl sig begränsas tillämpningsområdetoch för den lagen bl.a.nya

definitionerna i 3 § näringsidkare marknadsföringsåt-ochgenom av

Tillämpningsområdetgärder. för den försåväl lagennya som

gällande MFL begränsas emellertid dessutom igrundlagarvåraav

form tryckfrihetsförordningen yttrandefrihetsgrundlagen.ochav

Rättsläget i detta avseende kan sammanfattas se rättsfallenså t.ex.

1975 589NJA och 1977 751 avsnittet 4.3,och fördetatt atts. s.

marknadsrättsligt ingripande skall tillåtet krävs,ett attvara

marknadsföringsåtgärden har enbart kommersiella förhållanden till

föremål och kommersiellt syfte. Eftersom visat sigdet harett rent

frågor förtjänardessa uppmärksamhet, får detatt anses vara

lämpligt i erinraden lagen tillämpningen skall skeatt attomnya

särskilt principernamed beaktande tryckfrihet och yttrande-av om

frihet. Med hänsyn till de grundlagskaraktärär bör deatt av

tillerkännas företräde i tveksamma tolkningssituationer.

x
l 2 § Vad i marknadsföringlagen sägs tjäns-ochsom om varorav

skall tillämpas marknadsföringenockså fastnär egendom,ter avser
arbetstillfällen eller nyttigheter.andra

Formuleringen tillämpligheltäckande. Lagen såledesäravses vara

frågadet marknadsföring form nyttig-så är någonsnart om av av

sistnämndahet. Det uppsamlingsbegrepp. Mark-är att ettse som

olikanadsföringen kan därför gälla rättigheteräven slag,av

exempelvis fastighet.rätten hyra eller arrendera Ettatt annaten

exempel marknadsföring rättigheter franchisingkaraktär.är av av
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Den gäller också företagnär efter anställda ellerett annonserar

marknadsför sig i syfte få krediter eller finansiering elleratt annan

för få in anbud eller tjänster.på I följande paragraferatt varor

baranämns och tjänster medan övriga nyttigheter intevaror

även samtliga nyttigheter med bestämmelserna.upprepas om avses

Det viktigtär lagens bestämmelser täckaatt ävennotera att attavser

exempelvis uthyrning, leasing, inhyrning och inköp.

3 § l denna lag medavses
näringsidkare: fysisk juridiskeller driver verk-en person som

samhet ekonomisk eller kommersiell inbegripet statliganatur,av
och kommunala till den del verksamheten inte består iorgan myn-
dighetsutövning,

konsument: privatperson huvudsakligen för enskilt bruken som
efterfrågar näringsidkares tjänstereller eller erbjuderen varor som

näringsidkare eller tjänster,en varor
förbrukare: konsumentän huvudsakligen förannan annan som

bruk eller i egenskap näringsidkare efterfrågar närings-eget av en
idkares tjänstereller eller erbjuder näringsidkarevaror som en

eller tjänster,varor
marknadsföringsârgärder: reklam eller andra kommersiella fram-

ställningar andra i näringsverksamhetåtgärdersamt som en
näringsidkare företar och ägnadeär påverka konsumentersattsom
eller förbrukaresandra efterfrågan eller deras utbud av varor
eller tjänster.

Definitionen begreppet näringsidkare i förevarande paragraf ärav

ha innebörd det vidsträckta näringsidkarbe-avsett att samma som

tillämpasnormalt i svensk marknads- och konsumenträtt.grepp som

Begreppet torde överensstämma med det innehåll begreppetsom

företag ihar konkurrenslagen. Det sistnämnda gäller även vad

föreskrivs i andra och har sin bakgrund i det harsatsen attsom som
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marknadsförvanligare statliga kommunalablivit allt ochatt organ

möjligen vissinnebärnyttigheter. Den aktuella lydelsen en

förekommer statligatillämpningsområde. Detutvidgning lagensav

myndighetsutövningintekommunala verksamheter utgöroch som

efter ekonomiska principer, resultat-bedrivs medoch ett egetsom

marknadsföring inte principielltinslagoch med av somansvar

marknadsföring i allmänhet.skiljer sig från privata verksamheters

enligtDefinitionen till vad gäller denkonsument anknyter somav

konsumentlagstiftningen, § förstacivilrättsliga l stycketrent se

§ konsumenttjänstlagen. Det observe-och börkonsumentköplagen l

tilldet liggerkonsumentbegreppdetta är snävare änatt somras

andraför 2 § gällande MFL, där konsument betecknar ävengrund

förvärva tjänst för slutligskall ellerprivatpersonerän en varasom

får1970:57 88. l begreppetkonsumtion konsumentprop. ansess.

yrkesmässigt efterfrå-frågainte konsumentenligga det är attatt om

tjänster.erbjuder ellerellergar varor
i

Som framgårandra förbrukare nyhet.Begreppet är en av

efter-privatpersonerdefinitionen omfattar alla andra ändet som

efterfrågarensdetta förtjänster, skerfrågar och oavsett omvaror

kategorierräkning. Som exempel påeller någon somannansegen

olika slag,näringsidkare, offentligakan nämnas avorganavses

ideellajuridiskamyndigheter, vidare såsomstatligabl.a. personer

Hitsamfällighetsföreningar. hör ävenföreningar, stiftelser och

yrkesmässigttill del dedennormalt konsumenterärpersoner som

inte betraktatjänster och ärefterfrågar erbjuder ellereller attvaror

näringsidkare.som

innefattasmarknadsföringsåtgärder reklambegreppetI men
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dessutom varje iåtgärd näringsverksamhet är ägnad-attannan som

påverka utbud eller efterfrågan på tjänster.och Det börvaror note-

det skall fråga reklamatt eller andra kommersiellaras vara om

framställningar med kommersiellt syfte, jämför vad sagtssom ovan

under §1 andra stycket förhållande till yttrandefrihetslagstift-om

ningen. Bland de åtgärder här märks säljfrämjande åt-som avses

gärder. Som exempel på sådana kan förmånserbjudandennämnas

och pristävlingar marknadsföringskaraktär. Enav annan grupp av

åtgärder går under marknadsföringsbegreppet år särskildasom

säljmetoder. Exempel på sådan är negativ säljmetod §.se 15en

Såsom anförts under §l självaär även saluhållandet marknads-en

föringsåtgård.

I marknadsföringen spelar reklamen särskilt framträdande roll.en

Det grundläggande i fråga reklam detär skall sigröraattom om en

framställning har kommersiellt syfte. Utanför reklambe-ettsom

räckvidd faller därför icke kommersiell reklam,greppets t.ex.

från politiska partier politiska meningarannonser som propagerar

i valtider och i vilka enskilda eller organisationerannonser personer

Ävenför fram åsikter eller söker värva medlemmar. näringsidkare

kan bedriva yttrandefrihetsrättsligt skyddad åsiktsreklam. Det bör

dock påpekas det förekommer blandadär s.k.att att annonser av

innehåller både kommersiella och icketyp kommersiellasom

framställningar och därför faller delvis inom delvis utanförochsom

begreppet kommersiell framställning. En kommersiell framställning

skall bestå ord, bild eller liknande. Se bedömningsreglerna iav

21 §. Reklammeddelanden kan spridas i tryckta medier ävenmen

i radio eller television eller på elektroniskt.ex. Det kanväg.annars
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sig direktreklam brevlådereklam.också röra t.ex.om

Tillämpningsområdet inte till åtgärderär begränsat ärsom

reklamframställningavsättningsfrämjande; i skall haorden att etten

kommersiellt syfte ligger inköps- anskaffnings-ellerävenatt annan

företagsfrämjande omfattas. Somreklam exempel kan nämnas

auktionsfirmas fastighetsmäklares reklamplatsannonser och elleren

objekt.för tillgång Här det köparen eller denäratt som

tjänst vidtar marknadsföringsâtgärdenefterfrågar elleren vara som

näringsidkare privatperson.och säljaren kan ellervara en en

Generalklausul otillbörlig marknadsföringom

4 § näringsidkare får inte företa marknadsföringsátgärderEn som
förbrukareotillbörliga andra andrakonsumenter, eller nä-är mot

strida marknadsföringssed.ringsidkare godatt motgenom
Marknadsföringsâtgärder innebär eller tillägnade ledaär attsom

lagstiftning skall strida godöverträdelse moten av annan anses
marknadsföringssed inte särskilda skäl talar däremot.om

vid finnsOm vissa otillåtna åtgärder marknadsföringslag av
5-16 §§.särskilda ibestämmelser

Första stycket

paragraf innehåller, i motive-Denna den allmännanämntssom

ringen avsnitt l, domstolen möjlighetgeneralklausulen som ger

otillbörligaförbjuda vissa marknadsföringsåtgärder är motatt som

näringsidkare. förstaeller Regeln i stycketkonsumenter motsvarar

i 2 § i föreslagnageneralklausulen MFL. l den regeln anges

näringsidkareinledningsvis förbrukare ochkonsumenter, andraatt
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omfattas lagens skyddsintresse. Dessa begrepp har definierats iav

lagens inledande paragrafer. I sak skyddsområdetär oförändrat.

Tillämpningen generalklausulen fär, lika litet tillämp-av som

ningen lagen i övrigt, inte komma i konflikt med de värderingarav

har samband med konkurrenslagen. Det framgår redan densom av

inledande bestämmelsen i §l första stycket konkurrenssyn-att

punkter har betydelse för hela lagens tolkning.

Generalklausulen i § i4 likhetär med vad gäller för MFLsom

inte tillämpasavsedd i avtalsrättsliga förhållanden,att dvs. detrent

kan inte komma i fråga med stöd generalklausulen ingripaatt av

exempelvis oskäliga kontraktsvillkormot såsom sådana som en

näringsidkare använder. Däremot olikakan bestämmelser i lagen

tillämpas i den mån näringsidkare vilseleder avtalsvillkorenen om

eller otillräcklig information dessa.ger om

Generalklausulen kan, liksom lagen i övrigt, i likhet med

nuvarande 2 § MFL inte tillämpas för förbjuda marknadsföringatt

eller tjänst enbart på den grunden denna kanav en vara att anses

skadlig eller olämplig jfr 1970:57, 67.prop. s.

En begränsande bestämning är marknadsföring förutsätteratt att

saken gäller näringsidkares marknadsföringsåtgärder, dvs.en

näringsverksamhet. Därmed utesluts från definitionens räckvidd

privatpersoners verksamhet denär står bakom fört.ex. attannonser

byta bostad eller för icke yrkesmässigt, sälja eller köpaatt,

begagnade Sådant inteär marknadsföring i lagens mening.varor.

Generalklausulen uppställer, inämnts dem allmänna motive-som

ringen, inget krav på elleruppsåt vårdslöshet. Bedömningen av

inslag ha förekommitpåstås i marknadsföring misstag ärsom av
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i praxis. Se 1992:24, Adana.sträng MDt.ex.

Huruvida marknadsföringsâtgärd otillbörlig inteeller berorären

åtgärden typiskt motverka lagens skyddsin-på är ägnadsett attom

Som motiveringen innefattari den allmännanämntstressen. normen

näringslivet,god marknadsföringssed god affárssed inom råd och

rekommendationer utfärdats myndigheter marknads-påsom av

lagstiftning aktualiseras vidomrâde kanrättens samt annan som

marknadsföring. god marknadsföringssed innefattasI kravet på ett

vederhaftighet. I avsnittet med bedömningsregler ikrav på anges

20§ utfyllandevilket olika normkällor kan inträdapå sätt som

tolkningsregler fastställa marknadsföringsât-det gällernär att om en

otillbörlig inte. lCC:seller regler och riktlinje-gärd skall anses

lagstridighetsprincipens.k. har behandlatsdensystemet samt

motiveringeni avsnitt 5.1.den allmännanärmare

rättstillämpande självständighet innebär i sistaDe deattorganens

fråganbedömninghand allmän åtgärd skallgör av om en ansesen

marknadsföringssed.strida Det skall därvid finnasgodmot normen

förvisst domstolen uppmärksam påatt attett utrymme vara

rörligtmarknadsföring i grad område ochhög är ett att ut-en

veckling i praxis med generalklausulen kunna ske.stöd måsteav

Vid tillämpningen förändringar ochskall således beaktas områdetpå

förskjutningar uppfattningar. Härvid finnasi rådande kan det

anledning särskilt rättsutvecklingen i andrabeakta rättsläget ochatt

EG EES-rätt.europeiska tillämpningenländer och av

tillämpningen iviktigt praxis med stöd generalklau-Det är att av

tillämpningen får inteinte handelshindrande,sulen verkar dvs.

Romfördragetartiklarna 30 36 i de i sakstrida och ochmot
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överensstämmande artiklarna 11 och 13 i EES-avtalet förbudom

kvantitativa importrestriktioner ochmot åtgärder med motsvarande

verkan. finnsDet anledning följa rättsutvecklingen inom EG-att

domstolen och EFTA-domstolen.

När det gäller marknadsföringslagens territoriella räckvidd

hänvisar utredningen till delbetänkandet EES-anpassning av

marknadsföringslagstiftningen SOU 1992:49 avsnitten 4.1.5 och

4.7. Lagen marknadsföring riktad till den svenska marknadenavser

marknadsföringsåtgärderna vidtasoavsett svenska ellerom av

utländska näringsidkare. Den särskilda regeln satellitsändningarom

televisionsprogram i 54 § innebär dock utvidgning detav en av

traditionella tillämpningsområdet. Utländska näringsidkare och

medborgare åtnjuter rättsskydd inhemska vid tillämp-samma som

ningen lagen. Detta följs artikel 2 i Pariskonventionen för in-av av

dustriellt rättsskydd och har inte kräva någon särskildansetts

lagbestämmelse.

Andra stycket

Andra författningsbestämmelser otillåtet handlande kanom

aktualiseras vid tillämpning marknadsföringslagen. Paragrafensav

andra stycke innebär kodifiering lagstridighetsprincipen ochen av

medför marknadsföringsâtgärd innebär,att eller kan befarasen som

leda till överträdelse lagstiftning, skallen av annan anses vara

otillbörlig ioch strid med god marknadsföringssed, inteom

särskilda skäl talar däremot.

Vad särskildamed skäl har beskrivits i den allmän-som menas

SOU 1993:59



519Specialmorivering

lagstridig-tillämpasExempelvismotiveringen, avsnitt 5.1.na

lagstiftning.immaterialrättsligtillhetsprincipen inte i förhållande

immaterial-tillämpninginte parallellhindrar emellertidDetta aven

särskilti praxismarknadsrättsliga regler,rättsliga och något som

finnsDet ocksåtill känneteckensrätten.i förhållandeförekommeri

i fall skälenskilda därsituationer kan attvara se somansessom

i marknads-godförfarande stridandebedömasaknas motettatt som

i överträdelseformellt skettstrikt harföringssed detäven avenom

l Om ändamåletlagbestämmelse.konsumentskyddandeexempelvis en

i överträdelsepraktiken böri uppnåslagbestämmelsedennamed en

lagstridig-tillämpningmening inte föranledai formellregeln avav

hetsprincipen.

i 2 § MFL utformadgeneralklausulen på sättärgällandeDen nu

godtill enbartinte behöver låsastolkningen lagtextenatt av

sätt. Etti orden påtill uttryckaffárssed. Detta kommer annat

lagstridighets-praxisi detta uttryck ärtillämpningexempel på av

principen.

tillämpningsområdegälla hela lagensskallLagstridighetsregeln

exempelvisbedömningen utdö-påverkaden kanpå så sätt att av

avgift kan endastmarknadsstörningsavgift. sådanEnmandet av

otillåtensärskild bestämmelsemed stöddömas ut om enenav

åtgärden ocksåstrider aktuellamarknadsföringsâtgärd, den motmen

i försvårandeinverkalagstridighetsregelnlagstiftning kanannan

tillämpningkanavgiftsbeloppet fastställs. Däremotriktning när en

sanktioner detill änlagstridighetsprincipen inte leda andra somav

vite.vidåläggandeförbud ellergeneralklausulen, dvs.tillknutnaär
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Tredje stycket

Tredje stycket i generalklausulen hänvisar till de särskilda slag av

otillåtna marknadsföringsåtgärder beskrivs i 5-16 §§. Dettasom

innebär åtgärder i strid 5-16 §§ också skall stridaatt mot motanses

god marknadsföringssed. Genom förfaranden skernormen att som

i strid specialbestämmelserna innefattas i vad otillbörligtärmot som

och stridande god marknadsföringssed, skall även vadmot ovan

exempelvis beträffande vederhäftighetskravetsagts ochsom

frånvaron krav på gällauppsåt också i fråga förfaran-sådanaav om

den.

Om specialbestämmelse täcker visst förfarande skalletten man

inte tillämpa generalklausulen förfarandet skall bedömas enligtutan

det särskilda stadgandet. Generalklausulen skall tillämpas i följande

huvudtypertvå fall. Den omfattar den del general-typenav ena av

klausulens tillämpningsområde marknadsföringsåtgärdersom avser

inte har behandlats i lagensnågot särskilt preciseradesom av

stadganden otillbörliga Somåtgärder. exempel kan nämnasom

lockvaruförsäljning och pyramidförsäljning reklampristäv-samts.

lingar. l det andra typfallet blir generalklausulen tillämplig på en

marknadsföringsåtgärd i föroch sig behandlas i preciseradsom en

bestämmelse inte helt täcker det förfarandet.aktuella Detmen som

iär detta fall fråga förfaranden ligger marknadsfö-näraom som

ringsåtgärderna enligt specialstadgandenanågot framstårochav som

klandervärda grunder, i hänseendenågotsom samma men som

inte täcks det speciella stadgandet.av

Det är alltså inte meningen skall tillämpa bådeatt man en
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förfarandepåtalatpreciserad regel och generalklausulen ettom

uppfyllda. sådantIinnebär rekvisiten i preciserad regel är ettatt en

detpreciserade tillämpas. En sak ärfall skall regelnden attannan

framställafinnas anledningsituationer kani vissa oklara att

alternativa yrkanden.

marknadsföringsåtgärderOtillåtna

reklamVilseledande

§ får inte använda reklam eller andra kom-5 näringsidkareEn
vilseledamersiella framställningar ägnade konsumenterär attsom

ellerförbrukare eller verksamhet,eller andra varoregen annansom
uppgifterexempelvistjänster. gällerDetta om

utförande,beskaffenhet, sammansättning,mängd,egenskaper,
tillverkningsdatum, användningsmöj-tillverkningsmetod,ursprung,

inverkan miljö,ändamålsenlighet eller hälsa ellerligheter, på
betalningsvillkor,för prissättning eller andrapris, grunderna

och
ställningkvalifikationer, marknaden, känne-näringsidkares på

tilldelade belöningar ochandra rättigheter utmär-tecken eller samt
kelser.

motsvarighetingen direktParagrafen vilseledande reklam harom

vilseledandeviss bedömsi den gällande MFL. Att reklam varanu

marknadsföring förbjuds enligttillvanligaste orsakenär den att

straffsanktione-innehållerMFL:s generalklausul. MFL nämntssom

straff föri 6-8 §§. l § MFL finns regelrade bestämmelser 7 en om

praxisindirekt påverkatuppsåtligt vilseledande framställningar, som

2 § MFL tillämpats.vid bedömningen dåbeaktatsdenattgenom

eller vårdslöshetkrav hosDet uppställs något på uppsåtinte
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näringsidkaren eller den handlat hanspå Detvägnar. saknarsom

betydelse uppgift lämnas i vilseledande syfte eller inte.om en

Avgörande är således åtgärden typiskt otillbörligärom sett genom

den strider vederháftighetskravet.att Detta krav innebärmot att

marknadsföringsåtgärden inte får ägnad vilseleda.attvara

Enligt första stycket får näringsidkare inte använda reklamen

eller andra kommersiella framställningar sin eller andraom egen

näringsidkares tjänster eller verksamhet. Det innebär detvaror, att

inte heller tillåtet för näringsidkare använda reklam inne-atten

hållande jämförelser är ägnade vilseleda. En förutsättningattsom

för tillâtligheten använda jämförelser i kommersiellaatt framställ-

ningar är således de inte vilseleder konsumenteratt eller andra för-

brukare näringsidkares verksamhet,om elleren annan varor

tjänster.

l andra stycket i punkter exempel i vilkapåtre hänseendenanges

reklam kan vilseledande. Uppräkningen inteär uttömmandevara

skall exemplifiering.utan Uppräkningen tillärses delsom en stor

hämtad från EG:s direktiv vilseledande reklam se bilaga 7om

också kan vägledande för tolkningen. Punkternasom l och 2vara

behandlar och tjänsters egenskaper i olika avseendenvarors samt

frågor pris. Dessa punkter omfattar den allra vanligasteom typen

vilseledande reklam och finnsdet här mycket rikhaltigav praxisen

från Marknadsdomstolen bestämmelsen för vidare. Detta gällersom

även terminologimissbruk olikat.ex. och former vilseledandeav om

geografiskt och kommersiellt inbegripet vilseledandeursprung,

kännetecken. Förhållandet till de särskilda bestämmelserna i 6 och

12 §§ vilseledande geografiska ursprungsbeteckningarom och
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förväxlingsrisk har berörts i allmänmotiveringen och berörs

ytterligare i anslutning till 6 och l2 §§.

Lagtexten markerar särskiltockså betydelsen miljöargu-attav

inte får ianvändas reklam sättpå är ägnatment ett attsom

vilseleda. Detta aspekt kommit tillmätasär ökadatten som upp-

märksamhet.

Punkten 3 näringsidkares kvalifikationer och ställningavser en

Vilseledande innehav immateriella ensamrätter är ettm.m. om av

förfarande faller under denna bestämmelse.som

Enligt stadgad praxis uppgifterskall alla inte kan beläggassom

vid marknadsföringstillfállet vilseledande. En uttryckliganses

bevisregel finns i 22 § innebär det näringsidkarenärattsom som

framställningarskall visa hans sakförhållanden korrekta.äratt om

21 § innehåller regel för hur skall till vidgå be-vägaen man

dömningen vilseledandereklam inte. Vederhäftig-är ellerav om

hetskravet innebär marknadsföringsåtgärdennämnts attsom ovan

inte får vilseleda.ägnad Påståenden fakta måsteattvara om vara

för bedömningsreglernakorrekta godtas. l behandlas bl.a.att

utelämnanden också kan leda till framställningattsom en anses vara

vilseledande.

finns fleraDet särskilda otillåtnastadganden åtgärderom som

innehåller inslag vilseledanderekvisit. Så fallet med exempel-ärav

vis vilseledande förpackningar, geografiska ursprungsbeteckningar,

garantier, utförsäljningar förmånserbjudanden.och vilsele-Den s.k.

dande skiljer frånreklambestämmelsen sig de andra på så sett att

den vidare tillämpningsområde.är generell och har Deettmera

kvalificerandeandra bestämmelserna har rekvisit tilläggs-eller
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rekvisit och innehåller förfaranden inte reklambestämmelsensom

omfattar. En viss dubbeltäckning har dock inte kunnat undvikas.

Utredningen detta inte skall upphov tillatt några störremenar ge

problem vid tillämpningen; varken talerätten eller sanktionerna

skiljer sig detnär gäller regeln vilseledande reklam sidanåom ena

och övriga bestämmelser med rekvisit bygger vilseledandesom

andra sidan.å Om marknadsföringsåtgärd täcks specialbe-en av en

stämmelse behöver inte åberopa bestämmelsen vilseledandeman om

reklam. Men det kan finnas fall vilseledandeär delssom attgenom

förfarandet strider 5 dels frågadet ärmot att t.ex.genom om

misskreditering eller renommésnyltning enligt ll eller 12 I sist

nämnda situationer får åberopa §5 jämte den andra be-man

stämmelsen.

Vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar

6 § En näringsidkare får inte vilseleda konsumenter eller andra
geografisktförbrukare angående använda be-attursprung genom

teckningar direkt eller indirekt är ägnade framkallasom att en
felaktig uppfattning frambragtär eller tillverkad iattom en vara ett
visst land eller område eller viss ort.en

En ursprungsbeteckning skall dock inte vilseledandeanses vara
den enligt handelsbruk endast tjänar utmärkaom att art.varans

Första stycket

Med geografiska ursprungsbeteckningar varje uttryck elleravses

symbol föranvänds härrör från visstatt attsom ettange en vara

land, område eller ort.en
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Madridöverenskom-enligtsvenska åtagandenaenlighet med del

ursprungsbeteckningaroriktigaundertryckandeangåendemelsen av

ellerutformningensiktebestämmelsen påhandelsvarorpå atttar av

medi sambandförpackningar ellereller på annatutsagan varor,om

eller riskeraoriktigafårintemarknadsföring attvaravaror,av

konventionenEftersomgeografisktvilseleda beträffande ursprung.

i marknads-bestämmelsenföreslagnadenharendast varoravser

ellertjänsterbegränsning. I den mångivitsföringslagen samma

vilseledandegivits falsk ellermarknadsföringnyttigheter iandra enI

§enligt 5således bedömasskall dettaursprungsbeteckning om

enligtsituationen,täckerdennareklam ellervilseledande om

igeneralklausulen 4

eller be-falskadirekt,kan skeVilseledandet utsagorgenom

förpacknings-vilseledandeindirektteckningar, eller t.ex. genom

honungsfalletanfördaallmänmotiveringen 5.3i idet‘ dekor såsom

färg,anspelningar isymboliskaolikamedelst1976:17 ellerMD

Light.1983:22, St. Louisi MDformeller såsomnamn

vilseledande reklambestämmelsenövrigt tilliFörhållandet om

allmänmotive-iberörtshar5 också omnämneri ursprung,som

viss5 Entillspecialmotiveringen5.3 iavsnitt ochringen

förnödvändigblivisserligendubbeltäckningformell attsyns

internationel-ingångna,tidigareEES-åtagandenauppfylla såväl som

Madridöverenskommelsen.Pariskonventionen ochenligtavtalla

geografiskanvändningenfrågai det ärMen den mån enavom

samband medintryck ifelaktigtursprungsangivelse ettsom ger

vilseledande ellerobjektivtbeteckningenmarknadsföring, årdvs.

tillämpas.6 § skalldirekt falsk detär som
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Någon dubbeltäckning föreligger däremot i princip inte vad gäller

9 § beträffande vilseledande förpackningar, eftersom den be-

stämmelsen handlar vilseledande beträffande kvantitetom eller

beskaffenhet. Det visserligenär sannolikt falsk eller vilsele-att en

dande geografisk ursprungsangivelse justanvänds för vissatt ge en

förhöjd kvalitetsföreställning. Enligt bestämmelsen i 6 § är det

dock oväsentligt kvantitet och egenskaper är desammaom eller

sämre än de uppfattas. Det är ursprungsangivelsen sådansom som

inte får vilseledande.vara

Andra stycket

Bestämmelsen uttalar sådana ursprungsbeteckningar,att vilka natio-

nellt tradition uppfattas såsom generiska, dvs.av endast be-ett

skrivande viss kan användasvarutyp, vilseledaav en iutan att

lagens mening.

Det kan bl.a. gälla vissa beteckningar, i andra länder ärsom

skyddade såsom ursprungsbeteckningar eller ursprungskännetecken

enligt särskilda konventionsâtaganden, inte är det här imen som

landet. Så används Camembert, Edamer, m.fl. geografiskt be-

tingade ostbeteckningar hos såsom varubeskrivningar vissoss av en

Sådant är även fortsättningsvisosttyp. i princip tillåtet, så länge

Sverige inte har gjort längre gående åtaganden än dagens. l det

enskilda fallet kan dock även sådana beteckningar användas på ett

sätt vilseleder enligt 5som

Bortsett från vad gäller beträffande vinodlingsprodukter sesom

de föreslagna ändringarna i lagen med vissa bestämmelser om
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utnyttjanden6,lagförslag kanalkoholdrycker,marknadsföring av

sort ellerart,medsammanställdursprungsbeteckningav en

upplysandekanskeacceptabla ochiblandtyp t.0.m.varam.m.

innefattaintealltså6 behöverinte Defallstrider ioch motvart

vilseledande sättdet påkanvilseledande, göra ettattett genommen

får skeåberopandenBedömningen sådanaanspela på avursprung.

reklam.vilseledande5 §enligtfallet och då skeenskildai det om

fåtalmed detsambandiåberopandensådanaVad gäller ur-

riskvidare alltidfinnsvarumärken,sprungsbeteckningar utgörsom

Orrefors artKostatyp,glaskombinationer, såsomför att av

varumärkesin-omständigheterna bedöms utgöraefterdylikt,eller

trång.

förpackningarVilseledande

förpackningarfår inte användanäringsidkare§7 En som genom
vilseledaägnadeform eller sätt ärpåsin storlek eller attannat

mängd ellerinnehålletsförbrukareandraellerkonsumenter om
beskaffenhet.

storlekförpackningensvilseledandedelsParagrafen reglerar genom

förpackningsutformning.vilseledandeform, delseller annangenom

exempelvisellerförpackningsdekorsättpåMed attannat avses

i regelfönster. Dets.k.förpackningar förses med ett anses

förpackningarisaluföratill konsumentervilseledande att somvaror

fylls Ett sådantförpackningen helt.viss volym utan attrymmer en

vilkanäringsidkareotillbörligt andraförfarande även motanses

innehållet.tillförpackningar anpassadeärisäljer somsamma vara
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Marknadsdomstolen har i interegel denna vilsele-ansett att typ av

dande kan elimineras innehållsangivelser förpackningen.pågenom

I fallmånga kan även den på ytterförpackningen använda bilddeko-

eller förstärka det vilseledandetexten intryckren redansom

storleken ytterförpackningenpå medför.

Det är allmän princip förpackningar inte skallen att störreges en

dimension innehålletän kräver. Detta krav göra sig gällandeanses

med särskild styrka beträffande förpackningar är avsedda attsom

i oförändrat skick tillhandahållas konsumenten. Det föreliggamåste

mycket speciella skäl, främst distributionsteknisk eller förvar-av

ingsteknisk för det skall kunnanatur, godtasatt förpackningatt en

utformning avviker från innehållets form.ges en Om detsom

undantagsvis sker från denna principavsteg det ettanses vara

berättigat konsumentkrav det vilseledande intrycketatt som

förpackningen kan förmedla motverkas på tydligt sätt, exempel-ett

vis mycket tydliga och lättförståeliga kvantitets-genom form-eller

angivelser förpackningen.på Ett vanligt exempel är produkter i

pulverform sätter sig och minskar i volym. Mängdensom måste

då exempelvis med viktangivelse så förpackningenanges inteatt ger

vilseledande intryck.ett

Konsumenter bör kunna lita på den information lämnasatt som

i livsmedelsreklam intet.ex. kan anledning till missförstånd.ge

Finstilta innehállsdeklarationer kan inte tillräckliga föranses vara

neutralisera vilseledandeatt intryck detta slag. På sättav samma

bedöms förpackningar med exempelvis dekor intrycken som ger av

innehållet är vissatt beskaffenhet, falletsåsom kanav en närvara

syntetisk juice eller liknande säljs i förpackningar ettsom ger
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naturlig frukt.intryck innehålla produktattav en av

framställningar ochbilder förpackningarTexter eller på utgör

vilseledande i 5enligt regeln reklambedöms om

Vilseledande garantier

garanti8 § näringsidkare får inte uttrycket ellerEn använda
framkalla felaktigliknande uttryck på sätt är ägnat attett som eni

iuppfattning näringsidkaren åtagandegör någotatt ettom som
i förbrukareväsentligt konsumenter eller andraavseende enger

haft.förmånligare rättslig ställning skulle hadeän annars

fårgaranti liknandeParagrafen innebär uttryck eller baraatt som

utfástelse tillförsäkrar konsumentenanvändas de avser en somom

garantiutfástelseförmån inte har. Innebärhanen som annars en

får ställningexempelvis inte bättre vadkonsumenten änatt

enligt tvingandetill konsumentskydds-konsumenten redan har rätt

lagstiftning, användningen garantiskall termenav anses som

ovederhäftig.

detGarantier vidsträckta omöjligt bedömaärår så att att omsom

otillbörligtutnyttja fullt bedömaskommerde gå böratt att ut som

inte alls sigutformade. Här kan det bli fråga det rörattatt anseom

frågaförmån tillämpa 8 Detkonkret kanoch även varaom en

otydliglångtidsgarantier livstidsgarantier ellereller s.k. med påom

gränsfall iolika insnävad utformning. Oklara fall eller kansätt

ibli föremål för prövning enligt generalklausulen lagensandra hand

4

garanti ifråga användning ordet andraOm det är avom en
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sammanhang, näringsidkaren kan exempelvis vissagarantera

egenskaper hos det möjligtär tillämpa 5 § i fall däratten vara,

framställningen vilseledande.är

Utförsäljningar

9 § En näringsidkare får inte använda uttrycken konkurs,
brandskada, vattenskada eller liknande uttryck i samband med
någon försäljning sådanän sker under begränsad tidannan som en
och särskilt förmånligapå villkor och görs konkursboetsom av
eller den skadedrabbade näringsidkaren själv direkteller förav
någonderas räkning.

En näringsidkare får inte heller använda slutförsälj-uttrycken
ning, utförsäljning eller liknande iuttryck samband med någon

försäljning än sådan sker under begränsad tid och påannan som en
särskilt förmånliga villkor och innebär verksamhetens helaattsom
lager eller bestämdnärmare del därav skall avvecklas.en

Denna paragraf sikte motivet tillpå utbud ochtar ett av varor

tjänster. Paragrafen behandlar användningen somuttryckav

konkurs, vattenskada utförsäljningeller och liknande uttryck

enligt rådande synsätt ha suggestionskraft. I praxisstorsom anses

sådana förmedlapåståenden intrycket säljföretagetanses attav

under begränsad tid slutförsäljer helt eller del lageretten etten av

till väsentligt nedsatta priser i förhållande till priser marknads-som

föraren själv tillämpat för Genom bestämmelsensamma varor.

inskärps denna uttryck, får konsumentenatt typ attav som

associera till katastrofsituationer, inte får missbrukas. Som angivits

allmännai den motiveringen kan exempelvis uttrycket konkursutför-

säljning bara godtas i fall det försäljning anordnatsavser en som av
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konkursboet eller inte tillåtet förpå dess uppdrag. Det är utom-

näringsidkare förvärvastående konkurslager eller skadatatt ettett

lager och sedan marknadsföra benämningar idet under som anges

paragrafen. Kravet försäljningsåledes detär måsteatt vara en

från för benämningardirekt sådant lager konkurs ellerett att som

fåbrandskada skall i marknadsföringen.användas

från liknandeAndra stycket skydda konsumenterattavser

marknadsföring i första i fall säljföretagetstycket där utan attsom

associerar till katastrofsituationer intryckanvända 0rd ändåsom ger

försäljningdet fråga kortvarigär är avseddatt attom somav

fallet.inte Uttrycket närmareavveckla rörelse alls ärsåen om

del fall näringsidkare säljerbestämd lager bl.a. dåett avserav en

sitt sortiment. Hit hör butikavgränsad del upphörut att atten av en

järnhandelföra viss produkttyp, föraupphört.ex. att atten en

spisar sitt varusortiment.i

Realisationer

10 § fårEn näringsidkare realisation ellerinte använda uttrycket
liknande i försäljning sådanuttryck samband med någon änannan

prisersker under tid till påtagligt lägrebegränsad och änsom en
näringsidkarendem tillämpat tidigare.som

likhet föregående paragrafen sikte motivetl med bestämmelse påtar

till syftar försäljningarutbud eller tjänster. 10 § påett somav varor

skiljer sig från vanligt eller tjänster,inte utbudett varor menav

marknadsförs vilseleds be-sådant konsumentenpå sättett attsom

träffande motivet för försäljningen. näringsidkare skallFör att en
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få använda begreppet realisation krävs det frågaäratt om en

tidsbegränsad försäljning och priserna reducerats påtagligt iatt

förhållande till näringsidkarens tidigare tillämpade prissättning.

Genom bestämmelsen inskärps konsumenterna inte får vilseledasatt

verksamhet kanske ständigt elleratt tro att under lång tiden som

har utbud priseroch innebär tillfällig förmån. När detsamma en

gäller den närmare gränsdragningen för vad tillåtenutgörsom

användning uttryck realisationsåsom anknyter paragrafen till denav

omfattande praxis föreligger vid tillämpningen nuvarandesom av

2 § MFL.

Misskreditering

§ll En näringsidkare får inte använda reklam eller andra kom-
mersiella framställningar är ägnade misskrediterandepåatt ettsom
sätt nedvärdera näringsidkares verksamhet, elleren annan varor
tjänster.

Bestämmelsen omfattar endast sådan misskreditering företas isom

marknadsföring, dvs. i reklam och andra kommersiella framställ-

ningar med kommersiella förhållanden till föremål. Detta är med

hänsyn till tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen viktig avgräns-

ning.

Bestämmelsen vidareär begränsad till sådan nedvärdering av

näringsidkares verksamhet, tjänsteroch ärannan varor som

misskrediterande. Härav framgår det i marknadsföring fulltäratt

tillåtet framföra korrekta uppgifter näringsidkaresatt om en annan

verksamhet eller produkter, även dessa uppgifter har negativom en
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innebörd. utförd jämförandeDet kan fråga korrektt.ex. vara om en

reklam.

Misskreditering formen uppgifter lämnaskan ha oriktiga somav

marknadsföring beträffande företag produkter.i eller dessett annat

uppgift tjänsterEn nedsättande verksamhet, ellerom annans varor

betrakta oriktig, inte styrkt ellerlänge den ärär såatt som upp-

inte uppfyllerhandlar verksamhet produkterenbart ellerom som

standard.normal

anföra uppgifteremellertid också otillåtetDet är att om en annan

näringsidkares verksamhet vilka visserligen kan riktiga i sakvara

i sitt onödigtvis näringsidkarensändå sammanhang nedsvärtarmen

tjänster.verksamhet, ellervaror

sikte misskrediterandebl.a. på sådanaBestämmelsen ut-tar

sikte skrämma konsumenter eller andratalanden, på atttarsom

för konkurrentproduktförbrukare utmåla denattgenom somen

farlig belägga verkligen fallet. Från praxiskunna så ärattutan att

MD1985:21, Rockwool, 1990:5, Juice. Detmärks MD och Aloe

tillåtet obestyrktainte eller iskall heller göraattvara samman-

onödiga näringsidkares produkterhanget påståenden andraattom

olämpligadålig kvalitet haskulle eller sättpå annatvara av

dålig 1985:26, Cartex,egenskaper, funktion jfr MD ochetc., t.ex.

1986:31,MD Leca.

formerinte i förment skämtsammaDet bör skämtsamma ellerens

förlöjliga Genomtillåtet konkurrent. den skämtsammaattvara en

fram-utformningen finns för övrigt risk för fler delatt tar av

fastDetta slagitsställningen, därmed skada harkan avsom mer.

1983:8, jfr MDi MD Luxor,Marknadsdomstolen, ävent.ex.
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1988:2, Plastkassar.

Misskreditering konkurrent är vanligen tydlig och avsiktlig,av en

något subjektiv rekvisit uppställs inte för misskrediteran-men att en

framställningde skall kunna förbjudas. Däremot krävs enligt 38 §

oaktsamhet eller föruppsåt misskreditering skall skade-att vara

ståndsgrundande. Avgörande för bedömningen blir normalt endast

vad objektivt framstår såsom nedsvärtning, förfarandetsom en om

objektivt misskrediterandeär inte.ellersett

Av praxis framgår misskreditering ofta formenatt ettges av

slags jämförelse med näringsidkares verksamhet,en annan varor

eller tjänster. Relationen till den särskilda bestämmelsen om

vilseledande reklam i 5 § har berörts i allmänmotiveringen.ovan

Vad gäller valet förbudsgrund vid misskrediterande jäm-av en

förelse finns ingetdet hindrar båda bestämmelsernaattsom

åberopas. Detta gäller dock i första hand det frågaär bådeom om

snedvridande jämförelse och nedvärderande eller förlöjligandeen

uttalanden näringsidkares verksamhet eller hansom en annan varor

eller tjänster. l normalfallet torde det räcka med åberopa denatt

bestämmelse bäst överensstämmer med den i sammanhangetsom

dominerande eflekten. Motsvarande gäller vid sådan nedvärdering

kan förekomma i samband inverteradmedsom renommésnylt-

ning, MD 1987:11, Armani, 1993:9,ocht.ex. Boss. innefattarse

förfarandet primärt renommésnyltning, det 12 §är andra stycketen

blir tillämplig; den tillkommande nedvärderingen kan vidsom

helhetsbedömningen betraktas graverande omständighet.som en

Den särskilda bestämmelsen misskreditering inteär avseddmot

hinderutgöra tillbörliga jämförelser.att En näringsidkaremot har
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hjälpfrihet medfull korrekta jämförelser t.ex. testeratt avgenom

sinframställningardylikt i belägga över-reklam och andraoch

från ochkonsument-både tillåtet och önskvärtlägsenhet. Detta är

konkurrenssynpunkt.allmän

och renommésnylmingFörväxlingsrisk

i efterbildning12 § näringsidkare får inteEn annansavgenom
l förtjänster framkalla riskellerkommersiellt särpräglade varor
E för-vilseleda konsumenter eller andraförväxling ägnadär attsom

efterbildning skallbeträffande kvalitet eller Enbrukare ursprung.
huvudsakligen tjänar tillutformningeninte otillåten,dock anses om

funktionell.göraatt varan
näringsidkaresfår inte fördelnäringsidkare draEn av annanen

snyltatjänstereller på sätt är ägnatverksamhet, ett attsomvaror
kommersiella anseende.dennespå

Första stycket

Marknadsdomstolens praxis medlagfäster iBestämmelsen stort av-

vilseledas kommersi-inte får beträffandeseende konsumenterpå att

frånefterbildningar. Det ingetgrund görsellt på avstegursprung av

efterbildnings-principeni Sverige och länder gällandeden andra att

immaterialrättsligt skyddadeprincip utanförfrihet i gäller det om-

för-handlingenriktar sig skapaBestämmelsenrådet. attmot en

vilseledande.tillväxlingsrisk marknaden, vilken ledakanpå ett

efterbildningarförväxlingsbara vilseledande ärRegeln mot gene-

därvid ingen rollför spelartillämplig eller tjänster. Detrellt varor

förpack-varuutformningen i sig eller eventuellsjälvadet är enom

förväx-förhelhetsintryck grundning eller såsomannat, engersom
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lingsrisk. Risk för förväxling vilseledandeoch förutsätter att pro-

dukten är så känd marknadenpå den viss igenkänningattpass ger

eller vissa associationer. Därför förutsätts förockså bestämmelsens

tillämplighet det efterbildats skall äga kommersiellatt särprä-som

gel.

Kommersiell särprägel används sammanfattande definitionsom en

mängd egenskaper hos företeelses form framtoning,ochav en en

vilka den identifierbargör på marknaden. Detta kan ivara en

vidsträckt känneteckensrättslig bemärkelse, dvs. egenskaper som

förknippas med visst kommersiellt Det kan ocksåett ursprung. vara

fråga oprecis identifikation viss kvalitet hosom en mer av en vara,

tjänst eller nyttighet.annan

Marknadsdomstolen har ibl.a. MD 1983:23, Prince Pro, anfört

kriteriet särprägel liktydigtär särskiljningsförmågamedatt i

varumärkesrätten. Den kommersiella särprägel här ärsom avses

däremot inte begränsad till nödvändigtvis vissa konkretaatt avse

egenskaper hos marknadsförda företeelser, vilket likställaattvore

den med det varumärkesrättsliga kravet särskiljningsförmâgapå

eller distinktivitet. Marknadsföringsmässig, dvs. kommersiell,

särprägel bör kopplad till hur företeelse såsom helhetvara en

uppfattas i sitt marknadssammanhang. Normalt handlar det därför

produkter är väl etablerade marknaden ellerom som ett segment

därav. Den kommersiella särprägeln kan dock lika väl ligga i en

kombination marknadsföringsåtgärder i originella egenska-av som

hos produkten själv varan, tjänsten förpackningen.ellerper

IKravet kommersiell särprägel torde överensstämma med

praxis i de länder där sådant skydd har utvecklats. Detta harett
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särskiltkommit till i bestämmelsens andrauttryck den föreslagna

mening. funktionellt inte åtnjutaVad betingat kanär ettsom

marknadsrättsligt förväxlingsskydd. inställningEn sådan har också

kommit till uttryck i MD 1981:2, Conex. Ett förbud skall baseras

produktlikheten riskerar till onödig förväxlingsrisk.ledapå att att

inte förbjuda kvasiidentiskaDet den identiska ellergår att pro-

duktutformning, nödvändig för visst tekniskt-är uppnåatt ettsom

funktionellt resultat.

Såsom anförts i allmänmotiveringen bl.a.utesluts därmed också

beträffandemöjligheten åberopa bestämmelsen reservdelar,att som

tillverkats originaltillverkaren vilka inte åtnjuterochänav annan

somimmateriell Reservdelen teknisktsåvälnågon ensamrätt. måste

i praktiken inte tillfredsställaformmässigt och det går attpassa

formmässigmarknaden enda lösning. l sådanmed änmer en en

situation, efterbildningen inte onödig. särskildakan Desssägas vara

utformningen nödvändig för Enkunna konkurrera. sådanär att

därför inte vilseleda enligt förevarandeefterbildning kan anses

förekommerinte också ibestämmelse, det andra momentom

marknadsföringen efterbildningen bland konsumenternagör attsom

originalet.förtas

tydlig markeringvissa fall befogatI är det dock krävaatt somen

funktionellaskilda likartade,klarlägger det också hosursprunget

särskiltEn upplysningsplikt ankommaprodukter. sådan bör på en

aktör på marknaden.senare

kvalitetför förväxling ellerVilseledande risk kan avsegenom

fall sidorkommersiellt vilket i flesta torde tvåde vara avursprung,

vanligenviss,sökersak. Medan konsumenter ensamma snarare

SOU 1993:59



53 8 Specialmotivering

känd tidigareoch prövad, varukvalitet, vill näringsidkarenså inte

andras skall för hans marknadenatt på och därmedtasvaror varor

dra hans marknadspenetration.nytta av

Konsumenter skall kunna lita till signalerde de sig uppfattalärt

marknaden,på det sigrör produkter, förpackningar,oavsett om om

kombinationer dessa eller andra marknadsföringsåtgärder.av av

Vilseledande beträffande kvalitet uppstår på grund originaletattav

sinmed utformning förknippats med egenskaper intem.m. som

återfinns hos efterbildadeden produkten. Det otillbörligtär redan

marknadsföra efterbildad produkt oriktigt intryckatt en som ger av

originaletsäga kvalitet. Förväxlingsrisk beträffande kommersielltatt

efterbildningen intryck haatt attursprung avser ger av samma

originalet eller förbundetär medettursprung som ursprung som

detta, i koncerngemenskap.t.ex.

En tydlig angivelse gör då inte i sig marknads-ursprungetav

föringen tillåten. Angivelsen firma eller varumärke över-ettav en

flyglas ofta helhetsintrycket, konsumenter vanligen harav som en

klarare minnesbild Detta kan anförts skapasav. som ovan av

produkten själv kanske vanligareän kombinationmen av en av

produktutformning kringattributoch framtoningen påsom ger

marknaden. Normalt har konsumenterna, såsom konstaterats av

Marknadsdomstolen i bl.a. MD 1990:3, Liljeholmens, tendensen

fästa mindre viduppmärksamhet ursprungsmärkning påatt

produkter eller förpackningar. Det avgörande alltså konsu-är om

eller andra förbrukare vilseleds. Detta kan ske dementer attgenom

grund depå sammanfallande helhetsintrycken uppfattar denav

marknadsförda efterbildningens kvalitet likvärdigsåsom med
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originalets eller i detsammagrunden origina-äratt ursprunget som

lets eller i fall förbundet därmed.vart

effektivEn neutralisering risken för vilseledande består i attav

efterbildadeden produktens framtoning blir originalets.änen annan

Ibland kan detta ske med hjälp dekor eller färgsätt-yttreav annan

ning, ibland etiketter, emballage, Avgörande äretc. attgenom en

normal konsument möjlighet göra reellt val mellanatt ettges

produkterna inte förledsoch han köper något änatt tro att annat

han i själva verket gör.

För skall kunna tala efterbildning, kunskapmåsteatt man om om

förlagan förelegat.ha Efterbildning torde bevisad så snartvara

originalprodukten prioritetmed kändär marknaden.på Det kan

därvid räcka den känd förär antal konsumenter kanatt ett som

förknippa kvalitets- eller ursprungsföreställningar vidantas ut-

formningen. Bestämmelsen innebär från bevisbördesynpunkt detatt

i princip ankommer käranden visa han varit först påatt att

marknaden sinmed kommersiellt särpräglade produkt. Därefter

faller det visapå svaranden faktiskthan inte efterbildatharatt att

eller intedet ändå bli tal vilseledandekan konsumenteratt ettom av

eller andra förbrukare i förekommande fall.

Föreligger ingen efterbildning, finns det ändå förväx-men en

lingsrisk från marknadsföringssynpunkt, kan tillleda vilsele-som

dande beträffande kvalitet eller bör undantagsvis denursprung,

föreslagna generalklausulen otillbörlig marknadsföring i §4om

kunna komma till användning. Det kan i frågaäven komma att

tillämpa generalklausulen informationsskyldighet i 17 § för attom

åstadkomma neutralisering förväxlingsrisken, där detta ären av
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möjligt.

Domstolen har vid sin bedömning handlings lagstridighetav en

i det enskilda fallet möjlighet väga förmildrandebåde ochatt

försvårande omständigheter i samband förväxlingsrisken.med Bland

sådant skall betraktas försvårande märks visssom attsom en

mindre förväxlingsrisk kan förstärkas andra såsommomentav en

uppenbar snyltning eller profitering på insats t.ex.annans genom

avgjutning eller dylikt direkt eftergörande eller systematiskav

efterbildning flera företags kommersiellt särprägladeettav av

produkter, kanske i kombination med andra marknadsföringsinstru-

kataloger, broschyrer, I enlighetment med vadetc.som som ovan

anförts kan bara angivandet då endast undantagsvisursprungetav

förmildrandeutgöra omständighet.en

Vad gäller förhållandet till 5 § 12 § sikte efterbildningpåtar -

vad slag det må utnyttjas i marknadsföring på sättav vara som ett-

riskerar vilseleda konsumenter och förbrukareandraattsom

beträffande själva produkten med eller förpackning, dessutan

kvalitet eller 5 § vilseledande reklam vilsele-ursprung. om anger

dande beträffande exempel otillåtnapå handlingar.ettursprung som

I 5 § reklam och andra framställningar vilseleder be-avses som

träffande det handlar reklamutformning i sinursprung; om som

helhet eller i detaljer leder till avsändaren eller dennes ochatt varor

tjänster uppfattas identiska med eller ha samröre medattsom en

näringsidkare eller över huvud såsom någon ellerannan taget

någonting detän näringsidkaren i själva verketannat är.

frågaI annonsefterbildning ikan undantagsfall §såväl 5om som

12 § första stycket aktualiseras. En grundläggande skillnad före-
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ligger dock 5 § kan tillämplig redanattgenom attvara genom

element i framställningen vilseledande intryck beträffandeettger

Enligt l2§ är det produktutformningen i vidsträcktursprunget.

bemärkelse, dvs. sådan, skall efterbildadannonsen som som vara

och därigenom förorsaka förväxlingsrisk.en

Andra stycket

Bestämmelsen innebär förbud missbruk kommer-ett mot av annans

siella anseende, dvs. obehörigen fördeldra anseendeatt av annans

för själv komma i atmosfär. För detatt skall kunnaatten gynnsam

bli tal renommésnyltning, är det utgångspunkt detom atten

utnyttjade företaget har ovedersägligt anseende marknaden.påett

Det skall fråga anseende i visst kommersielltettvara om

sammanhang, definierat det goda anseende tillkommersom ettsom

företags verksamhet helhet eller i form dess särskildasom av varor

eller tjänster på marknaden. Alla näringsidkare kan kommatyper av

ifråga och alla verksamheter. Lagtextens verksamhetordtyper avk
tillanknyta företagsbegreppet i Pariskonventionens artikelattavser

10 Pariskonventionen franska: etablissement; engelska:

establishment.

Något krav konkurrensrelationpå finns inte enligt bestämmelsen.

Oavsett konkurrensförhållande skall intedet möjligt iattvara

marknadsföring dra fördel andra näringsidkares goda anseende.av

näringsidkareAtt i marknadsföring kallar sina fört.ex.en strumpor

strumpornas Rolls Royce är renommésnyltning, ingentrots att

uppfattar något samröre mellan företagen. Det eftersträvas ärsom
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i stället viss kvalitetsöverföring associationen till det godaen genom

anseendet. Ju kommersiellt anseende finns upparbetadmer av som

för verksamhet, tjänster,eller desto större känslighetenären varor

för företagsandra närmanden, inte minst eftersom sådana med ökat

anseende kan komma från allt perifera håll.mer

Snyltning iär ord sig möjligtvis antyder syfte; detett ettsom

innehåller i varje fall pejorativt element. Något subjektivtett

snyltningrekvisit inteär dock För enligt bestämmelsenavsett. att

skall föreligga, räcker det med det genomförda förfarandetattanses

objektivt framstår otillbörligt utnyttjande;sett ett attsom en

näringsidkare lov fördeldrar näringsidkares godautan av en annan

anseende åberopa eller luta sig detta direkt elleratt motgenom

indirekt.

Bevisning skada inteuppstått förutsedd förärattom att en

renommésnyltning skall otillåtna. Snyltningen i sig innebärvara

risk föruppenbar utnyttjadedet förorsakas skadaatt genom

urvattning det goda anseendet. Typiskt för sådana skador förärav

övrigt de kan visa sig först långt Däremot bliratt ettsenare.

eventuellt skadestånd grundpå renommésnyltning enligt 38 §av

beroende kärandens förmåga skadangöra och dess storlekattav

sannolik.

Bestämmelsen preciseringär vad otillbörligutgören av som

marknadsföring. Rätten alltidhar möjlighet göra samladatt en

bedömning och avvägning vad otillåtenutgör renommé-av som

intesnyltning. Jämförande reklam kan normalt betraktas såsom

renommésnyltning, jämförelseni övrigt korrekt utformad.år Enom

icke rättvisande reklamjämförelse skall bedömas enligt 5
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Relationen mellan första och andra stycket har berörts i al-lmän-

motiveringen i avsnitt 5.8. Vid kombination förväxlingsbaren av

vilseledandeoch efterbildning första stycket och renommésnylt-

ning andra stycket aktualiseras bestämmelsens båda stycken.

Renommésnyltning kan förekomma i samband icke-0riginal-med

tillverkares produktion reservdelar dylikt.och Det dockmåsteav

tillåtet upplysa marknaden har produkteratt attvara om man som

till viss originalprodukt. Gränserna för tillåtligheten attpassar en av

åberopa varumärke i fall finnssådana angivna i §4 andraannans

stycket varumärkeslagen med anslutande praxis. Skulle det i en

sådan situation inte fråga varumärkesanvändning kanvara om

förevarande bestämmelse komma aktualiseras.att
i

Förmånserbjudanden

13 § En näringsidkare får inte framställa tilläggserbjudandeett
eller erbjudandenågot särskilda förmåner på sättannat ettom som

försvåra förär ägnat konsumenter eller förbrukareandra be-att att
döma erbjudandet i dess helhet eller den särskilda förmånen. Detta
gäller exempelvis vilseledande eller otillräckliga uppgifter om

villkoren för utnyttja förmånen,den särskildaatt
tilläggets förmånenseller beskaffenhet och värde, samt
tidsgränser eller andra begränsningar gäller för erbjudan-som

det.

Stadgandet omfattar förmånserbjudanden alla slag till skillnadav

från nuvarande 7 och 8 §§ MFL. omfattarDet s.k. snabb-t.ex.

hetspremier i samband olikamed slag erbjudanden be-av om

ställning och tjänster.av varor

Förevarande bestämmelse frånutgår principen säljfrämjan-att en
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de åtgärd kombinationserbjudande fårinte såt.ex. ett van- -

utformad konsumenter eller förbrukare fårandra svårt rättatt att

förstå innebörd, villkor eller värde. Den föreslagna regeln gäller

förfarandensådana där förbrukarna erbjuds särskild förnån.en

Häri ligger det sigmåste röra har värde förnågotatt ettom som

förbrukarna erbjudsoch näringsidkarensutöver uoud.gängsesom

I övrigt fordras inte förmånen visst föslagär någotatt attav

tillämplig. Vilkabestämmelsen skall slags erbjudanden kandeivara

fråga har också berörts i den allmänna motiveringen sevara om

avsnitt 5.9.

Nästan genomgående torde det fråga förmåner harvara om son

ekonomiskt paragrafen omfattar fallvärde, värdetäven därett men

väsentligen i exempelvis förbestår sådant mottagarqet-annat, som

Ocksåtypiskt har erbjudandenstatusvärde. medsett ettsen

förmåner fallerbagatellartat värde under detbestämmelsen;av

ringa får betydelse får information krävas.värdet dock den börsom

Paragrafen tillämplig erbjudandet inte innefattarär även om

krav ekonomiskt motprestation från ellerpå konsumentersnågot

förbrukares sida. inteandra Det behöver sålunda så attvara

förbrukaren för komma förmånen;köpa gratisut-måste något att

delningar pristävlingar omfattasoch köptvång sålunda.utan

säljfrämjande aktiviteter iDe regleras bestämmelsen ftastärsom

faller emellertid långvarigaHärunder också och stämdetemporära.

förutsatt förfarandeterbjudanden, något kan sågasatt avser som

paragrafenssärskild förmån i mening. Det kan gällautgöra en

årsomsättningsrabatter liknande.sådant och Permanentasom

innebörd visst tillbehör alltid ingår vidupplägg köatt t.ex. avav
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huvudvaran kan de bedöma enligt förevarandeäven bestäm-attvara

jfr 1976:26,melse MD Hasse Foto. Det får dock oftast anses

vilseledande enligt § framställa5 försäljning ordinarieatt av

sortiment ordinarie villkor innefattandepå särskild förmån.som en

Första stycket

i 13 § sikteBestämmelsen presentationen förmånser-påtar av

bjudanden. Det fastslås reklam andra kommersiellaochatt

framställningar skall ha sådant innehåll utformning för-och att

brukarna onödiga svårigheter ställning tillkan erbjudandet.utan ta

Oklara eller tvetydiga framställningar riskerar alltiddärmed att

komma i konflikt föreslagnamed den regeln. Vilket informa-slags

tion och utförlighetgrad krävs sammanhänger med typenav som av

erbjudande kompliceratoch med hur detta Beträffandeär.pass

villkor svårtillgängliga innehåller för förbrukarnaår ochsom som

restriktioner informationskravenoväntade skall ställas högt.

Andra stycket

presentationenHuvudregeln skall klargöra vilkaär elleratt varor

tjänster erbjudandet omfattar vilka villkor föroch gällersom som

Förfaranden innefattardetta. skallköptvång så,presenteras attsom

förbrukarna före köpet har möjlighet allaöverväga relevantaatt

fakta erbjudandet. Om för få tilläggsför-konsumenterna attom en

vissinköp storlek eller vidtamån måste göra någont.ex. av annan

särskild redovisas. Särskilt viktigt förbru-åtgärd skall detta är att
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karna möjlighet bedöma erbjudandets förmånlighet. Dettaattges

medför erbjudandets pris normalt skall däratt kanså ske,anges

förnågot övrigt kan följa redan andra regler. Förevarandesom av

bestämmelse får dock givetvis inte tillämpas den kommerså iatt

konflikt med förbuddet bruttoprissättning och prissam-mot annan

verkan ligger 6i § konkurrenslagen.som nya

Vidare skall förmånens ekonomiska värde redovisas exempelvis-

rabatts storlek. Vid kombinationserbjudande skall såledesetten

upplysning prisetvärdet såväl huvud- tilläggsvaraom av som

lämnas. Värdet får normalt priset vid utbudseparatanses vara av

produkten i fråga; finns inget sådant ordinarie pris får värdet

uppskattas. Det väsentligtär förmånens intevärde överdrivs.att

Annan produktinformation material, modell eller storlekt.ex. om-

skall också med den har betydelse för bedömningentas om av-

erbjudandet.

Även de begränsningar gäller för erbjudande framgåskallettsom

reklamen. Detta kan bl.a. upphöra gälla bestämd dag ellerattav en

bara sigsträcka längeså befintligt lager räcker. Erbjudandet kan

förbehålletäven viss kundkategori eller innehålla kvantitati-vara en

begränsningar. Det självfalletär angeläget restriktionerva att av

detta slag klargörs.

Bagatellförmåners värde behöver inte eftersom detta inteanges,

fordras för förbrukaren skall kunna bedöma erbjudandet. Värdetatt

får bagatellartat framstårdet ringa både i sig och ianses om som

förhållande till förekommande huvudvara. villkorAndra be-av

tydelse, tidsgränser kan dock krävas. För förmånersom m.m. som,
inte direktär ekonomisk skall naturligtvis inte någotartav uppges
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Detta hindrarvärde. dock inte beskrivningnärmare kanatt en vara

Om förmånenpåkallad. består i möjligheten ideltat.ex. att en

pristävling skall denna lämpligt beträffandepä sätt presenteras

villkor, tävlingsuppgift m.m.

Vid överträdelse 13 § vitesförbudkan meddelas. Därvid börav

oftadet lämpligt använda villkorade förbud anvisarattvara som

vilka upplysningar erbjudandet fordras för elimineraattom som

informationsbrister.konstaterade l allvarliga fall iställetkan

marknadsstörningsavgift aktualiseras.

l enlighet med gällande praxis intebör det heller i fortsättningen

godtas tilläggsvara gratisförmångåva, elleratt presenten anges som

till den köper liktydigaprodukt. Dessa och beteckningar börsom en

förbehållas fallde där ingen motprestation krävs från mottagarens

sida. Vid kombinerade erbjudanden olika iställetslag kanav

utanuttrycken kostnad på köpeteller användas, förutsatt-extra

givetvis priset inte höjts särskilt huvudvaran förpå täckaatt att-

kostnaderna för extraerbjudandet.

säljmetoderAggressiva

14 § En näringsidkare får inte använda innebärmetoder attsom
konsumenter eller förbrukareandra överrumplas eller på annat
särskilt aggressivt för tidspresssätt eller köptryckutsätts ärsom

leda tillägnat oöverlagda köp- eller säljbeslut.att

Konsumenter och andra förbrukare skall ha möjlighet ställningatt ta

till erbjudande för aggressiva säljmetoderutsättasett utan att som

kan leda till oöverlagda köp eller beställningar. Som aggressiva sälj-
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metoder skall bedömas näringsidkare överrumplar konsu-om en en

eller utsätter denne för Sådanment kan antingenpress. press vara

konsumenten för tidspressutsätts elleratt säljargumentationstor en

är upplagd på sätt detgör svårt överblicka erbju-ettsom attsom

dandet.

Det inte möjligtär fastslå någon exakt tid tillmåsteatt ståsom

förfogande för konsument eller förbrukare för tidspressen attannan

inte skall föreligga. Inte heller detgår exakt hurattanses ange en

säljargumentation måste upplagd för den skall utsättaattvara anses

konsumenten för särskilt köptryck. Säljargumentering till sinett är

sådan den utsätter förnatur påverkanatt köpa.mottagaren atten

Det frågamåste tidspress eller särskilt köptryck ärettvara om som

tillägnat leda oöverlagda köp- eller säljbeslut. Detatt ankommer på

domstolen göra bedömning situationen. Härvid fåratt bl.a.en av

beaktas erbjudandets karaktär formernaoch för dess framförande.

Som exempel fallpå där det kan bli aktuellt tillämpa be-att

stämmelsen kan nämnas uppsökande säljformer. Om säljformen

hemförsäljning missbrukas kan den innebära påträngande frånett

marknadsförarens sida förbudgör kan bli aktuellt enligtatt ettsom

paragrafen. Marknadsföring i radio och television kan attgenom

dessa medier har suggestiv inverkan höja risken fören att ett

särskilt köptryck eller på grund tidspress förvirrandeett av

erbjudande medför bedömningen erbjudande försvåras.att ettav

Som exempel kan nämnas radioreklam utformas på så sättatt att ett

erbjudandes villkor oklart framställtär och konsumenten fåratt

intryck erbjudandet inte gäller förän ögonblicket.att annatav

Paragrafen tillämpligär på alla säljformer.
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När det gäller det i allmänmotiveringen avsnitt ll refererade

fallet 1977:3,MD Scandinavian detTouring, bör nämnas att an-

vändning s.k. lockerbjudanden bait advertising kan bedömasav

enligt generalklausulen i förslagets § inte ingårde4 ettsomom

i aggressiv säljmetod i Om14 närings-moment upptasen som en

idkare i syfte etablera kontakt presumtiva kundermedatt ex-

empelvis erbjudanden i rimligmed lockande utan attannonserar

tillgodose efterfrågan förfarandekunna strider redan dettamån mot

marknadsföringssed.god

Överhuvud bör det ligger bakom stadgandetsynsätt kunnasom

riktningsgivande vid tillämpning i §generalklausulen 4 påvara av

andra sälj metoder.

säljmetoderNegativa

§15 näringsidkare får inte tillställaEn konsumenter eller andra
tjänsterförbrukare obeställda eller under omständighetervaror som

föreställning förbrukareningeägnade vidtaär måsteatt attomen
för betalningsskyldighet,åtgärd undgå sändanågon såsomatt att

tillbaka varan.
En näringsidkare får inte heller till konsumenter eller andra

förbrukare inte tjänsterhar beställt eller ställanägrasom varor
fakturor, inbetalningsavier eller liknande meddelanden är ägna-som

inge felaktig föreställning beställningde skett elleratt attatten om
betalningsskyldighet föreligger.annars

Paragrafen isammanfattar i huvudsak vad redan gäller praxis.som

praxis vidTrots klar och förbud meddelats antalär störreatt ett

tillfällen förfaranden negativ säljmetod, riktadeinnebärmot som

antingen förbrukare, efterlevskonsumenter eller andra denmot mot
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i praxis fastlagda interegeln särskilt väl överträdelser ärutan

frekventa.tvärtom Nuvarande praxis enligt 2 § MFL vägled-ger

ning för tillämpningen.

Första stycket förfaranden innebär exempelvisavser attsom

skickas till konsumenten eller förbrukaren beställningvaror utan att

skett. Nuvarande praxis enligt 2 § MFL vägledning för tillämp-ger

ningen.

Andra stycket det fall där några varken utsänts elleravser varor

beställts och där näringsidkaren försöker vilseleda konsumenten

eller näringsidkare betalningsskyldigheten annan om attgenom

skicka fakturor eller liknande meddelanden. Detta slags vilseledande

särskilt frekventär inom näringslivet, där missbruket utbrettär och

branschorganisationer försökt informera och företag för attvarna

omöjliggöra för oseriösa näringsidkare använda sig metoden.att av

För tillgodose skyddsintresset förfarandetatt i dennaupptas

paragraf, vilket medför sanktionsavgift kan bli aktuellatt mot

användning negativ säljmetod.av

Den inges felaktig inställning är obeställdasom en mottagaren av

eller de i paragrafens andra stycke nämnda meddelandena.varor

Ofta sigrör det när frågadet är företag är mottagareom som om

behörigen handlar på mottagande näringsidkaresen person som en

vägnar.

Marknadsföringskorruption

16 § En näringsidkare får inte söka påverka beslutsfattandet hos
andra förbrukare erbjuda korruptiva förmåner tillatt derasgenom
anställda.
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förmån korruptivEn den ägnad påverka deär är attom an-
förhållningssätt till näringsidkarensställdas verksamhet, ellervaror

tjänster erbjuds förbrukarnas Vidoch godkännande. bedöm-utan
ningen särskiltskall beaktas

ställningde anställdas arbetsuppgifter,och

erbjudna förmånens attraktivitet förden och den risk bind-

ningar till näringsidkaren förmånen förakan med sig, ochsom
i frågavad allmänt godtaget kontakt- eller rela-ärsom om

marknadsföring.tionsskapande åtgärder i samband med
i paragrafVad denna anställda gällersägs ävensom om upp-

förbrukareeller fullgördragstagare hos konsumenter andra som
uppgifter.motsvarande

Den förmånserbjudanden i l6 § skiljer sig ibehandlastyp av som

grundläggande från övriga otillåtnaavseende de marknads-ett

föringsåtgärder återfinns i 5 16 §§. sikteMedan de tarsom senare-

från näringsidkarens sida direktåtgärder ägnadepå är attsom

förbrukare 16 § inriktadpåverka konsumenter och andra är på

marknadsföringsâtgärder syftar till indirektpåverka dessaattsom

via tilleller knutna dem ochpå sätt är näraett annatpersoner som

inställningdärigenom i olika avseenden påverka tillkan derassom

näringsidkarens verksamhet.

Första stycket

förekommande formenvanligasteI stycke dendetta presenteras av

marknadsföringskorruption. Till början fast åtgärdenslås atten

försök till beslutsfattandet. Sominnebära påverkanskall påett

avsnitt 5.12 det härutvecklats i de allmänna övervägandena är

i företag, andra förbrukare.fråga beslutsprocesser dvs. hosom

situation förekommaUndantagsvis motsvarande tänkaskan dock en
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hos konsumenter. I fallsådant får generalklausulen i § till-4ett

gripas och eventuellt förgrunderna 16 § åberopas.

Som också iutvecklats de allmänna övervägandena det förär ett

marknadsföringskorruption kännetecknande drag åtgärden samti-att

digt riktas till icke individualiseradeantal i dettaett stort personer;

stycke anställda förbrukare.är hos Paragrafensavses personer som

formulering medger emellertid tillämpasden även åtgärderpåatt

inriktadeär enstakapå eller flertal individualiseradeettsom motta-

I praktiken förekommer för övrigt inte sällan olika kombina-gare.

tioner skilda kontaktformer.av

Påverkansmedlet beskrivs korruptiva förmåner. Med ordetsom

korruptiv markeras bestämmelsen sikte klart otillbörligapåatt tar

förfaranden.

Andra stycket

förDen marknadsföringskorruption typiska storskaligheten och icke

nödvändigtvis individualiserade målgruppen innebär åtgärdernaatt

i omfattning sker för insyn. Härvidlag skiljerstor sigöppet

marknadsföringskorruption från korruption, bestickning ochannan

mutbrott, vanligen sker i fördoldadet och sigutansom vare

huvudmannens eller övrigaden omvärldens vetskap.

Den nämnda innebäröppenheten förbrukarna,även dvs.attnu

i praktiken företagsledningen, får kännedom åtgärden,om men

införställs fullbordat faktum och berövar fulldem kontrollett över

beslutsprocesserna inom det verksamhetsområde berörs densom av

Åbeslutspåverkande åtgärden. Detta givetvis inteär godtagbart.
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sidan finns från marknadsföringsetiska marknadsfö-andra det eller

ringspolitiska givetvis inte anledning ingripasynpunkter någon att

näringsidkare huvudmännensförbrukares medgivandemedattmot

eller eljest i samråd med den erbjuder marknadsföringsfrämjande

förmåner till Därför godkännandeanställda. uppställs krav påett

från förbrukarnas sida för förmånserbjudandet inte skallatt anses

otillåtet. Ordet förgodkänt har valts markera det skallatt att vara

fråga förhand tillstånd otvetydigtlämnat eller med-påettom

viss form för inte.givande. Något krav godkännandet ställspå

Relationerna näringsidkaren förbrukarna imellan och det

enskilda fallet varierar alltför för preciseringmycket närmareatt en

formen för medgivandet.skall kunna ske av

De förmåner erbjuds vanligen ekonomiskthar värdeettsom men

intebehöver ha det. Förmånerna skall ägnade påverka deattvara

anställdas förhållningssätt till marknadsförande näringsidkaren,den

däri utbjudna tjänster.dennes verksamhet eller eller Medvaror

förmånen genomsnittligtdetta markeras skall ägnadatt sett attvara

försätta de i tacksamhetsskuld till näringsidkaren elleranställda en

fall framkalla attitydpåverkani allt elleratt en som gynnar even-

tuellt kan näringsidkaren. Någotkomma krav påatt ettgynna

faktiskt handlande mindre pliktstridigt förfarandeoch ellerän

risk för förfarande från sida inte. Medsådant de anställdas uppställs

effektkriteriet förhållningssättpåverka de anställdas markeras att

stadgandet inte sikte bestäm-bara anställdapå utövar etttar som

inflytande företagens inköp försäljning omfattarmande ochpå utan

alla position i företaget, kan tänkas kunna kommaoavsett attsom,

inverka hos förbrukarna berörpå beslutsprocessernågot sätt på som
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näringsidkaren.

I andra stycket har intagits vissa tolkningsregler. De baseras bl.a.

erfarenheterpå från den praktiska tillämpningen dels general-av

klausulen otillbörlig marknadsföring i 2 § MFL besticknings-påom

liknande åtgärder, dels bestämmelsen i 17 kap. 7 § BB be-av om

stickning. Beträffande de olika bedömningsfaktorernas innebörd och

deras tillämpning hänvisas till allmänmotiveringen under Över-

väganden.

Det ligger i sakens olika anställda iär olika gradnatur att

lättpåverkade liksom olika kategorier anställda i olikaäratt gradav

integritetskänsliga. Vissa intar nyckelposition i besluts-personer en

hos huvudmannen och bearbetning dessa kan därförprocessen av

särskilt känsliga objekt för påverkan. Punkten 1 i andravara

meningen riktar uppmärksamheten viktenpå omständigheterattav

detta slag särskilt beaktas vid bedömningen fråganav av om en

otillåten påverkan bör föreligga eller inte.anses

[punkten 2 erinras vid bedömningen inte enbart skallattom man

hänsyn till värdet förmånen,ta imätt eller med andraav pengar

mått, framför allt bör söka bilda sigutan uppfattningen om

förmånens attraktivitet för den mottagarkategori aktuellär ochsom

därmed riskden för bindningar till den marknadsförande näringsid-

karen förmånen kan befaras föra sig.medsom

I punkten 3 riktas uppmärksamheten det ipå olika personkret-att

och olikapå nivåer i företagen finns oskrivna och ibland ävensar

skrivna regler gränsen går mellan tillbörligt ochsom anger var

otillbörligt när det gäller representation, födelsedagsuppvakt-t.ex.

ningar liksom s.k. PR-åtgärder. Sådant måste också beaktas vid
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bedömningen. Det domstolensär sak bedömningengöra medatt

beaktande i vissa fall kan utbredda. Uttrycketatt oarterav vara

risk för bindningar förmånen kan föra sigmed åsyftar attsom en

sådan bindning befaraskan uppkomma. Det således frågaär attom

hypotetiskgöra bedömning.en

Tredje stycket

Detta stycke i tilläggär sak vidgar kretsen mottagare-ett som

mellanmän skall skyddas korruptiv likställspåverkan. Härmotsom

med anställda sådana uppdragstagare förbrukare,hos visserli-som

inte anställdaär uppdraget har relation tillgen men som genom en

förbrukaren funktionsmässigt jämställaskan med anställdas.som

Som framhålls i övervägandeavsnittet förekommer i intedet obetyd-

lig utsträckning konsumenter anlitaräven uppdragstagareatt av

detta slag, i uppförandesamband med villor och fritidshus.t.ex. av

Därför bestäms i tredje stycket mottagarkretsen på någotett annat

i första stycket, nämligensätt än uppdragstagare hos konsu-som

och andra förbrukare.menter

Informationsskyldighet

17§ En näringsidkare skall vid marknadsföring ellerav varor
tjänster vid lämplig tidpunkt och i ändamålsenlig form konsu-ge

tillgång till behövlig information, inte informationenmenterna om
är känd eller lätt tillgänglig Informationsskyldighetpå sätt.annat
gäller vidockså anbud, ingåendeavtals eller leverans.

Särskild vikt tillmätasskall konsumenternas informationbehov av
som
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kan påkallad med hänsyn till den säljformen,användavara
eller

eller tjänstens egenskaper vikt,såsom volym,avser varans
hållbarhet, användbarhet, underhållsbehov, energiförbrukning,
skaderisk, effekter från hälso- miljösynpunkt,eller priset och övriga
avtalsvillkor i den sådan informationmån krävs för de berördaatt
konsumenterna skall kunna bedöma erbjudandet.

Vad isägs denna paragraf gäller även marknadsföringsom som
riktar sig till andra förbrukare och sådana ochsom avser varor
tjänster i inte obetydlig omfattning utnyttjas eller kan kommasom

utnyttjas konsumenter för enskilt bruk.att av

Bestämmelsens utgångspunkt näringsidkareär förutsätts lämnaatt

tillfredsställande information sina och tjänster i sambandom varor

med marknadsföring. Bestämmelsen vilka närmare kravanger som

härvid kan ställas vid marknadsföring till konsumenter. Om en

näringsidkare underlåter lämna information,sådan krävsatt som

enligt bestämmelsen, kan enligt 23rätten § ålägga näringsidkaren

göra detta. Talan sådant åläggande fåratt enligt 41 § förasom av

KO, näringsidkare berörs marknadsföringsåtgärdensom av samt

sammanslutning konsumenter eller näringsidkare.av

lnformationsskyldigheten är knuten till kommersiell verksamhet

och kommersiella förhållanden. Den aktualiseras endastrentavser

vid marknadsföring från näringsidkares sida. Ett åläggande atten

lämna information i reklam eller marknadsföring skallannan

sålunda gälla i det fall näringsidkaren väljer företaatt att en

marknadsföringsâtgärd det slag åläggandet Informa-av som avser.

tionsskyldighetens förhållande till tryckfriheten bedömaär att

sätt enligt l975 års marknadsföringslag.samma som

Skyldigheten lämna information derör tjänsterochatt varor som
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anknytermarknadsför förhållanden näranäringsidkaren samt som

användning konsumenterna.till produkternas av

behövlig. Detden kanInformation skall lämnas anses varaom

informationkonsumentsynpunktviss betydelse frånskall attvara av

informationeniHärvid skall bl.a. beaktas vad mån rörlämnas.

förbetydelse mångaväsentliga förhållanden och den harom

intressetavvägning mellanbehöva skeDet kankonsumenter. aven

kostnadsför-intressenmotstående såsominformationslämnande och

för negativriskeri hantering och eventuelladyringar, tyngande

Bedömningen ikonkurrensförhållanden. börpåverkan på stor

praxis.hittillsvarandeutsträckning byggakunna på

omfattning skallinformationsskyldighetensVid precisering av

informationen skallvilka tidpunktersärskilt vid vilken ellerbeaktas

iform ändamålsenligden ärlämnas och settatt ges en som

Informa-informationssyfte ligger bakom.tillförhållande det som

förvikt de berördationsskyldigheten skall sådant ärröra attsom av

iförmånlighetbedöma erbjudandesskall kunnakonsumenterna ett

informerainte åläggasvid mening. Näringsidkare skall att om

inom berörda konsument-kan ändå käntsådant antassom vara

förtillgängligt dessa.lätteller sätt ärpå annatsomgrupper

marknadsföringsåtgärderInformationsskyldighetkan föreligga vid

betydelsenaturligtReklam heltalla slag. är stor somavav

informationviktiga former bl.a. påAndra ärinformationsbärare.

i samband meddeklarationer ochförpackningar anslagsamt m.m.

uttryckligenförsta styckeexponering I lagtextens angesav varor.

avtalsföreligger vid anbud,informationsskyldighet ävenatt

lämnaNäringsidkare sålunda åläggaskaningående och leverans. att
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särskild information i anslutning till köptillfállet eller utförandet av

tjänst.en

I bestämmelsens andra stycke exemplifierande uppräkningges en

sådana förhållanden skall tillmätasav särskild vikt vidsom

bedömningen frågan informationsskyldighet föreligger.av Iom

punkten 1 markeras olika säljformer kanatt upphov till varie-ge

rande grader informationsbehov. Särskilda informationsbehovav

uppkommer exempelvis vid postorderförsäljning. Därefter ianges

punkten 2 olika förhållanden har samband med ellersom varans

tjänstens egenskaper. Såsom sådana väsentliga förhållanden inteär

bara produktensatt egenskaper i trängre meninganse förävenutan

dess kommande användning centrala aspekter såsom underhållsbe-

hov och energiförbrukning. Härvid nämns även effekter från hälso-

och miljösynpunkt; aspekter på år kommit tillmätassom senare att

klart ökad betydelse och bör tillmätasen intresse frånsom stort

konsumentsynpunkt. Bland sådant bör tillmätas särskild viktsom

från informationssynpunkt nämns även priset och avtalsvillkoren i

övrigt.

Enligt tredje stycket föreligger informationsskyldighet även i

vissa fall vid marknadsföring till andra konsumenter.än Det sigrör

här situationer när marknadsföringen riktarom sig till andra

förbrukare, näringsidkare ellert.ex. myndigheter såsom köpare,

och sådana och tjänster konsumenteravser i intevaror som

obetydlig omfattning utnyttjar eller kan komma utnyttja föratt

enskilt bruk. Stadgandet ansluter i denna del till vad som numera

gäller enligt §1 sista stycket produktsäkerhetslagen.

Mera preciserande bestämmelser informationsskyldighet,om som
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förregelsystemmarknadsföringslagen och desstillanknyter

Somflertal lagar.finns i andraupprätthållande,skyldighetens

konsumentkreditlagen,prisinformationslagen,exempel kan nämnas

Utredningenkonsumentförsäkringslagen och paketreselagen.

iföljdändringar dessa lagar.föreslår

Identifiering

adressangivelseochFirma-

marknadsföringsåtgärdföreta18 § näringsidkare får inteEn en
beteckningmotsvarandefirma, ellerdärvidattutan namnange
näringsid-såvida intefirmaangivelse,bedrivsvilket rörelsenunder

varumärke ellersin marknadsföring använderikaren annatett
för eller andrabekant konsumenterkankännetecken antas varasom

under-godtagbara skälnäringsidkaren har andraförbrukare eller att

ñrmaangivelse.låta
han elleroch hurnäringsidkare får inte underlåtaEn att ange var

adressangivelseanträffas hanbehörig ställföreträdare lätt kan om
bedriver

distansförsäljning,
försäljning,uppsökande2.

driftställe,fast ellerfrånhandel änannat
förmånserbjudanden.distansdistribution4. av

näringsidkaren inte lätt kanfalli andra därgäller ocksåDetsamma

ñrmaangivelsen.ledningmednås av

näringsidkaren ochbetydelse bådeEftersom centraldet är attav

bestämmelseridentifieras särskildaharsådan kanreklamen som

identifiering.tagits in i lagen om

paragrafs första stycke finns bestämmelserförevarandeI attom

eller motsvarandefirma,näringsidkare måste namnangeen
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ñrmaangivelse han företarnär marknadsföringsåtgärder. I slutet

dettapå stycke undantag från kravet firmaangivelse.påanges

Domstolen bör vid sin notoritetsbedömning inte bunden vidvara

striktnågra känneteckensrättsliga kriterier allmänt känt ellersom

väl ansett jfr 2 § respektive 6 § varumärkeslagen i den lydelse

den har fr.o.m. den 1 januari 1993. Detta markeras i lagtexten

inte etablerat uttryckssättatt valts: kanettgenom välantas vara

bekant för konsumenter eller andra förbrukare. Detta uttryckssätt

medger Marknadsdomstolensatt det vill ganska strängasom synas

notoritetskrav bibehålls, vilket är önskvärt särskilt från konsument-

synpunkt.

I vissa fall behandlas i andra och tredje styckena räcker detsom

inte med firmaangivelse kravet identifieringpå harutan skärpts till

omfatta även skyldighetatt postadress och telefonnum-atten ange

Som sammanfattande används adressangivelse.mer. Kravetterm på

näringsidkaren lätt skall kunnaatt anträffas angivenpå postadress

och telefon skall bedömas från konsumentens synpunkt. Denna skall

ha möjlighet lätt kunna kontaktatt med behörig företrädareen

för näringsidkaren.

Såljformerna inämns punkterna 1-4 har behandlats i densom

allmänna motiveringen avsnitt 5.10.

Punkten 4 sikte på sådana fall då näringsidkarentar inte lämnar

förmånen samtidigt med huvudvaranut distribuerar för-utan

månserbjudandet eventuellt mellanhand.separat, genom en
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Reklamidentifiering

§ får inte andra kom-19 näringsidkare använda reklam ellerEn
utformning, bristande firmaan-mersiella framställningar som genom

otillräcklig reklamidentifiering ägnadgivelse eller är attannan
uppfattas icke-kommersiella.felaktigt som

exempelvis framgåParagrafen från principen det måsteutgår att

material respektive reklam iredaktionellt vadvad ärär som ensom

vilket slagits fast i åtskilliga avgöranden i praxis.tidning,

marknadsföringslagen,liksom helaRegeln gäller, oavsett

till hittillsvarande praxis, alltsåmedium. De ansluter nära som ger

för tillämpningen.ledning den närmare

Bedömningsregler

marknadsföringssed20 § bedömningenVid vad godutgörsomav
särskiltbehövlig information skall beaktasvadeller ärsom

riktar sigmarknadsföringsâtgärderde krav ställs på somsom
särskilt behovtill och eller andra konsumenter medbarn avunga

information,skydd och

näringslivet,god affårssed inomerkändaär somnormer som
samt

marknadsföring informa-rekommendationer för ochråd och
utfärdats myndighet.tion har av ensom

generalklausulenParagrafen praxis vid tillämpningenbygger av

principer och erkändai 2 § i Här vissa grundläggandeMFL. anges

vid bedömningen. Bestämmelsenbeaktas ärnormkällor skallsom

generalklausu-beträffande prövning enligt lagen, bådetillämplig all

otillåtnaolikasärskilda stadgandenaoch delerna mot typer av
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marknadsföringsåtgärder.

Punkten 1 den i praxis fastlagda principentar skärptaupp om

beviskrav angående vederhäftighet det fråganär är marknads-om

föringsåtgärder riktar sig till konsumenter med särskilt behovsom

skydd och information. Denna princip gäller enligt ICC:sav som

regler se ICC:s Grundregler artikel 13 och har förankrats i

Marknadsdomstolens praxis har behandlats inärmare den allmänna

motiveringen avsnitt l. Bland andra barnän ochgrupper unga

med särskilt skyddsbehov kan nämnas liderpersoner som av

sjukdom eller handikapp.

Punkten 2 hänvisar till god affárssed. Detta begrepp har en

motsvarighet i 2 § MFL. Enligt propositionen syftade inskrivandet

detta begrepp i generalklausulen till markera detav att att utom-

rättsliga utgör grundval för fortsattnormsystemet rättsutvecklingen

på området. Begreppet har funktion enligt den föreslagnasamma nu

paragrafen. Med god affirssed emellertid här inte bara lCC:savses

koder. Andra standarder, etiska handlingsregler eller rekommenda-

tioner från olika branschorgan kan också utgöra normkällor att ta

hänsyn till vid bedömningen. God affárssed utgör vilken,en norm

liksom hittills, torde komma utvecklas tiden.överatt

Punkten 3 utgör hänvisning till utomrättsligen en annan norm-

källa; råd och rekommendationer utfärdats myndighet. Ettsom av

exempel sådanapå rekommendationer Konsumentverketsär riktlin-

jer. Här kan också beaktas andra myndigheters rekommendationer.

En förutsättning för myndigheternas rekommenderadeatt regler

skall beaktas vid tillämpningen marknadsföringslagen iär regelav

fåttde marknaden.påatt acceptans
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myndigheternaGenerellt gäller det rättstillämpandeär deatt som

avvägning kompletterandefår hur vägandegöra tungt enen av

vid utvecklingen praxis vad godnormkälla skall i ärsomvara av

ligger imarknadsföringssed. bedömningen dom-Den avgörande

obligatoriskt följa varjeinte rådstolarnas hand. Det såledesär att

myndighet från utomrättsligt egenåtgärds-från eller ettnormen

exemplifieringarParagrafens andra och tredje punkter ärprogram.

fåfrån fall till fall skallfår bedömas åberopadoch det normom en

marknadsföringssed i detsig i fastställs godavspegla vad som vara

enskilda fallet.

21 § kommersiella framställningar skall be-Reklam eller andra

intryck framställningeni det ägnadutgångspunkt ärdömas med som
flyktig kontakt. Vid bedömningvid dennamottagarkretsenatt enge

särskiltskall beaktas
sammansättning och erfarenhet,mottagarkretsens

reklammedlets art,
utformning rubriker, bilder eller andraframställningens såsom

antydningar och utelämnanden.framträdande inslag samt

praxis.hittillsvarande l denna har betonatsParagrafen bygger på att

från helhetsintryckdetbedömningen skall ske med utgångspunkt

flyktigvidframställning ägnadär mottagarenatt enen gesom

mediumdvs.till vilket reklammedelkontakt. Hänsyn skall tas

frågadet ärsom om.

detHär kan1 till 20 §Punkten anknyter punkt noteras att

visskan hasannolikt reklamenräcker med det är attatt gruppen

till allaexempelvis inte hänsynAll kanreklam tamottagare.som

Framställningarförbrukare.eller andrakonsumentergrupper av
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riktar sig till andra näringsidkare skall således isom fallnormala

kunna bedömas med utgångspunkt från dessa adressatkret-utgöratt

Även i övrigt får beaktas framställning riktar sigsen. tillom en en

Åkvalificerad mottagarkrets. andra sidan skall självfalletmera be-

aktas den primära adressatkretsenatt kan ha särskilt begränsade för-

utsättningar uppfatta innebördenatt reklamerbjudande.t.ex. ettav

Reklammedlets behandlas i punkten I denart allmänna motive-

ringen avsnitt 5. l har denna aspekt behandlats, dvs. hur ett

reklambudskap fungerar hos beroende vilketpå mediummottagaren

används. TV-reklam och radioreklam har andra förutsättningarsom

kunna påverka än exempelvisatt reklam i pressen.

Punkterna 3 och 4 aspekter har med helhetsintryckettar upp som

göra; skall således beaktaatt alla framträdande inslagman som

rubriker eller andra inslag uttryckta i ord, bild eller liknande.

Vidare skall även hänsyn till antydningar ochta utelämnanden.man

Vad här sägs är kodifiering huvudlinjer i praxis.som en av

Bevisregel

22 § En näringsidkare skall vid marknadsföringstillfállet kunna
belägga framställningaralla sakförhållanden. Detta gäller ocksåom
innehållet i åberopade intyg, rekommendationer, ochtester
liknande.

Första punkten innebär kodifiering den i lCC:s Grundregleren av

vedertagna ioch Marknadsdomstolens praxis tillämpade principen

den s.k. omvända bevisbördan närmare belysts iom densom

allmänna motiveringen avsnitt 5.2.3.
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Även vad gällerkodiñeringinnebärandra punkten somaven

artikel 7.ICC:s Grundreglerenligt praxis. Jfr även

eller åberopa-påståendenrisken förNåringsidkaren hansstår att

inte doku-ovederhäftiga han harbedömsde intyg omm.m. vara

tillräckligt aktuella.ochvisar de korrektamentation ärattsom

marknadsföraren redan haskallför sina påståendenSådant underlag

betydelse bl.a.marknadstillfállet. Detta harvidförsett sig med om

25näringsidkaren enligtbevisförelägganderiktarrätten motett

åläggandeFörbud och

otillåtenföretagit eller på sättnäringsidkare23 § Har annatenen
näringsidkarenfår förbjudamarknadsföringsåtgärd, rättenotillbörli g

företaeller någonfortsätta med dennaeller attatt annanupprepa
åtgärd.liknande

informationunderlåtit lämna sådannäringsidkareHar att somen
näringsidkaren detta.får ålägga göra18i 17 eller rätten attavses

skyldighet förfår innehållastycketenligt andraåläggandeEtt en
informationennäringsidkaren lämnaatt

näringsidkarenframställningarandraelleri somannonser
marknadsföringen,använder i

formtillhandahållande iellermärkning annanvarangenom
säljställen, ellerpå

förbrukare begärandraviss form till konsumenter elleri som
det.

§ MFL.2 3delvis § ochParagrafen motsvaras av

näringsidkareförbjudakanstycket framgår rättenförstaAv att en

5-16 §§ ellerenligtmarknadsföringsâtgärdotillåtenfortsättaatt en

otillbörligsätt ärmarknadsföringsåtgärd påföreta annatsomen
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enligt §.4 Rätten kan samtidigt förbjuda näringsidkaren företaatt

en liknande åtgärd. I 2 § MFL stadgas rätten kan förbjudaatt en

näringsidkare företa annan liknandeatt handling. Marknadsdom-

stolen har i sina beslutsformuleringar använt lolmtionen annan

liknande handling alltmer sällan och använder i stället formulering-

exempelvis använda ifrågavarandear som tilläggserbjudanden eller

liknande erbjudanden med väsentligen innebörd sesamma t.ex.

MD 1993:18, Aktiv Förvaltningstjänst.

Det är viktigt förbud utformasatt med noggrannhetstor och att

det endast fyller lagens syften, dvs. det får inte handelshind-vara

rande eller konkurrensbegränsande eller strida tryckfrihets-mot

rättsliga eller yttrandefrihetsrättsliga principer. Dessutom innebär

kraven förutsebarhetpå förbuden bör tillräckligtatt precisera-vara

de. Risken för beslut kringgåsatt ett motiverar ibland förbudatt ett

utformas så rätten använderatt möjligheten förbjudaatt att

näringsidkaren företar liknande åtgärd. Möjlighetenen annan att

utforma förbuden på detta börsätt användas med försiktighet.
Rätten har frihet formulerastor förbudenatt efteren vad ärsom

lämpligt i det enskilda fallet. En allmän princip bör attvara
förbuden inte utformas vittgåendeett sätt än vad ärmer som

nödvändigt. l detta sammanhang skall möjlighetennoteras att att

hindra kringgåendeett meddelat beslut kommerettav att vara

större enligt den föreslagna lagen de interimistiska beslutensom ger

Ökad betydelse.en

Andra stycket hänvisar dels till den generalklausulennya om

informationsskyldighet, dels till regeln identifieringom genom

firmaangivelse och adressangivelse. Vad beträffandesagtssom
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gäller ocksåstycketprecisera förbud enligt förstavikten attav

ålägganden såförutsebarhetsskäl bör ävenålägganden. Av vara

vid förbudgäller sättmöjligt. Härtydliga på attsomsammasom

förbud. Detinterimistiska ärmotverkaskankringgåenden genom

noggrannhetmed såskertillämpningen bestämmelsenviktigt att av

behövs.vadvidsträcktformuleras äninteåläggandenatt sommera

stycket1-3 i tredjei punkternaformerBeträffande de angessom

möjligt föri det ärfår tillämpas den månsjälvfallet degäller att

angivna Det kandet sättet.åläggandeverkställaadressaten ettatt

sigriktar tilli åläggandebli frågaintesåledes ettatt somom

märkningskyldighet innebär sådanradioneller somangepressen

Tredje stycketi 2.liknade punktenetiketter eller avsessomgenom

och§ MFL någonnuvarande 3 andra stycketfrånöverförtshar

inte avsedd.i rättslägetändring är

§23 får riktasstöd24 § ingripande medEtt motav
näringsidkaren,

handlar på nä-ellerdenne någonanställd hos annan somen
ringsidkarens vägnar samt

väsentligt bidragit till marknads-övrigt harioch somvar en
information.eller underlåtelse lämnaföringsåtgärden att

3 §ochsista punktenMFLsin motsvarighet i 2 §Paragrafen har

sista punkten.första stycketMFL

svarandenförelägga§ yrkande25 fårRätten på attpartav
riktighetenbevisninginkomma medomedelbart avsom avser

sakförhållanden.framställningar om
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Paragrafen är och syftar till rätten möjlighetatt snabbtny attge

begära in bevisning riktigheten påståendensom avser av som en

näringsidkare använder i reklam. Regeln anknyter till bevisregeln

i 22 Den här föreslagna regeln får ha betydelse iantas stor

samband med rätten ställning till interimistiskaatt tar yrkanden

enligt 26 Både såvitt förevarande paragraf och 26 § gälleravser

riktarrätten bevisföreläggandeatt respektiveett fattar interimistiskt

beslut endast på yrkande part.av

Interimistiskt beslut

26 § Har den har väckt talan förbud eller åläggande enligtsom om
v23 § visat sannolika skäl för bifall till sin talan och kan det skäligen
ubefaras svaranden fortsättaatt sin marknadsföringatt för-genom

ringar betydelsen sådant förbud ellerett åläggande, får rättenav
meddela förbud eller åläggande för tiden intill dess målet slutligtatt achar avgjorts eller har beslutats.annat

Innan beslut enligt förstaett stycket meddelas skall svaranden ha
fått tillfälle sig, det inteatt föreliggeryttra risk fortsattaom att
marknadsföringsåtgärder eller underlåtelse lämna informationatt
medför skada eller skadastor är svår undanröja.attsom

Ordalydelsen i paragrafen i huvudsakär hämtad från 15 kap. 3 §

och 5 § i rättegångsbalken. Innebörden paragrafen har behand-av

lats i avsnitt 6.1 i den allmänna motiveringen. lnterimistiska beslut

kan enligt gällande i 13rätt § MFL meddelas särskilda skälom

föranleder det.

Enligt första stycket i den paragrafen får interimistiska beslutnya

meddelas käranden visat sannolika skäl till bifall för sinom talan

och det skäligen kan befaras fortsatt marknadsföringatt frånen
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slutligt beslut.sida förringarsvarandens betydelsen ettav

skall fåsvarandenEnligt andra stycket huvudregelnär yttraatt

Vid risk för skadainterimistiskt beslut.sig yrkandetöver storom

interimistiskt förbud ellerundanröja kaneller skada är svår attsom

tillfälle sig förefårmeddelas svarandenåläggande att yttrautan att

beslutet.

endastenligt 26 § får meddelas27 § åläggandeFörbud eller om
tillfogasför skada kanhoskäranden ställer säkerhet rätten som

fårsådan säkerhet,förmåga ställaSaknar kärandensvaranden. att
befria honom från detta.rätten

beskaffenhetenskyldigheten ställa säkerhet ochfrågaI att omom
Säker-§§ utsökningsbalken.25 27gäller 2 kap. ochsäkerhetenav

inte godkäntsden harheten skall prövas rätten, svaran-avav om
den.

innehåll sinmotsvarighet i MFL. Dess harRegeln saknar motsva-

6 § RB.vid kvarstad i 15 kap.righet i säkerhetreglerna m.m.om

myndighet säkerhet.statlig ställaKO behöver såsom

informationsföreläggandeFörbuds- och

förut-vikt, finnsfall, inte28 § Om i visst störredet ärett avsom
får23 Konsument-enligtsättningar för förbud eller åläggandeett

ombudsmannen
ellerviss åtgärdmednäringsidkaren fortsättaförbjuda att en

förbudsföreläggande, ochliknande åtgärdvidtaatt annan
informationnäringsidkaren lämna sådanålägga att avsessom

informationsföreläggande.18 §i eller17
omedelbartgodkännasföreläggandetbli gällande skallFör att

gällergodkänts,tidsfrist. Om föreläggandet harvissinomeller en
inkommergodkännandelagakraftvunnen Ettdom.det somsom en

tidsfristen har gått ärföreläggandetden isedan ut, utanutsatta
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verkan.

Paragrafen har sin motsvarighet i §15 MFL. 30§I sägs att

förbuds- informatzionsföreläggandenoch får tidsbegränsas.

Vite

29 § Ett förbud eller åläggande enligt 23 eller 26 § skall förenas
med vite, inte detta särskilda skäl är obehövligt. Ett beslutom av

Konsumentombudsmannen förbuds- eller informationsföre-av om
läggande enligt 28 § skall alltid förenas med vite.

Bestämmelsen vite har sin motsvarigheti 14 och 15 MFL.om

Giltighetstid

30 § Ett enligt 23beslut eller 26 § gäller omedelbart, inteom
har Rättenbestämts. får dock närannat helst ändra beslutettsom

26meddelats enligtsom
Förbud åläggandeneller enligt 23, 26 eller 28 § får begränsas

förgälla viss tid.att

Paragrafen är Första sinstycket har motsvarighet i 15 kap. 8 §ny.

första stycket rättegångsbalken. Ett skäl för ändra beslut äratt ett

det inte längre behövsatt eller talan återkallas.att

Att förbud eller åläggande tidsbegränsasett kan framgår av

praxis MD 1989:9, Velux Svenska och i andra styckettas nu upp

förevarande paragraf. Det möjligtär tidsbegränsa ävenav att

interimistiska beslut. Samma sak skall gälla KO:s förbuds- eller
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informationsförelägganden. praktikenI kan det bl.a. aktuelltvara

tidsbegränsa förbud förväxlingsbara efterbildningar.att mot

normalfalll torde dock förbud inteoch ålägganden göras

tidsbegränsade. näringsidkareBerörd har möjlighet begäraatt

omprövning enligt 31

Omprövning

31 § i frågaEtt beslut förbud eller åläggande enligt 23, 26om
eller 28 § hindrar inte fråga, efter begäran den be-att samma av
rörde, det finns anledningpåprövas upphäva ellernytt attom
mildra förbudet eller åläggandet därför intedetta längre behövsatt
eller inte längre lämpligt.är

Paragrafen delvis 12§ MFL. föreslagnaDen regelnmotsvarar

medger dock endast omprövning i mildrande riktning. Frågan har

ibehandlats den allmänna motiveringen avsnitt 7.8.

Marknadsstörningsavgift

32 § näringsidkareHar eller näringsid-någon handlar påen som
uppsåtligenkarens eller oaktsamhet allvarligtvägnar på sättettav

5-16, 18bestämmelse i eller 19 fåröverträtt beslutarätten atten
näringsidkaren skall betala särskild avgift marknadsstörningsav-en
gift.

Vid prövning frågan avgift skall påföras skall rättenav om
särskilt beakta varaktighet omfattningöverträdelsens ochart, samt

den berör eller kan beröra krets konsumenterstörreantasom en av
eller andra förbrukare.

,
Avgiften tillfaller staten.
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I paragrafen de grundläggande förutsättningarna för dömaanges att

marknadsstörningsavgift. Avgiften skall betalasut den näringsid-av

kare i verksamhet överträdelsen ägde d.v.s. fördenvars rum, vars

räkning marknadsföringsåtgärden vidtogs. Näringsidkaren kan vara

både enskild näringsidkare och juridisk Enskildaen en person.

inte näringsidkareär kan inte drabbas avgiftsskyl-personer som av

Ävendighet. offentligrättsliga subjekt såsom kommunala eller

statliga inrättningar kan dömas betala avgift de äratt atten om

betrakta näringsidkare enligt definitionen i 3 Avgiftssanktio-som

gäller inte bara för förbuden i 5-l6 §§ för förbudäven denen utan

innefattas i reglerna identifiering i 18 19 §§.ochsom om

Enligt bestämmelsen fordras elleruppsåt oaktsamhet för att en

förbudsöverträdelse skall leda till avgiftsskyldighet. Kravet på

subjektiv täckning har behandlats i avsnitt 6.2. Det har där betonats

det finns skäl tillämpa kriterierstränga vidatt culpabedöm-att

ningen.

Det inteär nödvändigt uppsåt eller oaktsamhet kan konstaterasatt

hos den enskilde näringsidkaren själv eller, frågadet ärom om en-

juridisk hos intar ledande ställning iperson, en person som en

denna det räcker detta kan konstateras hosutan att en person som-

handlar näringsidkarenspå vägnar. Det kan frågavara om en

anställd eller uppdragstagare. Bristande kännedom förbudenen om

eller misstag förbudens innebörd inte försvarutgör förnågotom en

överträdelse jfr 199293:56 92.prop. s.

Avgift skall påföras endast när bestämmelse har Överträtts påen

allvarligt Frågansätt. denna förutsättningett uppfylldär fårom

vidavgöras helhetsbedömning omständigheterna i det enskildaen av

SOU 1993:59



573Specialmotivering

förhållandeni vissafallet. I andra stycket bestämmelsen somanges

överträdel-i uttrycketsärskilt skall beaktas sammanhanget. Med

marknads-till det slagart hänsyn skall bådeatt tas avsens avses

till detföremål för bedömning och måttföringsåtgärd är avsom

ligger bakomsystematiskt handlandenonchalans elleruppsåt, som

systematisktvidtas tordeOtillåtna åtgärder sättåtgärden. på ettsom

näringsid-allvarliga påkallat låtainte få detsällan så äratt attanses

Överträdelser tydlig karaktäravgift. harkaren betala avsomen

innebär upprepningarinför ellernonchalans klara regler avsom

till påföljd ofta medtidigare lett börförfaranden mötas ensom

avgiftssanktion.

tillbedömningen skall hänsyn hur länge överträ-Vid även tas en

omfattning spridningtill förfarandets och blandochdelse har pågått

Här såledesförbrukare. gäller detkonsumenter och andra att

utbredning Om detmarknadsstörningens och styrka.värdera

genomslagskraft, det gällermediet har näranvända t.ex.stor som

Ävenvikt vidsärskild bedömningen.TV-reklam, får det om-

förtekonomiska skada har medÖverträdelsenfattningen den somav

förandra förbrukare också andraochsig, för konsumenter men

näringsidkarenäringsidkare, ekonomiskaoch det utbyte som enav

Vidmarknadsföringen i sammanhanget.haft får vägasav

till såväl konsumen-tillämpningen bestämmelsen skall hänsyn tasav

intressennäringsidkaresförbrukaresoch andra andraternas avsom

området respekteras.pånormsystemetatt

påföras får detfrågan avgift skallVid prövningen av om

sinautformningennäringsidkarna vidallmänna kravet att av

svårighetersärskild till demarknadsföringsâtgärder hänsyntar som

SOU 1993:59



574 Specialmotivering

barn och och andra kan ha rätt bedömautsatta ochunga attgrupper

värdera marknadsföringens innehåll betydelse. I sammanhangetstor

det viktigtär uppmärksamma sådan marknadsföringatt som avser

läkemedel och olika slag hälso- och bantningspreparat ellerav

produkter farligaär de kan orsaka ellerattsom genom person-

sakskada. Andra exempel är marknadsföring för kurser eller olika

former rådgivningsverksamhet där konsument ofta inte harav en

möjlighet förhandpå närmare ställning tillatt innehållet ita

erbjudandet. Av betydelse för avgiftsfrågan kan även att ettvara

förfarande innebär väsentliga intressen enligt lagstiftningatt annan

förträds lagstridighetsprincipen.när Vad här innefattarsom anges

situationer där det med hänsyn till överträdelsen ofta innebäratt ett

åsidosättande god marknadsföringssedgrovt är särskild viktav av

kunna inskrida med avgiftsansvar.att ett

Nu berörda omständigheter måste således ofta tillmätas stor

betydelse Ävennär det gäller bedöma överträdelsens allvar.att

förhållandenandra kan dock spela in, såsom det aktuellat.ex.

företagets storlek och ställning på marknaden. ingripande enligt

denna paragraf bör även kunna ske överträdelser pämot ettsom

påtagligt skadarsätt reklamens anseende kommunikations-som

medel.

Bevisbördan för förutsättningarna för dömaatt marknads-att ut

störningsavgift förär handen ligger KO.på

33 § Ett beslut marknadsstörningsavgift får också riktasom mot
näringsidkare uppsåtligen eller oaktsamhet väsentligt haren som av

bidragit till överträdelsen.
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Paragrafen förbehandlar särskilda gällerdet medverkansansvar som

näringsidkare väsentligt överträdelsehar bidragit till sådansom en

i 32 Som framgår motiveringenallmännadensom avses av

avsnitt 6.2 ingripandehärmed möjliggöra reklam-att motavses

och liknande företag spriderbyråer och företag marknads-mot som

föring, tidningar, radio och TV. Enligt bestämmelsensåsom t.ex.

kan de dömas betala marknadsstörningsavgift de väsent-att en om

bidragit till faller 32ligt har överträdelse under Deten som

förutsätts allvarlig, intesåledes överträdelsen däremotäratt att

näringsidkare i enskilda falletdet döms betala med stödnågon att

32av

innebörd iKravet eller oaktsamhet harpå uppsåt samma som

32

34 § Marknadsstörningsavgift fastställasskall till femlägst tusen
Avgiftenmiljonerkronor kronor. får inteoch högst dock över-tre

stiga tio näringsidkarens årsomsättning under närmastprocent av
föregående räkenskapsår.

avgiftens fastställs skallNär storlek särskilt beaktas de om-
§ stycket.ständigheter i 32 andra Som förmildrandeangessom

frivilligtnäringsidkarenomständighet får vidtagit debeaktas haratt
föråtgärder krävs Överträdelsen.undanröja effekternaattsom av

fastställasRiktas flera näringsidkare avgiftentalan skallmot
särskilt för och dem.var en av

marknads-Bestämmelsen det lägsta beloppoch högsta somanger

störningsavgiften fastställas omsättning närings-kan till. Med avses

idkarens till ellerhela omsättning begränsning den produktutan

förfarandet sigmarknad Beräkningen skall grunda denrört. påsom

ifrågavarande näringsidkares avsättning inteoch alltså ske på
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koncernbasis. Om överträdelsen sker under näringsidkarens första

verksamhetsår får årsomsättningen uppskattas med stöd till-av

gängliga uppgifter. fårDetta i fallgöras även andra när sådana

uppgifter saknas.

Som framgår andra stycket har de omständigheter särskiltav som

skall beaktas vid bedömningen frågan avgift överhuvud tagetav om

skall påföras betydelse föräven avgiftens storlek. Härigenom

markeras avgiftens storlek beroendeär hur allvarligatt över-av

trädelsen fårDetär. ankomma domstolarnapå i praxis närmareatt

lägga fast de kriterier bör tillämpas. Domstolarna har härvidsom

möjlighetäven hänsyn till förhållanden i det enskildataatt som

fallet kan till mildareleda bedömning eljestän skulle haen som

blivit fallet.

Andra stycket även möjlighet beakta beriktigandenattanger en

och andra näringsidkarenåtgärder vidtar i syfte undanröjasom att

effekterna överträdelsen. En sådan åtgärd kan näringsid-attav vara

karen rättelsemed felaktigagår eller vilseledande uppgifterut av

förekommit i marknadsföringen. Sådana korrigeringar isom

efterhand kan ske i dagspressen ellerannonsergenom genom

meddelanden på säljstället. För rättelse skall beaktas i dettaatt en

fordrassammanhang effektiv,den d.v.s. denär tydlig tilläratt att

sitt innehåll och kan till i huvudsaknå kretsantas ut samma som

tagit del tidigarede uppgifterna. En viktig omständighetav annan

är rättelsen publiceras i sådant skede verkligen kanett attom man

effekternasäga överträdelsen undanröjs. I sammanhanget kanatt av

även beaktas näringsidkaren ekonomiskt gottgjort konsumenterom

och andra vilseletts marknadsföringen.som av
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vidtagitshadetberiktigande skall kunna beaktas måsteFör att ett

vidtar åtgärdernäringsidkarenintefrivilligt. utesluterDetta krav att

marknadsföringen otillåten.efter ärförst påpekanden attom

tillutforma yrkandetavgiftsmålKO iDet ankommer på attatt ett

omständighetervilkaochbestämt beloppett somangeavse

KO:s uppgift långtockså såför detta. Detåberopas till stöd är att

iförhållandendefram utredning röranderimligt läggadet är som

intetordeavgiftens storlek. Detinverkaenskilda fallet bör pådet

KO höja yrkat belopphinder förfinnas något ettatt om nya

17 kap.fram Avvikt underomständigheter kommer processen.av

inte fårmarknadsstörningsavgiftföljer§ rättegångsbalken3 att

KO. Jfrvad yrkatstill belopphögre änbestämmas prop.avsom

93.199293:56 s.

avgiften bestämmasflera näringsidkare skallOm riktastalan mot

talan väcksDetta gällerdem.särskilt för och oavsett omen avvar

33med 32 ellerstöd av

stämningsan-Marknadsstörningsavgift får påföras bara35 § om
frånanspråket riktas inom årtvådensökan delgettshar motsom

överträdelsen upphörde.det att
föreläggandeåläggande ellerförbud,har överträttDen ettsom

påförasfår28 § inte23,enligt 26 ellermeddelats vid viteharsom
beslutet.omfattasöverträdelseavgift för avsomsamma

preskription. Be-bestämmelsestycket innehållerFörsta omen

invändningintestämmelsen kräver part.av

förhindra dubblaförbestämmelseAndra stycket attupptar en

iberörtsinnebörd har närmaresituationer.vissa Desspåföljder i

syftaråläggande påOmnämnandetmotiveringen.allmännaden av
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den möjlighet finns enligt 23 § andra stycket åläggasom att en

näringsidkare lämna vissa identifieradeatt uppgifter enligt 18

Överträdelse 18 § kan även medföra marknadsstörningsavgiftav att

utdöms enligt 32 Regleringen i andra stycket gäller även god-

kända förbuds- och informationsförelägganden KO meddelatsom

enligt 28

36 § En påförd marknadsstörningsavgift faller bort verkställig-om
het inte har skett inom fem frånår det domen laga kraft.att vann

37 § För säkerställa anspråk på marknadsstörningsavgiftatt ett får
rätten besluta kvarstad. Därvid gäller vad föreskrivs i 15om som
kap. rättegångsbalken kvarstad för fordran.om .

Dessa stadganden vad gäller enligt konkurrenslagenmotsvarar som

1993:20 i fråga konkurrensskadeavgift.om

Skadestånd

38 § Har näringsidkare uppsåtligen eller oaktsamhet över-en av
trätt bestämmelse i 5-16, 18 19eller förbud eller åläggan-en ett
de har meddelats enligt 23 eller 26 § eller godkänt före-som ett
läggande enligt 28 skall näringsidkaren ersätta den skada som
därigenom uppkommer för konsument eller förbrukareen annan

föreller näringsidkare.en
Ersättning skall även förutgå skada det anseende som en

näringsidkares verksamhet, eller tjänster har marknaden.påvaror

1 paragrafen regel skyldighet skadestånd vidges en att utgeom

överträdelse någon bestämmelserna i 5-l_6, 18 19 §§och ellerav av
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Även26 över-åläggande enligt 23 ellerförbud ellerett enav

informationsföreläggandeförbuds- ellerträdelse ett somav

Bestämmelsenskadeståndsskyldighet.KO medförakanmeddelats av

framgårmotiveringen. Somi allmännabehandlats denhar närmare

adekvatkrav påskadeståndsskyldighet allmännafördär gäller

kausalitet.

Även skall bedömasföreliggeroaktsamhetellerfrågan uppsåtom

i frågagällerskadeståndsrättsliga Detsammaregler.enligt allmänna

för flera grundskadeståndsskyldighet påförutsättningarna förom
förfarande.ersättningsgrundandetillmedverkan ettav

omfattningen Med stödvisa skadan.skadelidande harDen att av

skäligt belopp.skadan tilluppskatta§35 kap. 5 RB kan rättenav

ekonomisktEnfall betydande.i vissa högstkanSkadorna vara

självfallet eftersträvas.realistisk bedömning skall

ellerförbudför överträdelseErsättningsskyldighet ettav

Skade-inte vite har§ förutsätterenligt 23åläggande att satts ut.

interimistiskt förbudvid överträdelsestånd kan utgå även ettav

hänvisningen 26 § i före-tillframgårvilketeller åläggande, av

stycke.paragrafs förstavarande

möjlighetdomstolarnai allmänmotiveringen harSåsom nämnts

frågaregler ienligt allmännaskadeståndsansvarutveckla ett omatt

generalklausulen.enligtotillbörlimarknadsföringsåtgärder är gasom

för-kontraktsrättsligavisst samband medfall harHit hör som

EttSvenska.1989:9, Veluxsituationen i MDjämförhållanden,I

lockvaruförsäljning,vidförfaranden, bl.a.exempel kan även vara

contrahendo.förstadier till culpaframstår somsom
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39 § Rätten kräva skadestånd enligt 38att § faller bort, talanom
inte väcks inom fråntvå år det skadan uppkom.att

Paragrafen innehåller preskriptionsbestämmelse. Bestämmelsenen

tillämpas endast efter invändning part.av

Utplånande och beslag

40 § Har näringsidkare använt vilseledande framställningen påen
förpackningar, trycksaker, affárshandlingar eller liknande,varor,

och strider åtgärden 5-16 §§, får irättenmot samband med ut-
dömande vite eller marknadsstörningsavgift besluta, fram-av att
ställningen skall utplånas eller ändras så den inte längreatt är
vilseledande. Om detta inte kan uppnås på fårsätt, rättenannat
besluta egendomen skall förstöras.att

Första stycket tillämpas även vid överträdelse vitesförbudav som
har meddelats med stöd 4-16 §§.av

Egendom i första fårstycket i beslag i avvaktansom avses tas på
beslut där. Därvid gäller föreskrifternasom beslaganges iom
brottmål.

Denna paragraf innehåller regler domstol kan beslutaattom attom

egendom får i beslag ändrastas eller förstöras. Liknandesamt

regler beslag finns bl.a. i immaterialrättslig lagstiftning.om

Paragrafen delvis 18 § MFL.motsvarar

Av första stycket framgår vilseledande framställningaratt som

strider något stadgandenamot otillåtna marknadsföringsât-av om

gärder i 5-16 §§ i förslaget skall kunna i beslag enligttas paragra-

fen. Domstolen skall i samband med den dömer vite elleratt ut

marknadsstörningsavgift kunna besluta egendom i beslag.att tasom

Kan föremålen inte ändras inteså den längre vilseledandeäratt kan
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sistadet i hand bli fråga förstöra egendomen.attom

l andra föreskrivsstycket överträdelse vitesförbudatt etten av

meddelats med stöd generalklausulen otillbörlig mark-som av om

nadsföring 4 § eller bestämmelserna otillåtna marknads-om

föringsåtgärder 5-16 §§ också skall kunna leda egendom iatt tas

beslag.

Rätt föra italan vissa fallatt

41 § Talan förbud eller åläggande enligt 23 marknadsstör-om
ningsavgift enligt 32 § eller kvarstad enligt 37 § får föras Konsu-av
mentombudsmannen. Talan förbud eller åläggande enligt 23 §om
får också föras näringsidkare berörs marknads-av en som av
föringsåtgärden eller sammanslutning konsumenter elleren av
näringsidkare.

Paragrafen innehåller ändrade regler jämställer näringsidkaresom

och konsument- näringsidkarorganisationereller med KO i talerätts-

hänseende det fråga förbud ellerär åläggande. Förs talanom om av

KO tingsrättennågon skall enligtän 45 § underrätta KOannan om

rättegången. Däremot har KO föraendast talan mark-rätt att om

nadsstörningsavgift. Vid tillämpningen befogenhet KOdenna harav

inte endast beakta egentliga konsumentskyddssynpunkteratt utan

också allmänintresset allvarliga fall otillåtna marknads-attav av

föringsåtgärder riktade näringsidkare med kravmöts påmot

marknadsstörningsavgift.

I den sammanslutningarmån löntagare kan företrädaav anses

konsumentintressen, vilket ofta fallet,torde bör de räknasvara som

sammanslutningar konsumenter i paragrafens mening. Jfr regelnav
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organisationstalan i 10 § MFL.om

42 § Talan utdömande vite förs den har begärtom av av som
föreläggandet eller Konsumentombudsmannen denne harav om
förelagt vitet. I samband med sådan fårtalan förastalan nyttom
förbud eller åläggande vid vite.

Paragrafen 17 § MFL.motsvarar

Rättegångsbestämmelser

43 § Första domstol i mål där talan väcks enligt §41 Stock-är
holms tingsrätt.

Rör talan uteslutande skadestånd enligt 38 § får målet också
någon tingsrätt behörigär enligt 10upptas kap.av annan som

rättegångsbalken.
Stockholms tingsrätt alltid behörigär pröva talan enligtatt en

42 § utdömande vite.om av

Enligt bestämmelsen i första stycket Stockholmsär tingsrätt behörig

första instans marknadsföringsmål.prövaatt som

Av andra stycket framgår mål enligt marknadsföringslagenatt

enbart innehåller talan skadestånd fåräven vidprövassom en om

tingsrättden behörigär enligt rättegångsbalkens forumregler.som

Stockholms tingsrätt alltsåär behörig pröva sådana skadestånds-att

mål.

I tredje stycket finns regel föreskriver Stockholmsatten som

tingsrätt alltid får pröva talan utdömande vite, ävenen om av om

frågor utdömande vite följer vanliga forumregler.om av annars

Denna ordning möjliggör kan kumulera fråganatt ut-man om
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dömande vite med yrkande förhöjt vite eller ytterligareettav om

andra yrkanden.

Eftersom frågor beslag enligt 40 § den tingsrätttasom upp av

fråganprövar utdömande vite eller marknadsstörnings-som om av

avgift, leder 43 § tredje tillstycket Stockholms tingsrätt ocksåatt

alltid kan döma i frågor beslag förekommer i sådana mål.om som

44 § Om det behövs med hänsyn till målets fråganseller beskaf-
fenhet får Stockholms tingsrätt i mål enligt denna lag ha den sam-
mansättning föreskriven i 64är §§och b konkurrenslagensom a
l993:20 för huvudförhandling och handläggning mål enligt denav
lagen.

Paragrafen hänvisar till konkurrenslagens regler tingsrättensom

sammansättning i mål enligt den lagen.

I 64 och §§b konkurrenslagen föreskrivs tingsrätten vidatta

huvudförhandling skall ha lagfarnatvå domare och ekonomiskatvå

réittens;i-de lagfarna domarna skallexperter samt att en av vara

somförande. Vid huvudförhandling i förenklad form i falleller

i 3l kap. § tredje stycket rättegångsbalken, dvs. dåavses parterna

samtycker till endast domare sitter frågani ellerrätten äratt en av

beskaffenhetenkel är domförrätten i konkurrensmål med endast en

lagfaren domare. Samma sak gäller då huvudför-mål avgörs utan

handling eller vid prövning frågor tillhör rättegången. Iav som

sådana mål där enligträtten konkurrenslagen domför med endastär

domare får även ekonomisk isitta rätten.experten en

Enligt förslagets §44 får vid handläggningrätten enligtmålav

marknadsföringslagen ha sammansättning föreskrivs isamma som
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konkurrenslagen. Regeln fakultativ till skillnad dessär mot motsva-

righet i Omkonkurrenslagen. det behövs tillmed hänsyn målsett

beskaffenhet skall lagfarna ledamöter och ekonomiskatvå två ex-

kunna döma i enligt marknadsföringslagen.mål Precisperter som

i frågor enligtmål eller konkurrenslagen skall det tillåtetockså vara

ekonomisk sitter med i denrätten när beståratt experten av en

lagfaren domare.

Vid handläggning marknadsföringsmål har samband medav som

konkurrensbegränsningsfrågor motiveratkan det utökaattvara

med ekonomiska obligatoriskträtten detpå sätt ärexperter som

enligt konkurrenslagen. förberedelsenRätten skall under höra

handläggningpå målets och då höraävenparternas syn om syn-

punkter sammansättningen. i sistapå Det handär rätten som

beslutar vilken sammansättning målet eller frågan kräver.om som

Som framgår fårlagtexten besluta sådanrättenav om samman-

sättning vid handläggning exempelvis frågoräven kvarstadav om

kommit till innan talan väckts.rättensom

l 45 § enligt §Har talan 41 väckts Konsument-någon änav annan
ombudsmannen, tingsrättenskall underrätta ombudsmannen om
rättegången.

Regeln saknar motsvarighet i För KO:s tillsyndag. underlättaatt

marknadsföringsområdet KOöver skall underrättas när mål

anhängiggörs KO själv. praktisktandra Det kan skeänav genom

kopia till KOstämningsansökan översänds dennasåatt snarten av

kommit in till tingsrätten. Syftet med bestämmelsen detär göraatt

möjligt för KO ställning till KO förabör talan denmotatt ta om
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näringsidkaren.marknadsförande

§ tillämpas46 Om inte följer denna lagnågot annat av
tvistemål förlik-föreskrivs i därvad rättegångsbalkensom om

38itillåten i frågorning angående rättegångenär som avses
näringsidkare elleri frågor i 23 och 31 §§samt som avses om en

näringsidkare för talan, ochsammanslutning konsumenter ellerav
förlik-föreskrivs i tvistemål där2. vad rättegångsbalken omsom

frågortillåten ining saken inte angående rättegångenär somom
23 31 §§§§, i frågor i ochi 32 37och samt omavsesavses som

för talan.Konsumentombudsmannen
föreskrivs i 49, 50 och 52 kap. rättegångsbalkenVad omsom

i paragraf i ställeti sådana mål dennahovrätten skall som avses
gälla Marknadsdomstolen.

förskall reglerEnligt bestämmelse rättegångsbalkensdenna

såväl vid tingsrätten vidtvistemål förgälla rättegången som

innebär för Marknadsdomstolens delMarknadsdomstolen. Detta att

vidinte skall gälla handläggningenMarknadsdomstollagen avom

§lagförslag ändring i l4 avseendemål enligt denna lag se även

gäller Marknads-Marknadsdomstol. Däremot lagenlagen omom

iMarknadsdomstolens och rättegångenför sammansättningdomstol

sammansättning i enligtmålvid domstol. Tingsrättensdenna

med vissföljer regler,marknadsföringslagen rättegångsbalkens en

bestämmelsespeciellmöjlighet till sammansättning enligt somen

tingsrättensöverklagandei förslagets Regler44upptas avom

förslagetsirespektive Marknadsdomstolens domar och beslut upptas

53

dispo-förframgår reglernaförsta stycket första punktenAv att

andratillämpliga i skadestånd närsitiva tvistemål målär samtom

omprövning.KO förbud, åläggande ellerför talanän om
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Det för Marknadsdomstolen såvitt gäller mål där KO intenya är

blir bl.a. medgivandepart blir bindandeatt parts för rätten och att

tredskodom kan meddelas vid parts rättegångs-utevaro samt att

balkens regler intervention och rättegångskostnader blirom

tillämpliga i rättegången vid Marknadsdomstolen.

Enligt andra punkten skall reglerna för indispositiva tvistemål

tillämpas för rättegången angående frågor marknadsstörningsav-om

gift och kvarstad eller KO förnär talan förbud, åläggande ellerom

omprövning.

För Marknadsdomstolen del innebär den även när det gälleratt

indispositiva mål skall tillämpa rättegångsbalkens regler om

intervention och rättegångskostnader.

I andra stycket förskrivs fullföljd talan tingsrättensatt motav

dom eller beslut sker hos Marknadsdomstolen densom om vore

hovrätt.

Medverkan i rättegången

47 § Har talan väckts förbud eller åläggande enligt 23 § ochom
gör sammanslutning näringsidkare sannolikten utgångenav att av
målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslut-
ningen, får rätten på ansökan sammanslutningen tillåta denna,av att
vid sidan enskild medverkar i förfarandetpart, och därvid åbero-av

bevisning.par
Vill inågon övrigt delta i rättegången tillämpas 14 kap. 9 och

ll rättegångsbalken.

48 § En ansökan medverkan enligt §47 skall skriftlig ochom vara
innehålla de skäl den grundas på.som

Parterna skall tillfälle sig över ansökan. Dennaatt yttra fårges
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inte bifallas, på den sida ansökan medverkanpartenom som om
sigmotsätter detta.avser

Paragraferna vad i §stadgas 13 lagen Mark-motsvarar som a om

nadsdomstol. Förslagets 47 och 48 §§ föreslås gälla vid bådenu

Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen.

Enligt gällande rätt torde rättegångsbalkens interventionsregler

tillämpaskunna analogt i Marknadsdomstolen. Nu blir de uttryck-

ligen tillämpliga förslagets 47 § andra stycket.genom

Vid sidan interventionsreglerna behövs möjliggörregelav en som

sammanslutningar kan imedverka rättegången de inteävenatt om

kan intervenera med stöd rättegångsbalkens Därförregler.av

föreslås regel medverkan i rättegången med 13 § lagenen om a om

Marknadsdomstol förebild. Beträffande möjligheterde attsom

företa olika processhandlingar i rättegången försläs ingen skillnad

i förhållande till enligtvad gäller l3 § lagen Marknads-som a om

domstol. Här hänvisas till iuttalandena l98485:2l3 85prop. s.

Reglerna för något större handlingsfrihet än vadutrymmeger en

gäller vid interventionordinär enligt 14 kap. §ll 1 stycketsom

rättegångsbalken.

tingsrättensFör del innebär detta Såvittinstitut nyhet. gälleren

Marknadsdomstolen innebär regeln tekniskt medverkans-sett att

reglerna såvitt gäller marknadsföringsmål i marknadsfö-upptasnu

ringslagen tillsammans förmed andra handläggningen.regler

Nyheten i försak Marknadsdomstolens blir i vissadel det fallatt

kan bli fråga i frågordöma ersättning för kostnader iattom om

samband med medverkan.
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Regler ersättning för rättegångskostnader i 49upptasom

Av 47 § första stycket framgår regeln medverkan äratt om en

Ävenfakultativ regel. formellade förutsättningarna uppfylldaärom

skall skallrätten denpröva det lämpligt tillåtaattom anser

medverkan. Den sammanslutning ansöker få medverkaattsom om

skall sannoliktgöra utgången målet kan ha betydande intresseattl avl
för dess medlemmar. I motiven till 13 § lagen marknadsdom-a om

stol bli falletdetta kunde i frågor principiell betydelseattangavs av

eller där saken ekonomiskarör större värden prop. 198485:2l3

84.s.

I 47 § andra stycket föreskrivs rättegångsbalkens regler äratt

tillämpliga i fall då villnågon medverka i rättegången genom

intervention i stället för ansöka medverkan enligt förevaran-att om

de paragraf.

Av 48 § framgår det förutsättningär för medverkanatt atten

skall tillåtaskunna inte den vilken sidapå medverkan skallatt part

ske sigmotsätter detta.

49 § I fråga medverkande sammanslutnings tillrätt ersätt-om en
ning för rättegångskostnad eller skyldighet ersätta sådan kostnadatt
gäller i för 18stället kap. 1-7 §§ rättegångsbalken den medver-att
kande sammanslutningen

skall bära sin rättegångskostnad, och
kan förpliktas helt eller delvis ersätta dennesatt motparten

rättegångskostnad, sammanslutningen, dess ombud eller biträdeom
förfarit sådantpå sätt i 18 kap. 6 § rättegångsbalken,som avses
varvid sammanslutningen dock endast skall för denansvara
särskilda kostnad orsakats dess medverkan.som av

Den sidapå sammanslutningen deltagit får inte förplik-part vars
ersätta sådan kostnad orsakats sammanslutningen.tas att en som av
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Paragrafen motsvarighetsaknar i dag.

från rättegångsbalkens reglerTill skillnad gäller vidvad omsom

införs första punktenintervention i första stycketregel somen

huvudregelinnebär den medverkande sammanslutningenatt som

sammanslutningensin kostnad och den medverkandeskall bära att

förpliktas i målet.inte kostnaderheller kan ersättaatt motpartens

undantagsfallandra punkten framgår i kan kommaAv det attatt

för kostnader,bli fråga ersättningsskyldighet motpartensom

nämligen medverkande sammanslutningen eller dess ombuddenom

i för Envårdslöshet vållat kostnaderrättegången motparten.genom

förpliktas orsakatssammanslutning kan då ersätta de kostnader som

medverkan.dessgenom

förskrivs vilkens sidaden på medverkanl andra stycket att part

sådan kostnadinte får förpliktas den medver-skett ersättaatt som

sammanslutningen orsakat.kande

Upplysningsskyldighet

50 § anmaning skallPå Konsumentombudsmannenav
upplysningar gällernäringsidkare sig lämnaochyttra somen

tillämpningen denna lag,av
ochnäringsidkare tillhandahålla handlingar, Varuproveren

i där detliknande, för målkan ha betydelse utredningen ettsom
åläggandei fråga förbud ellerkan komma beslutarrättenatt om

23enligt samt
23 §enligtförbud åläggandeden med ellerettsom avses

liknande,ochtillhandahålla upplysningar, handlingar, Varuprover
följs.åläggandetför tillsynen förbudet ellerbehövs över attsom

fårföljs, Konsument-Om anmaning enligt första stycket inteen
sin skyldighetförelägga fullgöraombudsmannen den berörs attsom

vid vite.
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51 § För och liknande, tillhandahålls enligt 50 §varuprover som
första stycket 2 eller lämnar Konsumentombudsmannen enätt-
ning, det finns särskilda skäl.om

Regeringen får meddela föreskrifter skyldighet för denom ;om
enligt 50 § första stycket 2 eller 3 skall tillhandahålla Varuprover

liknandeoch ersätta Konsumentombudsmannenatt dennes kostnader
för provtagning och undersökning av prov.

Paragraferna ll 16och §§ MFL.motsvarar

I den allmänna motiveringen avsnitt 7.5 har behandlats frågan

förrätt KO begära in bandinspelningar från sändningaratt nedom

TV- eller radio-reklaminslag. Uttrycket och liknande i fästa

punkten 50 §i skall tillämpas KOpå så sätt tillerkänns sådanatt

rätt, dvs. skall innefatta inspelade band med reklam sintsanses som

i TV eller radio.

Av andra punkten 50 § framgåri det handlingaräratt m.m. :om

kan ha betydelse för mål och i tredje punkten 50 § föreskivsiett

det handlingarär som behövsatt inte kan behövas förm.m.

KO:s tillsyn KO kan begära in från näringsidkare. Vidsom en

tillämpningen dessa regler är det självklart näringsidkaenav att

inte får betungas än nödvändigt.mer

Den i 50 § andra stycket förskrivna möjligheten förelägga iteatt

gällande regler och bör bibehållasmotsvarar även den inu om

praktiken inte behövt tillämpas KO.av

Överklagande

52 § Konsumentombudsmannens beslut enligt 28 § förbLds-om
eller informationsföreläggande får inte överklagas.
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Konsumentombudsmannens beslut i fråga i 50 §en som avses
första stycket eller 51 § första stycket får överklagas hos Stock-
holms tingsrätt.

Av paragrafen följer KO:s förelägganden inte får överklagas.att

KO:s beslut begära handlingar får överklagas hosattom m.m.

Stockholms tingsrätt. En liknande bestämmelse finns i 60 §

konkurrenslagen föreskriver överklagande Konkurrens-attsom av

verkets ålägganden tillhandahålla uppgifter och handlingarattom

skall Stockholmsske hos tingsrätt.m.m.

förevarandeAv paragraf framgår KO:säven beslut i frågoratt

ersättning för kostnader med anledning inlämnandeom av av varu-

skall överklagas till Stockholms tingsrätt.prov

53§ Tingsrättens domar och beslut förbud eller åläggandeom
enligt 23 eller 26 marknadsstörningsavgift enligt 32 § eller
kvarstad enligt 37 § överklagas hos Marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolens fårdomar och beslut inte överklagas.
Ett beslut under i frågorrättegången i 26 eller 37 §som avses

överklagas särskilt. Ett beslut enligt 37 § har meddelats innansom
inlettsrättegång skall överklagas på sätt beslutetsamma som om

meddelats under rättegången.

Enligt denna bestämmelse överklagas tingsrättens domar och beslut

hos Marknadsdomstolen.

46 §Av andra stycket framgår i 49, 50vad och 52 kap.att som

rättegångsbalken hovrätten isägs skallstället gälla Marknads-om

domstolen.

Marknadsdomstolens iavgöranden enligtärenden marknadsför-

ingslagen kan enligt hittillsvarande lydelse lagen Marknads-av om
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domstol inte överklagas. Nu föreslås i klarhetens intresse at en

regel med innebörd införs i förevarande paragrafs aidrasamma

stycke.

Satellitsändningar televisionsprogramav

54 § Föreskrifterna i denna lag skall också tillämpas markmds-på
föring i sådana televisionssändningar omfattas lagensom av
1992: 1356 satellitsändningar televisionsprogram till allnän-om av
heten och kan endast i något land buidetärtas emot annatsom som

avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet HES-av om
avtalet.

Paragrafen har införts i den lydelse föreskrivs i lagensom om

ändring i marknadsföringslagen SFS 1992:1361 beträffande2 §

andra stycket MFL. Den bygger vad föreslagitspå iut-som

redningens delbetänkande SOU 1992:49. Denna lag ändingom

i MFL i kraftträder den dag regeringen bestämmer. EES-som

avtalet och aktuella ändring i MFL har förmodligen i kraftträttnu

dennär marknadsföringslagen beräknas bli Därförgällande.nya

föreskrivs ingen särskild övergångsbestämmelse till förslagets 54

Lagens territoriella räckvidd i övrigt har iberörts specialmotive-

ringen till 2

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Denna lag i kraftträder den juli 1994,l då marknadsförings-
lagen 1975: 1418 skall upphöra gälla.att

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga marknads-om
föringsåtgärder hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Talansom
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väckasikraftträdandetskall dock efterförbud eller äläggandeom
tingsrätt.vid Stockholms

informationsföreläg-förbuds- ochFörbud och ålägganden samt
fort-föreskrifter gällerenligt äldrehar meddelatsganden som

farande.
Ärenden kommit in tillharförbud eller âlägganden4. somom

avgjorts vidinteföre ikraftträdandet,Marknadsdomstolen men
föreskrifter.enligt äldreikraftträdandet handläggsförtidpunkten

juli 1994.krafti den 1I lagen trädaEnligt punkten skall

tillämpasmateriella regler skall2 framgår äldrepunktenAv att

tillhänför sigmarknadsföringsâtgärderfrågadetnär är somom

fallskall i dessatingsrättStockholmsikraftträdandet.företiden

ikraftträdandet.eftertalan väcksäldre MFL äventillämpa den om

ochandrafrämst aktuelltblir detMarknadsdomstolenFör att som

materiellamarknadsföringslagensinstans tillämpa densista nya

dock kommaMarknadsdomstolendockUndantagsvis kanregler. att

Om dessamateriella regler.marknadsföringslagenstillämpa den nya

omprövning iföranledalagändring kanregler innebär somen

hos domstolprövning begäras denriktning får sådanmildrande som

fall Marknadsdomstolenkansådantlmeddelat beslutet. ett

materielltiäventillämpavis dennaturligtvis komma lagenatt nya

hänseende.

meddeladetidigare3 för tydlighetens skull,I punkten sägs, att

informationsföreläggan-förbuds- ochäläggandenförbud och samt

kraft.iträttefter den lagengällerfortfarandeden även att nya

meddelatsbeslutnaturligtvis inteblirMFL upphävsNär som

exempelvisOm detautomatiskt nulliteter.MFLstödmed av

stödförbjudits medkombinerade utbud harvissaförekommer att av
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MFL och dessa utbud inteatt är otillbörliga förfarandenatt se som

enligt den marknadsföringslagen får såledesnya omprövning

begäras den berörs förbudet förav detta intesom skallav att

fortsätta gälla.att

Bestämmelsen i punkten 4 har tillkommit för Marknadsdam-att

stolen skall kunna fortsätta handlägga ärendenatt förbud dlerom

ålägganden kommit in till domstolen före ikraftträdandet.som Det

är alltså inte meningen mål inte avgjortsatt Marknads-som av

domstolen skall flyttas över till Stockholms tingsrätt. Punktei 4

det formella förfarandet, dvs. deavser äldre processuella före-

skrifterna skall följas vid Marknadsdomstolens hantering ärendenav

kommit in före ikraftträdandet.som

9.2 Förslaget till lag förbud uppenbart otjänligamotom varor

och tjänster

Denna lag i sak vadmotsvarar förskrivs i §4 MFL. I densom

allmänna motiveringen avsnitt 4.7 framgår lagförslaget i 9.2att

motiveras utredningenatt §4 MFL inteav att systematisktanser

hör hemma i marknadsföringslag. Beträffande förfarandeten ny

marknadsdomstolframgår lagenatt skall tillämpas ochom någotatt

tvâinstanssystem inte föreslås för denna lag. Första och sistanu

instans blir således även fortsättningsvis Marknadsdomstolen såvitt

gäller frågor otjänliga eller tjänster.om varor
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9.3 1966:755Förslaget till lag ändring i radiolagenom

marknadsföringslagparagrafen hänvisningenI har till 1975 års

till gälla marknadsföringslagen.ändrats denatt nya

9.4 till ändring i 1970:417 Mark-Förslaget lag lagen omom

nadsdomstol m.m.

§§ 1975Hänvisningarna i 13, 14-15 20 till marknads-och års

marknadsföringslagenföringslag till den och denhar anpassats nya

otjänliga tjänster.förbud uppenbart ochlagen motnya varorom

ändring i förordningen 1970:4959.5 Förslaget till lag omom

utländska varumärken m.m.

Ändringen skyldighetSveriges uppfyllaföranleds åtagandenattav

Madridöverenskommelsen. Utredningensi samband med närmare

förslaget framgår avsnitt 5.3.beträffandeöverväganden av

1978:763 vissamed9.6 till lag ändringFörslaget i lagenom

alkoholdryckerbestämmelser marknadsföringom av

skyddas2a § Ursprungsbeteckningar skallalkoholdryckerpå mot
avseendeform tillägnande efterbildning med påvarje ellerav

Madridöverenskommelsen denfrämmande tillanslutenärstat som
vilseledan-oriktiga ellerapril 1891 undertryckande14 angående av

iingårursprungsbeteckningar handelsvaror, ellerde på stat, som
gällerEuropeiska ekonomiska Det ävendet samarbetsområdet. om
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det äkta eller beteckningenursprunget är utnyttjad erdastanges om
i Översättning eller åtföljdär uttryck art, sort, typ,av som
kopia eller dylikt.

Regeringen eller myndighet regeringen får bestämmautser,som
även andra beteckningar på alkoholdryckeratt skall skyddas enligt

första stycket.

3 § Handling strider 2 § och 2 § skall vid tillämpningmotsom a
marknadsföringslagen 1994:000 otillbörlig.av anses vara

Som framkommit i allmänmotiveringen till 6 § ärovan ursprungs-

beteckningar vinodlingsprodukterpå inom Madridunionen alltid Ör-

behållna originalvarorna. Motsvarande gäller generellt för aika-

holdrycker enligt protokollsåtaganden Sverige har gjort isom

samband med EES-avtalet. Därför är också degenererande beskriv-

ningar sådana med hjälp uttryck såsom art, sort, typ,av av

alltid lagstridiga liksom varje form tillägnandem. m. annan av av

de skyddade beteckningarna. Regeln har tillförts lagstiftningen som

särskild kodifiering Sveriges åtaganden enligt Madridöverens-en av

kommelsen och EES-avtalet. Den behöver i princip också tillämpas

endast i förhållande till andra länder omfattas någon desom av av

båda överenskommelserna.

2aAv § andra stycket framgår regeringen kan kommaatt att

bestämma också andra beteckningar på alkoholdryckeratt skallom

skyddas. Sådana åtaganden blir följd EES-avtalet.en av
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konsumentförsäkringslagen9.7 Förslaget till lag ändring iom

l980:38

Ändringen i 8 § föranleds marknadsföringslagen.denav nya

9.8 till ändring konsumenttjänstlagenFörslaget lag iom

1985:716

Hänvisningarna i 15, 21 33 §§ till 1975och marknads-års

marknadsföringslagenföringslag ändrats till gälla denhar att nya

och den förbud uppenbart otjänligalagen ochmotnya om varor

tjänster.

9.9 till ändring iFörslaget lag konsumentköplagenom

1990:932

Ändringen anpassning till förslageti 18 § till lag förbudär en om

och tjänster 9.2.otjänliga seuppenbartmot varor

marknadsföringslagenil 19 § hänvisas till stället för tillden nya

marknadsföringslag.1975 års

9.10 till prisinformationslagenFörslaget lag ändring iom

1991:601

marknadsföringslag§ till 1975I 14 har hänvisningen års ersatts

förmånserbjudanden 13 §,hänvisning till regelnmed regeln omen

förbud ochinformationsskyldighet 17 § och regeln omom
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åläggande 23 § i den marknadsföringslagen.nya

9.11 Förslaget till lag ändring i konsumentkreditlagenom

1992:830

Hänvisningen i 8 dch 15 §§ till 1975 års marknadsföringslag har

till den marknadsföringslagen.anpassats Hänvisning sker tillnya nu

regeln informationsskyldighet 17 § och bestämmelsenom om

förbud och åläggande 23 § i lagförslaget.

9.12 Förslaget till lag ändring i lagen 1992:1672om om

paketresor

I §7 har hänvisningarna till 1975 års marknadsföringslag anpassats

till den marknadsföringslagen. Hänvisning sker tillnya be-nu

stämmelser informationsskyldighet 17 § och regeln förbudom om

och åläggande 23 §.

9.13 Förslaget till lag ändring i tobakslagen 1993:581om

I 14 § tobakslagen görs konsekvensändring så hänvisningenen att

till 1975 års marknadsföringslag ändras till den marknads-nya

föringslagen.
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Kommittédirektiv

Dir. 1991:70

Direktiv marknadsföringslagenöversynom av

Dir. 1991:70

vid regeringssammanträde 1991-08-08Beslut

Statsrådet Wallström anför.

Mitt förslag

föreslår förJag utredare tillkallas göra Översynatt atten en av

marknadsföringslagen 1975: 8.14 l

Utredaren skall

marknadsföringslagens syften tillgodosesundersöka bästapåom-
inom för viddess nuvarande bestämmelser och behovsätt ramen

förändringar,föreslå

i övrigt förslag till förändringarlämna sådana mark-även av-
för tillgodosenadsföringslagstiftningen behövs kon-attsom

näringsidkarnas intressen fungerandeoch välsumenternas av

marknaden,spelregler på

förslag för marknadsförings-lämna de behövs den svenskaattsom-

lagstiftningen i med EG:sskall överensstämmelse regler.stå
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Bakgrund

Inledning

Effektiviteten i det marknadsekonomiska är störstasystemet av

betydelse för konsumenternas välfärd. Enligt den ekonomiska teorin

fungerar detta så, utbudet på marknaden visserligensystem att

initieras producenterna konsumenternas fria valatt avgörav men

utbudets innehåll. En ytterligare drivkraft i marknadsekonomin är

konkurrensen mellan företagen. En fungerande konkurrens främjar

effektiviteten inom näringslivet och driver fram brett ochett

kvalitativt bra utbud och tjänster till låga prisersåav varor som

möjligt.

Konkurrensen på marknaden fungerar emellertid inte alltid

tillfredsställande. Företagens marknadsföring ibland vilseledandeär

för konsumenterna. Den inte heller alltid tillräcklig informationger

för konsumenterna skall kunna göra välatt övervägda Olikaval.

åtgärder för stärka konsumenternas ställning har därför vidtagits.att

Bl.a. har lagstiftningen på konsumentområdet successivt byggts ut.

Ett viktigt inslag i konsumentpolitiken i förstaär hand stimuleraatt

företagen till föråtgärder förbättra förhållandena förattegna

konsumenterna. Ett viktigt inslag frivilligaär överenskommel-annat

mellan näringslivet och konsumentmyndigheterna.ser

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen 1975:1418 innehåller den grundläggande

regleringen reklam och marknadsföring. Lagen har tillav annan
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ändamål främja intressenkonsumenternas i samband medatt

näringsidkares marknadsföring tjänster nyttig-och andraav varor,

heter och motverka marknadsföring otillbörligäratt motsom

konsumenter eller näringsidkare §.1

Marknadsföringslagens materiella bestämmelser förstai handär

de s.k. generalklausulerna otillbörlig marknadsföring 2 §,tre om

informationsskyldighet 3 § och produktotjdnlighet 4 §.

Med stöd dessa generalklausuler kan marknadsdomstoleng av

besluta förbud föroch ålägganden näringsidkare vid vite.om

materiellt innehållerI hänseende marknadsföringslagen dessutom1
i straflsanktionerade bestämmelser 6-8 §§.tre

Konsumentverket skall enligt sin instruktion 1990: 1791 utarbeta

riktlinjer för näringsidkarnas marknadsföring och produktutform-

ning. Sådana riktlinjer har utarbetats för rad Riktlin-områden.en

jerna vanligen konsumentverket efter före-samråd medantas av

för näringslivet. Riktlinjernaträdare formelltär inte bindandesett

har rättsligt karaktär rekommendationer till näringslivet.utan sett av

Tanken bakom marknadsföringslagen är de spel-närmareatt

framreglerna skall efterväxa hand och under medverkan av

företrädare för berörda intressen.

Under de generalklausulerna 2i 3år och gällt har en om-

fattande rättspraxis utvecklats. Marknadsdomstolens avgöranden -
hittills fler 300 beslut preciserar fyllerän och generalklausuler-ut-

innehåll till vägledning för marknadens föraktörer och dennas

marknadsbevakning konsumentverketKO har till uppgift attsom

bedriva.

Även konsumentverkets riktlinjer hållpunkter för hur general-ger

klausulerna tillämpasskall och bidrar till dem innehåll.att ge

Praxis från marknadsdomstolen i fallhar legat tillmånga grund

för förhandlingsöverenskommelser mellan konsumentverket KO och
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berörda branschorganisationer. På så sätt har rättsutvecklingen på

området förstärkts. Inom näringslivet har också olika egenåt-

gärdssystem utvecklats i linje med de värderingar lagensom ger
för.uttryck Marknadsdomstolens praxis har självfallet också stor

betydelse riktmärke för konsumentverketsKO:s bedömningsom av

mångfald anmälda reklamkampanjer liksom för näringsli-en etc.,

föråtgärder stävjavets inomövertramp deatt leden.egna egna

I vissa andra lagar finns också regler ställer krav på närings-som

idkarna i fråga reklam och information till konsumenterna vidom

marknadsföring. Regler anknyter till marknadsföringslagensom

finns i konsumentkreditlagen 1977:981, konsumentförsäkringsla-
1980:38, lagen 1978:763 med vissa bestämmelsergen om

marknadsföring alkoholdrycker, lagen 1978:764 med vissaav

bestämmelser marknadsföring tobaksvaror, produktsäker-om av

hetslagen 1988: 1604 och prisinformationslagen 1991:601.

Bestämmelser i televisionen har nyligen införts iom annonser

radiolagen 1966:755.

Inom regeringskansliet pågår arbete med lagrådsremissen som
berör marknadsföringen tobaksvaror och det kan bli aktuelltav att

flytta reglerna därom till tobakslag.en ny

I 1990912175 vissa folkhälsofrågor s. 122 ff harprop. om

regeringen till riksdagen redovisat bedömningen, fråganatt attom

begränsa marknadsföringen snabbvinsatser behöver utredasav

närmare, detta bör kunna ske i den planeradesamt att översynen av

marknadsföringslagen.

I promemorian Ds 1990:84 Ny konsumentkreditlag föreslås att

lag konsumentkrediter skall ersätta den gällande konsu-en ny om

mentkreditlagen. Promemorian har remissbehandlats. Frågan bereds

för närvarande inom justitiedepartementet. En lagrådsremiss har

aviserats till hösten 1991.
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med EG:s regelverkHarmonisering

EG europeiskt ekono-Förhandlingarna mellan och EFTA ettom

målsättning skapa homogentmiskt samarbetsområde har att ettsom

ekonomiskt EESeuropeiskt samarbetsområde baserat på ett

enhetligt regelverk.gemensamt

EG:s existerande regelverkTanken relevanta delarär att av

föracquis communautaire skall tjäna utgångspunktsom sam-

lagstiftningsätgärderInför EES-avtal aktualiseras därförarbetet. ett

EG:sför harmonisering med regel-rad områdenpå uppnåatten

marknadsföringslagstiftningen det skallNär det gällerverk. är som

rådsdirektivet 10 september 1984 rörandebeaktas i första hand den

förordningar admini-anpassningen medlemsstaternas lagar, ochav

vilseledande 84450 EEG.strativa bestämmelser reklamom

utredningBehovet av

i marknadsföringslagen har varitHuvuddelen bestämmelsernaav

Erfarenheternai kraft i 20 lagen goda. Konsu-år. ärnärmare av

förställning successivt inomhar kunnat stärkasmenternas ramen

förSedan kom till har dock ochlagens bestämmelser. lagen sättet

marknadsföringen förändrats i betydelsefullaomfattningen av

avseenden.

tidigare föri utsträckningKonsumenterna änär större utsattanu

marknadsföring. särskiltoch Utbudet ochreklam varor avannan av

kraftigt. Marknadsföringen i siktetjänster har ökat dag också påtar

delvis konsumtion tidigare. Marknadsföringen haränen annan

funnit Den torde i dag haoch metoder. störrevägar genom-nya
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slagskraft tidigare,än inte minst tillkomsten mediergenom av nya
och teknik. Bland de formerna märks bl.a. TV-shoppingny ochnya

telefonförsäljning. Ett Ökande antal hushåll i Sverige kan deltanu
TV-reklam. Därigenom när marknadsföringen vissaav grupper,

särskilt barn och ungdomar, i större utsträckning tidigare.än

Marknadsföringen har också blivit alltmer internationell och

gränsöverskridande.

Också harmoniseringen med EG:s regler ställer särskilda krav på

den svenska lagstiftningen marknadsföring.om

Regeringen har fått flera framställningar med yrkanden om en

översyn marknadsföringslagen.av

Konsumentverket har i skrivelse den ll oktober 1990 tillen

regeringen dnr C902055MA anfört finnsdet anledningatt att nu

överväga vissa förändringar i lagen i syfte göra den effektivareatt

och för bättre tillgodose konsumenternasatt företagensoch intressen

fungerandeväl spelregler på marknaden. Verketsav analys utgår
ifrån lagen har varit i kraftatt under läng tid och från de föränd-

ringar marknaden och företagens marknadsföring harav skett.som
Det internationella perspektivet lyfts fram. Verket inte detattanser
finns anledning ifrågasätta den grundläggandeatt strukturen i det

marknadsrättsliga Frågor verketsystemet. särskilt börsom menar

prövas möjligheternaär effektivisera sanktionssystemetatt samt

precisera lagens generalklausuler otillbörlig marknadsföring ochom

information.

Sveriges Industriförbund har med överlämnande av prome--
morian Marknadsföringslagens regler rörande kombinations-

erbjudanden i skrivelse den 5 juni 1990 hemställten att- re-

geringen förelägger riksdagen förslag 7 och 8 §§ mark-attom

nadsföringslagen upphävs dnr C90 1230 MA. Sammanfattningsvis
Industriförbundet bestämmelserna i frågaanser att motverkar en
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från konsumentsynpunkt klarteffektiv konkurrens och radatt en

försvåras.förmånliga erbjudanden förhindras eller

Grossistförbundet Svensk Handel har i skrivelse till regeringenen

1990 C90l230MA anfört förbundetnovember dnrden 14 att

marknadsföringslagen berättigad medäröversynattanser aven

varit i kraft internationa-till tid lagen har denhänsyn den samtsom

informationsteknologin sedanutveckling skettlisering och somav

särskilt frågor konkurrens-tillkom. Förbundetlagen tar upp om

för näringslivets egenåtgärder problemneutralitet inom samtramen

säljmetod. framhåller denfinns negativ Förbundetmed s.k. attsom

marknadsrättslii befintligagrundläggande strukturen det systemetga

i framtiden.bör behållas även

ämbetsmannakommittén förför i NordiskaInom arbetetramen

NÄK utredningar gjorts angåendekonsumentfrâgor flertalhar ett

konsumentministrarnamarknadsföring. de nordiskaPå uppdrag av

frågan nordiska reglerför närvarandeövervägs om gemensamma

för TV-reklam.

utvecklingen marknadsföringen, den ökadebakgrundMot avav

vunnitsinternationaliseringen och de erfarenheter huromsom

finnslagstiftningen effektiv jag det skälkan göras attattmer anser

marknadsföringslagen. En särskild utredareöversyngöra avnu en

för sådanbör därför tillkallas översyn.göraatt en

Uppdraget

marknadsföringslagstiftning är såDet angeläget vårär att

förändrade marknadsför-fungerar under deutformad denatt

redovisat.jag harhållandena som

marknadsföringslagens syftendärförbör undersökaUtredaren om
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tillgodoses bästapå inomsätt för lagens nuvarande be-ramen

stämmelser och vid behov föreslå förändringar. En utgångspunkt

skall därvid lagstiftningen måste tillräckligt effektivatt förvara vara

tillgodose konsumenternasatt och näringsidkarnas intresse välav

fungerande spelregler pá marknaden. Utredaren skall särskilt

överväga vilka anpassningar kan komma krävas för denatt attsom

svenska marknadens spelregler skall fungera effektivt i situationen

då vi får öppen Europamarknad.en mer

Som konsumentverket har föreslagit bör undersökas i vilka

avseenden lagens krav kannärmare preciseras och hur lagens

sanktionssystem bör utformat för bli effektivt. I detattvara

sammanhanget bör övervägas förändringar motiveradeär i frågaom

förbudde ställs i 7 8och §§. Utredaren bör när detom som nu upp

gäller frågor sanktioner och i den de tillämpligamån ärom m.m.

beakta de förslag konkurrenskommittén har lagt fram i sitt be-

tänkande SOU 1991:59 Konkurrens för ökad välfärd.

Utredaren skall lämna de förslag behövs för den svenskaattsom

lagstiftningen skall istå överensstämmelse med EG:s regler på

marknadsföringsområdet och kunna fungera väl inom Europamark-
naden.

Den ökade betoningen i 1986 konsumentpolitiskaårs beslut prop.

1985862121, LU34, rskr. 292 näringslivetspå självsanerande

egenåtgårder för lösa förebyggaoch konsumentproblem bör tjänaatt

utgångspunkt för utredarens överväganden. Näringslivetssom

förstahandsansvar för den marknadsföringen bör ligga fast.egna

Utredaren bör följa och analysera utvecklingen på egenåtgärdsom-

rådet vidoch behov lägga fram förslag till åtgärder. Utredarens

överväganden bör ske i första hand med hänsynstagande till

Ävenkonsumenternas intressen. näringsidkarnas skydd mot

otillbörliga marknadsföringsåtgärder bör dock beaktas.
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tillkom medMarknadsföringslagen sedan den kompletteratshar

marknadsföring för olikaspeciallagar reglerantal medett om

marknadsföringslagenstillämpas med stödområden avsom

Utredarenalkohol- och tobaksreklamlagarna.sanktionssystem, bl.a.

marknadsföringslagensamordning mellan ochbör behovetbeakta av

beaktaspeciallagar. I sammanhanget bör utredaren ocksådetdessa

marknadsföring1990912175 angåendevad isägs avprop.som

snabbvinsatser.

lämpligtfritt i den deti Övrigt utredaren ärDet bör månstå att

samordning marknadsrättsligaför denföreslå åtgärder uppnåatt av

förslagoch lämnalagstiftningen i ävenatt tastort, samt upp

frågor.beträffande andra

i regeringens kom-innehållet allmännaUtredaren skall beakta

samtliga kommittéer särskilda1984:5 till ochmittédirektiv dir.

utredningsförslagens inriktning. Utredaren skallangåendeutredare

särskildadirektiv till kommittéer ochregeringensockså beakta

i utredningsverksamheten dir.EG-aspekterutredare angående

1988:43.

kostnadskonsekvenser deskall eventuellaUtredaren avange

finansieringförslag tillläggs fram lämnaförslag ävensamt avsom

förslagen.grundmerkostnader kan uppstå påde avsom

förslagredovisa ochbör sina överväganden rörUtredaren som

marknadsföringsreglernaEG-harmoniseringen de svenska senastav

31i övrigt den december1992 uppdragetden 1 senastsamtmars

1992.

Hemställan

jaganfört hemställerhänvisning till vad jag harMed attnu
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regeringen bemyndigar det statsråd har till uppgift föredraattsom

ärenden rörande marknadsföring

tillkalla särskild utredare omfattadatt kommittéförord-en av-
ningen 1976:119 med uppdrag göra översyn mark-att en av-

nadsföringslagen,

besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeexperter,om annat

utredaren.åt

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belastaatt trettonde huvudtitelns anslag Ut-

redningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och

bifaller hennes hemställan.

Civildepartementet
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Vilket finns för kompletterande konkurrensrättsligtutrymme ett

skydd för produktutstyrsel via marknadsföringslagenm.m.

Inledning

Imitation, efterbildning dyliktoch grundläggandeär mänskligtett

beteende. Nästan all utveckling bygger vidare tidigare erfarenhe-på

Att med iutgångspunkt tidigare existerande alster skapater. ett

mindrenågot eller liktär det förekommande,redanannat, som mer

är därför vanligt beteende. Sådana imitationer förekommer inteett

minst i kommersiella sammanhang, där det bl.a. fördelses som en

inte alltför risker, eller i förekommande fall åkaatt ta stora att

snålskjuts på någon redan visade ekonomiskt lyckosammaannans

koncept.

Huruvida efterbildningarsådana lagliga berorär bl.a. av

originalproduktens originalitet eller efterbildningenssärprägel,

närhet och lagstiftningens utformning vad gäller såväl immate-av

riella ensamrättigheter främst upphovsrätt, ochmönsterrätt varu-

märkesrätt regler illojal eller otillbörlig konkurrens. Medansom om

immaterialrätten sikte vissa egenskaperpå hos det objekttar som

skall skyddas, illojaladen konkurrensrättensmarknadsförings-är

lagstiftningens skyddsobjekt konsumenter, näringsidkare både i

egenskap marknadsförare och förbrukare effektivadensamtav
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och tillbörliga konkurrensen. Det normalt inte accepta-anses som

belt konkurrensbeteende i marknadsföring vilseleda, beträffandeatt

kvalitet eller kommersiellt eller i marknadsföringattursprung,

snylta på goda anseende renommé.annans

Industridesign syftar bl.a. till produktergöra funktionella,att

lättanvända och estetiskt tilltalande. Sådan utformning kan iyttre

princip skyddas enligt upphovsrättslagstiftningen 1960:729 eller

enligt mönsterlagstiftningen 970:1 485 skyddsförutsättningarnaom,
härför är uppfyllda. Utslagsgivande blir produktens grad origi-av

nalitet respektive nyhet. I viss utsträckning kan produktutformning

också skyddas enligt varumärkeslagstiftningen 1960:644, varvid

produktutformningens särskiljande egenskaper i förgrunden,står

och då framför allt utifrån näringsidkarperspektiv.ett

Från marknadsföringssynpunkt industriproduktsär formyttreen

de viktigaste marknadsföringsinstrumenten.ett En produktsav

marknadsmässiga värde hänger däremot långt ifrån alltid samman

med graden dess originalitet, estetiska kvalitet eller nyhet, ochav

de särskiljande eller kännetecknande egenskaperna i sig endastär

aspekt i marknadsföringssammanhanget. I sådana fall haren natur-

ligtvis eventuella möjligheter erhålla konkurrensrättsligtatt ett

efterbildningsskydd betydelse’.stor

Det är uppenbart produkts form förmår identi-att yttre attom en

fiera produktens kommersiella ocheller dess kvalitet, såursprung

kan efterbildningar också riskera vilseleda. Ett sådant vilse-att

ledande strider alltså den grundläggande principen konsu-mot att

1 Se Koktvedgaard, M., Laerebog i konkurrenceret 1991 251.s.
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näringsidkares marknads-inte riskera vilseledasskall attmenter av

föring.

Efterbildningsfrihetens gränser1.1

idominerande uppfattning världen vadDet är attrunt somomen

efterbilda förimmaterialrätt frittinte skyddat särskild ärär attav en

för effektiv konkur-viktig grundDetta kan enses som enenvar.

ensamrättigheterna accepterade undan-lagregleradeDe utgörrens.

konkurrensintresset. Skälet till utvidgningviktigafrån det atttag en

via marknadsrättsliginte får till stånd lag-objektskyddet kommaav

immaterialrättsligatillkomsten lag-stiftning vid denär att av

avvägning gjorts, inom för vilken detstiftningen har nyt-ramenen

för sigimmaterialrättsli medtiga den ensamrätten övervägergasom

konkurrensbegränsande effekterna.negativa,de

fri efterbildning talar efterbildningarförmån för delsTill ut-att

utveckling för blir efterbildad,incitament till den delsgör ett som

Efterbildarenframför efterbildningar prispress.alltoch utgöratt en

intebilligare, eftersom bl.a. har utveck-producera han någrakan

in redanlingskostnader bära och kommer påatt en upp-senare

marknad.arbetad

Även emellertid endastsådan nyttig prispress kan accepterasen

inte riskerar vilseledas ochförutsättning konsumenternaunder attatt

affárssed.enlighet med godi övrigt sker ikonkurrensen

utanför immaterialrättsligtefterbildningsfriheten detDärför har

grund dei åtskilliga fall sina Påskyddade området gränser. av se-
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decenniernas förenklade efterbildningstekniker,naste det växande

antalet självbetjäningsaffárer, den allt ökande handeln medmer

counterfeitvaror och de allt högre kostnaderna för sig in påatt ta

marknaden, har intresset upprätthålla och skärpaatt praxis ochav

lagstiftning otillbörliga produkt, förpackningsmot och känne-

teckensefterbildningar ökat. Det gäller i framför allt västeuropeiska

länder, också i USA och Japan kan produkt eller förpack-men en

ningsefterbildning vilseleder beträffande det kommersiellasom

förbjudas med stödursprunget regler otillbörlig konkur-motav

rensz.

Sådana regler kan sig systematiskt mycket skildata former.

Medan de i USA återfinns Act’,i § 43 Lanham denära som ame-

rikanska varumärkeslagstiftningen, har i Belgien, Frankrike och

Nederländerna praxis otillbörlig konkurrens utbildatsmoten på

grund skadeståndsrättsliga generalklausuler; i Grekland, Japanav

och Tyskland finns särskild lagstiftning otillbörlig konkur-moten

och i Danmark och Norge finns sådana regler inomrens förramen

marknadsföringslagarna, där § 9 den norska markedsførings-t.ex.

loven den 16.6.1972 just handlar efterbildningar.av om

I England är däremot hänvisad till den särskilda kategoriman av

torts, rubriceras passing off, vilket starkt begränsarsom som

möjligheterna komma åt produktefterbildningaratt utanför immate-

Årialrätten. andra sidan erbjuder det engelska särskiltsystemet ett

2 Betr. rättsläget i antal europeiska länderett USA, redovis-samt se ex.
ningen i SOU 1987:1, Otillbörlig efterbildning.

3 Title 15 US Code l125a 1970.sec.
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varje själv-principefterbildningsskydd. Iimmaterialrättsligtstarkt

övrigaeftergörandedesign skyddadframtagenständigt är utanmot

designrättigheter,oregistreradeenligt reglernakvalifikationer om

funktionellanyttiga ellerestetiska,den rentoavsett avserom

föremål.

efterbild-konkurrensrättsligtsärskilt utvecklatländer medI ett

till sådana produkt-normalt begränsatdetta ändockningsskydd är

delmening deickefunktionella i utgörsåegenskaper är att ensom

efterbild-marknadsföringsinstrument. Närsärskildaföretagetsav

effekten, enbart denfunktionellaningen inte den yttreutanavser

onödvändigtoetisktuppfattas ochframtoningen, det något attsom

form,ickefunktionellasig sådantillägna oavsettyttre,annans

finnas goda skälutformning. Det ocksålagstiftningens attanses

särskiltkonkurrensförhållande,isådant beteendemot ett omreagera

egenvärdeerhållit uppenbart påursprungliga produkten harden ett

marknadens.

efterbild-konkurrensrättsligaförutsättning detgrundläggandeEn

kunnalika välblir då konkurrent måsteningsskyddet att pro-en

utstyrseln°.i Deneffektivt, särdragdessaduktkonkurrera utan

hänföras tillformerfunktionella kanavgränsningenskarpa sam-av

företeelser, liggertill värdefri tillgång allahällets önskan varsom

patentskyddade7.och vilka intei praktiska ärden nyttan,

4 1988.DesignCopyright, and Patent ActSe Sec. 213 ff.

5 252.Se Koktvedgaard a.a. s.

° § 898.Rights 1975and RelatedTrademarksJfr. S., Patents,Ladas,

7 ibid.Se Koktvedgaard
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Marknadsdomstolens praxis enligt marknadsföringslagen

1975:1418 ligger åtminstone delvis i linje med den beskrivna

internationella utvecklingen. Domstolen har efter hand ställt allt

strängare krav på näringsidkare skallatt använda klart särskiljan-en

de förpackningsutformning i förhållande till andras, är sär-som

präglade och inarbetade på marknaden. Avgörandena BLOMINom

1974:5,MD l983:3°,AJAX MD PERSTORPS ättiksyra MD

l985:5‘°, KLORIN 1986:6MD och LILJEHOLMENS ljus

1990:32MD får stegrad skala kravrepresentera påanses en av

respekt för konkurrerande näringsidkares etablerade, särskilda

framtoning på marknaden.

Grunden för denna praxis finns i uttalanden i samband med

tillkomsten 1970 års lag otillbörlig marknadsföring SFSav om

412, där också relationen till den immaterialrättsliga lagstiftningen

berörs. Efter 20 år kan dock naturligtvis alltid ifrågasättas, om

dessa uttalanden fortfarande speglar optimal avvägningen av

aktuella förhållanden. Ett förstöd sådant ifrågasättande komett

tilläven uttryck tillsättandet utredningen otillbörliggenom av om

efterbildning SOU 1987: l.

3 NIR 1974 330.s.

9 NIR 1985 458.s.

‘° NIR 1986 225.s.

NIR1989 111.s.

2 NIR 1990 290.s.
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Tidigare ställningstaganden till problemet med

otillbörlig eller s.k. slavisk efterbildning

Den s.k. slaviska efterbildningen jfr. tyskans sklavische

Nachahmung handlar efterbildningar inte nödvändigtvisom som

identiska,är idär grunden det bakomliggande syftet medmen

efterbildningen åka snålskjutsär formpå någon elleratt annans

marknadsmässiga insatser. Den berör vidare produkter intesom

åtnjuter immaterialrättsligt skydd. Såsom framkommitredan har det

dock utbildats konkurrensrättsliga regler i vissa länder ettsom ger

skydd otillbörliga utnyttjanden insats, nämligen ochmot av annans

främst uppenbara snyltningsbeteenden verkar störandemot påsom

den effektiva konkurrensen ocheller riskerar vilseleda beträff-att

detande kommersiella ursprunget.

Frågan kompletterande sådant konkurrensrättsligt skyddettom

för svenskt vidkommande berördes bl.a. Utredningenav om

otillbörlig konkurrens SOU 1966:71, också Mönster-men av

skyddsutredningen SOU 1965:61 i samband med textil och

skyddsbehov.modebranschernas Mönsterskyddsutredningen hade

i och för sig inte invändanågot speciallagstiftningenatt mot ett

kompletterande konkurrensrättsligt skydd, överlämnade avgö-men

randet sådant, t.ex. för särskilt odiösa fall efterbil-ettom av

konkurrens.dande, till Utredningen otillbörligom

De Mönsterskyddsutredningen skildrade problemen vad gälldeav

‘3 Se SOU 1965:61 95 ff.s.

‘4 Se SOU 1966:71 236 ff.s.
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felande objektskydd, fann Utredningen otillbörlig konkurrensom

borde ytterligare behandlas Mönsterskyddsutredningen och dessav

förslag sätt.ändras eller kompletteras lämpligtpå Utredningen

otillbörlig konkurrens emellertidansåg det därutöver fannsattom

efterbildningar, i själva förfarandet klandervärdaså deattsom var

förtjänade inskridande otillbörligaden konkurrensen, ochett mot

vilka intedet fanns lagstiftning möjliggjorde ingri-mot annan som

panden. För sådana fall utredningenavsåg den föreslagnaatt

generalklausulen i 2 § skulle tillämplig.vara

Det lagförslaget kom dock aldrig genomföras. I stället inför-att

des 1970 lag otillbörligårs marknadsföring, l § sedan harom vars

överförts till 2 § marknadsföringslagen. Därmed kom inte deens

särskilt odiösa fallen efterbildande lagregleras, och resul-attav

Mönsterskyddsutredningen skjutsat frågantatet att över ettav om

kompletterande efterbildningsskydd för design till Utredningen om

otillbörlig blevkonkurrens detta fallit mellan stolar.två Det äratt

ändock uppenbart båda dessa utredningar medvetnaatt attvar om

tillnågon komplement immaterialrättslagstiftningen rim-typ av vore

ligt i vissa situationer, och sannolikt något änatt avsettman mer

vad kommit till uttryck i Marknadsdomstolens praxissom om

varuefterbildningar.

1987 presenterades utredningenså skydd för företagshemlig-om

15 Se SOU 1966:7l 240.s.

‘° SOU 1966:71 240 ff.s.

17 Jfr. främst MD 1977:25 NIR 1978 243 FISKARS häroms. sax;-
vidare nedan.
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heter förslag till otillbörlig efterbildning SOU 1987:1.lagett om

lagförslag sin i mängdenDetta utgångspunkt den ökandetog av

varuförfalskningar. Utredningen riskeradekonstaterade sådanaatt

medföra negativa effekter för såväl konsumenter närings-att som

idkare, i grannländer och i Europaoch det både centralavåraatt

fanns betydligt skydd otillbörlig efter-långtgåendeett motmer

praxis.följabildning vad Marknadsdomstolensän ansågssom av

Utredningen fann det immaterialrättsliga objektskyddet iockså att

avseenden i förvissa behov komplement, balanse-ett att envar av

effektiv irad och konkurrens skulle kunna upprätthällas ett

hårdnande ekonomiskt klimat.

Genom lagförslaget åsyftades dels utvidgning skyddet moten av

efterbildning förhållande tillotillbörlig i Marknadsdomstolens prax-

gällde möjligheterna förbjuda otill-is, dels närmande vad attett

efterbildningsförfaranden tillbörliga dansk och norsk, ävenmen

fransk, praxis. heller förslag tilltysk och Inte detta leddebl.a.

häftigtlagstiftning. blev kritiserat, verklig-Det dennågon trots att

åskådliggjordes ihetsbeskrivning där allmänt erkän-stortsom vann

nande.

negativa remissutfallet får främst skyllas den oaccep-Det väl på

till intetabla tekniska lösningen förslaget åtgärder, och på attav

tillfredsställande En delföreliggande lösningar helt resultat.ettgav

direktiven förutredningens överfördes till den s.k.tankar dockav

1991bruksmönsterutredningen, avslutades våren utan att pre-som

‘3 finns välutvecklat konkurrens-Utöver de redan nämnda länderna ett
efterbildningsskydd Schweiz Osterrike i allt längreättsligt i och ävensamt

utsträckningående i Benelux.
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något lagförslag ochsentera över huvud ha beaktatutan att taget

den del direktiven 1.hade sin bakgrund i SOU 1987:av som

Mot denna bakgrund förefaller det rimligt behovetatt av even-

tuella kompletteringar det marknadskonkurrensrättsliga efter-av

bildningsskyddet än gång iövervägs samband med översynen en
i

marknadsföringslagen. Detta framstår också naturligt påav som

r grund den betonade funktionen ickefunktionellav yttreovanl av

formgivning justsåsom de viktigaste marknadsföringsinstru-ettl av

t de efterbildas riskerarmenten, vilseleda konsumenterattsom om

i och förbrukareandra beträffande kvalitet och ursprung.

Formellt blir det aldrig i sammanhanget fråga objekt-ettom

skydd, förbud i konkret situationutan ett handla påmot atten ett

visst illojalt isätt konkurrensförhållande efterbilda, när sådantett

handlande riskerar leda till objektivt vilseledandeatt konsu-ett av

eller andra förbrukare. Reelltmenter går det däremot inte helti att

bortse ifrån konkurrensrättsligt efterbildningsskyddatt ett under

sådana omständigheter till sin it kommer kunna likställasatt

Ävenmed immateriell i det enskildaI ensamrätt fallet. utifrånen ett

renodlat konsumentskyddsperspektiv torde det dock finnas ett

berättigat intresse vid sidan vilseledandeaspekten,att, värnaav om

i vid mening nyskapande företag, självständigtatt tillförom som

marknaden något, inte slås Den konkurrensbegränsningut. som

uppstår förbud marknadsföring efterbildningett motgenom av en

riskerar vilseleda, imåste sådant fallatt vägas andraettsom mot

intressen lagstiftningen också har värna Illojala beteen-attsom om.

9 Jfr. Levin,även M. i NIR 1991 362 ff.s.
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i produktefterbildningar blir då knappastformden marknadenpå av

effektivlångsiktigt konkurrens.kansådant gynnasom anses

1970:572.1 Prop.

marknadsföringslagstift-immaterialrätten ochRelationen mellan

otillbörligtill lagendiskuterades i propositionenningen om

följande uttalanden departe-marknadsföring. Där framgår bl.a. av

mentschefen.

Översynen 1950immaterialrättsliga lagstiftningen underdenav

täcker hela fältet1960talen till moderna lagaroch ledde översom

princip vidimmaterialrättsliga En vägledandeensamrätter.av

immaterialrättsliga lagstiftningen varit deharrevisionen den attav

fråganuttömmande skall regleraolika speciallagarna om ensam-

efterSyftet med lagarna varitomfattning. harrätterna att, en

sidan rättighetshavarens intresse skyddavvägning mellan å avena

sitt sidan deteller kännetecken och andraför sin produkt å

handlingsfriheten inte i oskäligintresset månallmänna attav

åtnjuta skyddför skallinskränks, dra vadgränsen motsomupp

principförenligt med denna allmännaintrång. Det inte väl attsynes

utvidga tillskyddetillojal konkurrensbestämmelse omgenom en

speciallagstiftningen.omfattasobjekt sådanaandra än avsom

tillräckligtinteEn lagregel skyddar sådana mönster ärsomsom

2° ff.Se 1970:57 75s.prop.

1993:59SOU
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originella för kunna få skydd enligt...att mönsterskyddslagen mot

efterbildning, skulle kunna leda till från den fria konkurrensensen

synpunkt betänklig monopolisering även mycket enkla former.av

En sådan monopolisering fann departementschefen inte godtag-

bar, han ansåg frågan objektskyddutan efterbildningatt motom

borde helt regleras inom den immaterialrättsliga lagstiftningen.

Något kompletterande skydd regler illojal konkurrensgenom om

borde inte skapas.

Departementschefen uttalade dock att:

Även alltså efterbildning i föroch sig får tillåtenom såanses

inte det efterbildade objektetsnart skyddatår särskildgenom en

lagbestämmelse utesluter detta givetvis inte, utredningensom

påpekar, ingripanden kan ske självaatt det förfarandemot som

vidanvänts efterbildningen.

Det särskild åsyftades kontraktsbrott,som var

förmögenhetsbrott missbrukeller företagshemlighet.av

Han framhöll också att:

Utnyttjandet efterbildning i reklam och marknadsföring kanav en

vidare ägnat vilseleda framkalla förväxlingattvara att medgenom

näringsidkares eller verksamhet. Ett sådant förfarandeannan vara

bör kunna bedömas otillbörligt.som

2‘ Jfr. SOU 1966:71 240 ff.s.
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eftersom marknads-departementschefenpåpekadeDäremot att

föringslagens till reklam och andraräckvidd begränsadvar

förfaranden i sambandvissamarknadsföringsåtgärder torde typer av

siglikvälstraffbelagda,efterbildning, vilka intemed är termen

inte kommerändå normaltsärskilt etiskt klandervärda, attsom

marknadsföring. Detotillbörliggeneralklausulenomfattas motav

avgjutningefterbildningar tillkomnaåsyftades t.ex.genomvarsom

liknande metoder.och

art:Vidare uttalades

beröring med denolika komma iGeneralklausulen kan på sätt

immaterialrättsligalagstiftningen. Särskilt varumärkesla-gäller detta

områden.andraLikartade problem kan uppkomma pågen...

allmänhetensyfte med...lagen... skyddaEtt viktigt är motatt

marknads-vilseledande...så exempelvisframställningar är attsom

rådet enligtförbjuder användningMarknadsdomstolen ettav

vid prövningdomstoldomstolen vilseledande varumärke, trots att

intefunnit märketienligt reglerna varumärkeslagen har att anses

vilseledande.

beträffandeDepartementschefen kom till slutsatsen ettatt varu-

22 följande marknads-iotillbörlig marknadsföring benämns detLagen mot
föringslagen.

23 891950:57Prop. s.

2‘ marknadsdomstolen.Nedan

1993259SOU
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kännetecken, i föroch sig kunde vilseledande, ásom anses vara ena

sidan marknadsföringslagen skulle fullt tillämplig och åattvara

andra sidan ändring inågon varumärkeslagen dennapå integrund

göras.borde Han fann det dubbla knappastatt systemet var

förenat med olägenheter.några Däremot intrångskulle i enligten

varumärkeslagen skyddad inteensamrätt kunna åberopas såsom

grund för förbud enligt generalklausulen, eftersom det inteett var

Marknadsdomstolens uppgift sig in sådanapå bedömningar.att ge

Det skulle kunna bedömas enligt marknadsföringslagensom var

kännetecken användes företagare och allmänhetenettom av en

därigenom vilseleddes beträffande kommersiellavarans ursprung.

Därvid saknade det betydelse för Marknadsdomstolens ställnings-

tagande handlingen också innebar intrång i ensamrätt. Dettaom en

uteslöt dock inte Marknadsdomstolen regel tordeatt som vara

i vilkenpröva kännetecknetman blivittvungen inarbetatatt i

samband med försteden näringsidkarens varor.

Slutligen skall uppmärksammas departementschefen behand-att

lade reklam,utnyttjande goda ianseende s.k.av annans renom-

mésnyltning. Det i anslutning till exempli-togs ettsom upp var

fierande konkurrensuttalande Utredningen otillbörligav om om

att högklassig främmande produkt slag än denannaten av egna

avbildas i förreklam denna på sätt är ägnat skapaettvaran attsom

atmosfär den. Departementschefenåt tillstod deten gynnsam att

25 Jfr. 35 § varumärkeslagen.

2‘ Prop. 1970:57 71s.

27 Se SOU 1966:71 246.s.
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kunde förekomma fall förtjänardetta slag förbjudas.attsomav

framhöllHan dock förstabedömningen i hand borde bygga påatt

intresset skydda konsumenterna. Om förfarandet är ägnatattav

förkastligtpå allmänhetensätt bör det kunnaatt ett suggerera

betraktas otillbörligt i generalklausulens mening.som

2.2 tillKommentar departementschefens uttalanden

Inledningsvis skall framhållas de grundläggande principerna iatt

departementschefens uttalanden naturligtvis ovedersägliär Någonga.

utvidgning just objektsskyddet bör inte komma till viaståndav

marknadsrättslig lagstiftning, eftersom för detta lagts fastgränserna

vid avvägning viktiga intressen,andra kon-såsommot t.ex.en

kurrensintresset. Det också förekomstenär uppenbart att ettav

inteimmaterialrättsligt skydd bör har någon helst betydelse försom

den marknadsrättsliga bedömningen, heltnågot änannatsom avser

immaterialrättsliglikhetsbedömning i mening.en

Till departementschefens kan dock särskilt följandeuttalanden

framhållas.

det inteAtt bör ske utvidgning det immaterialrättsliganågon av

objektskyddet konfliktkan inte komma i medpå väg,annan anses

i förbjudadet marknadsrätten möjligt efter-är att t.ex.om en

bildning riskerar vilseleda. Den marknadsrättsliga be-attsom

dömningen kan aldrig innebära utvidgat objektskydd iettatt

immaterialrättslig mening tillskapas. Det fördöms är ettsom

otillbörligt handlande till viss effekt vid marknadsför-ledersom en

SOU 1993 :59
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ing i enskilt fall. I enskildadet fallet kan visserligenett denna effekt

motivera marknadsföringen förväxlingsbar efterbildningatt av en

förbjuds. Därmed skapas emellertid ingen uteslutande ensamrätt.

Detta instämmer departementschefen också längeså det sigrör

varukännetecken. Men till sådana tycks varuutstyrselom mer gene-

rellt.

Beträffande form kan vidare bortsett frånyttre noterasvarors

förmågaderas fungerareellt kännetecken i vidsträcktatt som

mening marknaden,på skyddsbarhet sådana enligtoavsett som

varumärkeslagen skyddsbarhetmönster och åtnjutandetatt mön-av

sterskydd hållas isär.måste Motsvarande problem finns inte i

upphovsrätten, formkravuppstår så upphovs-utan snart ettsom

rättsligt verk dagens ljus. Pâ grund mönsterrättenssett av

konstruktion såsom registreringsskydd, där skyddsbarhet inteett

endast beroendeär materiell nyhet och väsentlig skillnad, utanav

också den formella nyheten vid registreringstidpunkten, finns detav

åtskilliga mönsterskyddsbara alster inte åtnjuter registreratettsom

skydd. Det kan naturligtvis alltid ifrågasättas det skall frittom vara

efterbilda isådan sig kvalificerad formgivning.att

Detta förhar övrigt uppmärksammats EGkommissionen iav

samband med utformningen EGmönsterskyddzs.förslag tillettav

Registerade mönsterrättigheter föreslås bli kompletterade ettav

kortvarigt treårigt skydd formaliteter, alltså ärutan som av

konkurrensrättslig karaktär. formlösaDet skyddet skall gälla mot

efterbildning allt de materiella kraven förmotav som svarar

2 Se Green Paper the Legal Protection of Industrial Design, Brusselson
June 1991 IIIF5131/91-EN.
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EGmönsterskydd, nyhet och särprägel. Den negativa effekt som

departementschefen ville utesluta, nämligen en från den fria

konkurrensens synpunkt betänklig monopolisering även mycketav

enkla former fall.aktualiseras i grunden inte i dessa

En ytterligare synpunkt gäller de oetiska efterbildningshand-

lingarna sådana, bortsett från de omtalade brottssituatio-som rena

På grund marknadsföringslagens inskränkande definitionnerna. av

marknadsföringsbegreppet, i andra sammanhang normaltav som

innefattar även produktutveckling, hamnar efterbildandett.ex. som

sådant utanför lagens tillämpningsområde. Detta anmärknings-är

eftersomvärt, det bl.a. just är graverande former efterbildnings-av

handlingar är de huvudsakliga kan bliett momentsom av som

avgörande för klassiskt konkurrensrättsligt fördömande iett

samband med produktefterbildningar i länder med någorlundaett

utvecklat skydd otillbörlig konkurrens.mot

Både enligt den danska och den norska markedsføringsloven

utgör avgjutningar och liknande direkt kopieringt.ex. illojali sigen

konkurrenshandling. Detsamma franskgäller och tysk konkurrens-

rätt. Det kan också anmärkas utredningen otillbörligatt om

efterbildning SOU 1987: 1 föreslog den direkta Övertagandetatt av

fördömas.särpräglade formgivningsinsats skulle Enannans

liknande inställning intog Mönsterskyddsutredningensåväl som

Utredningen otillbörlig konkurrens.om

Särskilt beträffande vad anförts renommésnyltning skallsom om

2° Jfr. nedan betr. MD 1977:25 FISKARS sax.-

3° Förslagets §l nr.
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slutligen tilläggas också det ibegreppet departementschefensatt

fåttuttalande har väsentlig insnävning i förhållande till vaden som

normalt Det bakomliggande motivet för näringsidkaresmenas. en

efterbildning kommersiellt särpräglade produkt och förav annans

hans snyltande ipå renommé marknadsföring, naturligtvisärannans

detsamma. Han vill underlätta sin marknadsföring och hållaegen

sina insatser bekostnad.på Renommésnyltningnere egna annans

primärtbygger oauktoriseratpå associationsskapande. Det måsteett

därför redan otillbörligt sådant dra fördelpå sättattanses vara av

tillgoda anseende skada för denne och dettapå kommasättannans

i åtnjutande oförtjänt uppmärksamhet liksom eventuellt ocksåav en

omotiverat förtroende.ett

Renommésnyltning därför uppfattasmåste generellt ettsom

otillbörligt utnyttjande näringsidkares kommersiellaav en annan

anseende, dvs. det goda anseende han byggt för sin verksam-upp

het, sina tjänstereller kombinationereller dessa. Departe-varor av

mentschefen tycks bortse ifrån finnsdet skyddsintressen iatt

marknadsföringslagen för näringsidkare,även högst påtagligtsom

blir drabbade andras utnyttjande ofta till prisetett, storaav av av

marknadsföringsinsatser, upparbetat kommersiellt anseende. Det

kan därför ifrågasättas sådan definition tillförtssnävom en som

marknadsföringslagen förarbetena i detta sammanhang ärgenom

ändamålsenlig.
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Vilseledande beträffande kommersiellt iursprung

Marknadsdomstolens praxis

Bland avgöranden från Marknadsdomstolen, där frågor om

vilseledande beträffande kommersiellt har bedömts, märksursprung

b1.a.:

MD 1972:10, NIR 1971 463 CATALINA jackas.

MD 1974:5, NIR 1974 330 BLOMIN växtnärings.

léinkrullarMD 1976:11, NIR 1975 407 KEVIs.

1977:25,MD NIR 1978 243 FISKARSs. sax

1981:2,MD 1983NIR 452 CONEX klämringskopplings.

MD 1983:3, NIR 1985 458 AJAX rengöringsmedels.

MD 1983:18, WEEKENDPRESSEN

tidning

MD 1983:23 PRINCE PRO tennisracket

MD 1983:22, NIR 1984 325 ST.LOUIS LIGHT öls.

MD 1984:17 RACE CRUISING tid-

skrift

MD 1985:5, 1986NIR 225 PERSTORPS ättiksyras.

1987:30MD SELECT fotbollar

MD 1988:6, NIR 1989 111 KLORIN rengöringsmedels.

MD 1990:3, 1990NIR S190 LILJEHOLMENS ljus

MD 1990:5 1990NIR 299 ALOE Juice.s.

Som förutsättningar för förbud marknadsföra liknandeett mot att en

3 NIR 1976 407.s.
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efterbildad förpackning har uppställts originalet dels varitatt

särpräglat, dels inarbetat naturligtvis tämligen högsamt en

grad likhet mellan den ursprungliga och den lanseradeav senare

förpackningen.

I bl.a. MD 1983:23 PRINCE PRO uttalade domstolen föratt

skall särpräglad krävs dess utformning haratt atten vara anses en

särskiljande funktion inteoch huvudsakligen teknisktär eller

betingad.funktionellt Uttalandet leder till slutsatsen Mark-att

nadsdomstolen i kravet särprägel ipå lagt betydelsestort samma

särskiljningsförmågadistinktiviteti varumärkesrätten.som

Att kraven på särprägel med tiden dock har blivit betydligt lägre

i detän så marknadsrättsliga sammanhanget, framgår tydligt MDav

1990:3 LILJEHOLMENS. Där handlade det rektangulär,om en

mörkblå ljusförpackning med ljusen placerade i synligatråg,ett

fönster. Förpackningen få enansågs karaktärettgenom egen

sammanställningen komponenterna den mörkblå färgen,genom av

det guldfárgade tråget och den speciella utformningen fönstretav

med blå kant Liljeholmens både pårunt samt namneten om

framsidan förpackningsgavlarna.och på Det vidareansågs vara

tillräckligt för skapa otillbörlig förväxlingsrisk format,att atten

färg förpackningensoch allmänna utformning Överensstämde, utan

likhet i detaljer.

Vad gäller kravet originaletpå skall inarbetat haratt vara

visserligen efter avgörandet MD 1974:5, BLOMIN, tämligendär

väl känd tillräckligtansågs för inarbetning skulle föreligga,att

32 Jfr. även den likartade formuleringen i MD 1983: 18 WEEK-
ENDPRESSEN och MD 1990:3 LILJEHOLMENS.
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antagits kravet i Marknadsdomstolen skulle kunnaatt någotvara

varumärkesrätten.lägre ställt iän Men det finns inga senare

uttalanden domstolen hypotes.egentligen bekräftar dennaav som

Snarare skulle kanske uttalandet i bl.a. MD 1983: 18 WEEKEND-

PRESSEN, förutsättningen utöver särprägel detärattom att senare

uppträdande objektet skall väl känt på marknaden, kunna tasvara

till intäkt för just det också i Marknadsdomstolen detatt är

varumärkesrättsliga åsyftas.kriteriet för inarbetning som

Det skall framhållasdock inteså bör fallet, eftersomatt vara

inarbetning inte självständigtär något kriterium i det marknads-

rättsliga sammanhanget. lnarbetning skall intedär läggas till grund

för uteslutande ensamrätt, endastutgör flera förut-utanen en av

sättningar för något över huvud skall kunna vilseledaatt taget

beträffande det kommersiella Eftersom det redan iursprunget.

andra situationer torde förutgöra grund förbud antalett att ett

konsumenter riskerar vilseledas, skulle även 35procen-att t.ex. ett

tigt krav inarbetningpå kunna alltför högt ställt och ettanses

betydande antal konsumenter riskera vilseledas.att

Stor vikt vid bedömningen förpackningsefterbildningar harav

lagts detpå likartade helhetsintrycket två produkter. Se MDt.ex.av

1974:5 BLOMIN, MD 1983:3 AJAX, MD 1985:5 PERS-

TORPS och MD 1988:6 KLORIN. Avgörande vid bedömningen

33 Jfr. Pehrson, L.: Varumärken från konsumentsynpunkt 1981 201.s.

3‘ Jfr. dock Bernitz yttrande i MD 1990:3.

35 Jfr. Stockholms Handelskammares varumärkesnämnds bedönmingssteg,
väl känt för 50 %står kännedom i omsättningskretsen och tyda pår anses

arbetning.
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förväxlingsrisken varit likhetenhar ifråga skapat i detav om

väsentliga bestående minnesbild hos konsumenten. Däremotsamma

tycks det ha mindrespelat roll, de båda förpackningarnaom

samtidigt har kunnat skiljas Försäljningen i självbetjänings-åt.

butiker vidare gjorthar det antagligt älva produktbenämningenatt

eller andra kännetecken spelar mindre roll vid identifikationen; det

finns risk för konsumenten bortser från sådana, och detatt atten

helhetsintryck förpackningens form, färg och varumärke vid ettger

produkt.flyktigt påseende blir föravgörande valeti av en

Som sammanfattande slutsats avgörandena beträffandeen av

förpackningsefterbildningar kan, redan uttalasantytts, attsom

Marknadsdomstolen allt långtgåendepå har bedömtsättett mer

sådana efterbildningar vilseleda beträffande kommersiellt ursprung.

Vad däremot gäller varuefterbildningars egenskap vilseledandeav

praxis bildosäker rättsläget. Några skilda kategorierger en mer av

fall kan urskiljas.av

För det första finns anfördasådana, där det vilseledande

elementet inte varit beståndsdel i sig, har haftutanen av varan mer

i vidsträckt mening fristående, dekorativ effekt varu-en av ren

kärmeteckenskaraktär. Till falldessa då 1983:18kan räknas MD

WEEKENDPRESSEN, där det talades helhetsintrycket,om men

också betonades WEEKENDPRESSEN marknadsförts medatt ut-

nyttjande kännetecken förutmärkande Expressen; i MDärav som

1984:17 RACE CRUISING talades uppenbartdetl attom var

3° Se särskilt MD 1990:3 LILJEHOLMENS.-
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[tidningens känt...detta kännetecken logotyp] väläratt

1987:30 SELECT genom skiljerI MD uttalades bl.a. deattatt

sig endast uppvisar långtgåendemed bokstavåt namnenen

relativt grafiskstavnings ljudlikhet. föreliggeroch Dessutom nära

iöverensstämmelse. fann likhetenDomstolen ägnatatt namn var

fall intebeaktansvärd förväxlingsrisk, i varjeskapaatt somen

minskades dekorlikheten. Domstolen påpekade också attgenom

förelåg kvalitetsmässig skillnaddet inte mellannågonäven om

i fråga, förelåg ett utnyttjande det godafotbollarna moment avav

Selectfotbollarna har.anseende

fall efterbildning justsamtliga dessa har närgåendeI en av

riskera vilseledafristående namnkänneteckenselement ansetts att

kommersiella varvid 1987:30beträffande det i MDursprunget,

renommésnyltningsaspekten betonades. förefallerDet ocksåäven

hade upprätthållas viasannolikt rättsskydd kunnatävenatt ett

varumärkeslagstiftningen.

finns nyttoprodukter särprägladdet andra med klartFör en

totalitet åtminstone teoretiskt får kunnaform, vilka ansessom

intetill visst kändskap marknaden, där MD harinarbetas men

effekt efterbildningvelat vidkännas vilseledande näraett av ensom

FISKARSDet diskuterade exemplet dettahelheten. på ärmestav

1976:11. TillMDl977:25, KEVI länkrullarMD med ävensax

Svenskformeri fall sigsaken hör det dessa rördeatt som avom

tidigareenligtOpinionsnämnd skydd denForms bedömts ha

37 Kurs. här.
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upphovsrättslagstiftningen konsthantverksåsom och konst-

industri.

I KEVIfallet fann Marknadsdomstolen intedet styrktsatt att

l kunderna i detta fall näringsidkare speciellt efterfrågat Kevis
å

produkt. Oaktat Kevis rullar får ha särpräglad form-anses en

givning, kan följaktligen inte så väl känd den fyllerattvaran anses

det inarbetningmått krävs för förväxlingsrisk skallattav som

föreligga mellan länkrullarna. Därtill kom dock näraatt, oavsett

efterbildning, inköpsformen kunde förtala intedet blev frågaatt

reellt vilseledande.ettom

FISKARSfalletI konstaterade MD den ifrågavarandeatt saxen

inte kunde betraktas särpräglad, vilket grundläggande.som var

Någon diskussion inarbetning kom därför aldrig till stånd. Såvälom

slutsatsen sättet har utlöst omfattande kommentarerattsom resonera

här.och behöver inte vidare Det dockär uppenbarttas attupp

det aldrig blev fråga någon helhetsbedömning. Till sådanom en

borde också, FISKARSutöver starka marknadsställning, ha hört

den oerhörda kvalitetsskillnaden mellan FISKARS och densax

eftergjorda Canysaxen och den uppenbara risken konsumenternaatt

y
vilseleddes beträffande kvalitet på grund det förväxlingsbaraav

utseendet.

I stället kännetecknas domstolens ställningstagande av en

38 I Danmark har bl.a. Vestre landsret tillerkänt FISKARS upphovs-sax
réittsligtskydd 1980-talet.på Konkurrensrättsligt skydd FISKARShar tillerkänts
i Osterrike.bl.a.

39 Jfr. Pehrson, L. 195 ff; Levin, M. Formskyddt.ex. 1984 39la.a. s. s.
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diskussion element för form, färgsättning,element:om saxens

materialval, Beträffande FISKARSsaxen kan vidare anmärkasetc.

ursprungligen fanns ingetdenna släpptes marknaden,när påatt ut

tillgängligt mönsterskydd. Mönsterskyddslagstiftningen kom till

först därefter. Däremot FISKARSstånd det klart såvälär att sax

former.KEVI länkrulle utgjort i sig mönsterskyddsbarasom

vilken utsträckning FISKARSsaxenI kunde ha skyddats via

inte osannoliktvarumärkeslagen har Helt det kanskeprövats. är

inte, till patentbesvärsrättens avgörande angåendeom man ser

ÅDIABELLEtelefon‘. sidanandra talar den mycket medvetna,

visserligen estetiska, också ergonomiska utformningen och denmen

inte starkt avvikande utformningenfrån normal ändå så moten sax

sådan hypotes. Det skulle kanske kunna estetiskahävdas ochatten

separera,funktionella inte samtidigt §element 5går att som

föravarumärkeslagen inte får med sig skydd nekas grundpåatt av

funktionalitet. En ensamställning förestetisk FlSKARSsaxens

färgsättningsärskilda utformning och handtagen skulle intetpåav

lojalabetagit konkurrenter möjlighetenheller ha produkt-sätt att

4° Kevi-länkrullen har bl.a. i ivarit registrerat England medmönster en
ungefär liknandeavseende enligt den svenskabedömning mönster-etta som

itten.

4‘ Pat.besvR. 85.05.22 7784.nr.

RÅ42 Jfr. 1966 355, 1966NIR 165.s. s.

43 5 Ensamrätt till kännetecken innefattar inte kännetecknet,sådan del av
huvudsakligen tjänar ändamålsenlig. Jfr. EG-dock dengöraattm varan mer

2 fr.o.m. 1.1.1993,aserade 13 § varumärkeslagen i lydelse närmarest. vars
mebörd får fastställas i enlighet europeisk praxis.med
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konkurrera.

Slutligen finns exempel detpå när har utgjort det särpräg-som

lade eller känneteckensliknande hos produkt samtidigt fylleren en

i huvudsak funktionell funktion. Ett fallsådant MD 1981:2är

CONEX. Marknadsdomstolen konstaterade förekomstenatt av

rillor inom åtskilliga områden förtalade sådana upphöjningar iatt

första hand hade en teknisk uppgift och inte känneteckens-en

funktion. Domstolen fann förväxlingsrisken mellanatt, oavsett

Stackes koppling och CONEXkopplingen, CONEX mutter var

huvudsakligen tekniskt betingad och den därför inte kanatt anses

särpräglad.

Kopplingens rillor torde för det första utgöra exempel påett

sådant just är undantas från enligtensamrättavsett attsom varu-

märkeslagens 5 vilket också har bekräftats i patentbesvärsrätten,

avslagits.där varumärkesansökan Därtill det här frågavar om en

sådan teknisk effekt, där konkurrent visserligen kanske kundeen

lika effektivtgöra dragbar koppling i utformning,en annan men

inte borde betas möjligheten effekten frånmed de andra områdenav

redan kända rillorna. CONEXkopplingenAtt nekades konkur-ett

rensrättsligt efterbildningsskydd överensstämmer alltså med den

klassiska begränsningar.teorin sådant skyddsettom

CONEXkopplingen därförhade på grund sin funktionalitetav

intenormalt bort komma i åtnjutande konkurrensrättsligtettav

skydd, också med praxis den föreliggandeän svenska.en annan

44 Pat.BesvR. 84.02.22 2484.nr.

‘5 Jfr. 1.1.ovan
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denangivet ställetillverkarens påDessutom stod somsammanamn

dimension, vilket i falluppgiften kopplingensnödvändiga avom

huvudsakligen funktionelltidentiskt Övertagandeockså ettav

förväxlings-neutraliseratillfredsställandefårutformat alster antas

risken.

praxis Marknads-analysSammanfattningsvis visar denna attav

marknadsföring medförbjudadomstolen inte tvekat att varorav

Bedömningenfristående element.dekorativa,efterbildningar rentav

beträffande påsättsådana har skett strängapå somsammaav

tydligenhar domstolenförpackningsefterbildningar. Däremot ansett

produkt-grundinte riskerar påvilseledande uppståattettatt av

situationernasistnämndaefterbildningarna i de tvånågon nytto-av

medutformning och nyttoproduktermed särprägladprodukter enen

utformning.funktionellhuvudsakligen

praxis i sig särpräglade produktersiEnligt svensk harrätt

funktio-likställts med deefterbildningshänseendeutformning i rent

vilseledande i praktiken får det likvälgällerutformade. Vadnellt

FISKARSefterbildningar ocksååtminstonesannolikthögst attanses

beträffandeinte minstvilseleda konsumenter,riskeratverkligen att

snyltandekvalitetsaspekten eller denintekvalitet. Men heller

identitetresulteratiefterbildningshandlingen såsom yttregott som

lättarebeträffande KEVIrullen kanrelevant. Avgörandethärvar

försäljningssättet.grundpåaccepteras av
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3.1 Slutsatser praxisav

Det är uppenbart svårt förena MD 1977:25 FISKARSatt med MD

1974:2 BLOMIN. I det fallet förpackningansågs försenare en

växtnäring i form gul plastflaska, utformad gammalav en som en

apoteksflaska och försedd med blomstergirlangsetikett, särpräg-en

lad och tämligen väl inarbetad. En likartad förpackning förbjöds på

grund förväxlingsrisken. I FISKARSfallet ansågs särprägel inteav

föreligga, eftersom FISKARS inte företeddeutansax var ny

formmässiga likheter med gamla tiders skräddarsaxar.

Det förefaller också högst sannolikt denna oförenlighet har sinatt

igrund de tidigare citerade förarbetsuttalandena; skyddet enligtatt

marknadsföringslagen inte får leda till utvidgat objektskydd,ett

torde ha lagt särskilda restriktioner bedömningen.på Utgångs-

punkten grundkriterierna med krav på särprägel, inarbetning och

likartat helhetsintryck måste naturligtvis dock desamma ocksåvara

för produktefterbildningatt skall vilseleda. Det är inseen svårt att

hur här skulle kunna föreligga någon skillnad från konsuments-

ynpunkt. Varuutformning, är särpräglad och inarbetad talar,som

precis förpackningsutformningens, sitt tydliga Genomspråk.som

dra gränsen för känneteckenatt vid renodlade och från en

bruksform separerbara känneteckenselement, har det skapats en

orealistisk skiljelinje i förhållande till vad i praktiken kansom

känneteckenutgöra och därmed förorsaka vilseledande.ett

Oaktat den uppdelning fallit sig naturlig göra påsom ovan att

grund utvecklingen, förpackningsefterbildningarmedav å sidanena
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idag emellertidproduktefterbildningar detoch den andra, kännså

inte riktigt rättvist framhålla omotiveratslutsats storatt ensom

andrabedömningen och dendiskrepans mellan den typenena avav

LILJEHOLMENSFISKARSfalletalster ställaatt mot t.ex.genom

1990:3.MD

tidenligger 13 mellan avgöranden, och under denDet dessaår

utvecklinginnebär omfattandeavgjorts lång rad fall,har enen som

praxis, nämligen 1983:3 AJAX,i domstolens bl.a. MD

LOUIS1983:22 ST.1983: 18 WEEKENDPRESSEN, MD

CRUISING, 1985:51984: RACE MDLIGHT, MD 17

1988:61987:30 SELECT MDPERSTORPS ättika, MD och

frånutveckling inneburit avlägsnandeKLORIN. Denna har ett

åtminstone slutledningarförarbetsuttalandena, långtså somsom nya

strid dessa.inte i direkt medstått

LILJEHOLMENS1990:3 tyder på påMD att attsnarast

marknadsmässigatillgodose reellamarknadsföringslagen kan

inte uppfylla. Uttalandenaimmaterialrätten kanskyddsbehov, som

därtill vidSELECT kvalitetsskillnaderi 1987:30 tyderMD på att

sannolik goodwillsnyltning skulle kunna läggasi övrigtlikhet och

för förbud.till grund ett

därförutveckling skettförefaller bakgrund denDet mot somav

produkt-beträffanderiktigare slutsatskanske ocksåatt renavara en

finns tilldetefterbildningar hävda aktuell praxis tyder på gångattatt

långtgåendeförpackningsfallenitill på sättett samma som

förutsatt demarknadsföringslagen,efterbildningsskydd enligt att

4° remissvar SOU 1987721.Jfr. MD:s påäven
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anförda kriterierna särprägel, inarbetning och likartat

helhetsutseende föreligger. MD 1983: 18 WEEKENDPRESSEN,

1984:17 RACE CRUISING och 1987:3O SELECT visar väl

också på domstolen inte främmandeståratt för också fördömaatt

produktefterbildningar, även idet dessa fall i första handom

handlat namnkännetecken applicerats produkter.påom som

Att riktigtnågot talande exempel den alltpå strängare påsynen

efterbildningar inte kommit till uttryck i aktuell praxis beträffande

efterbildningar sådana, får kanske främst beroav varor som anses

näringsidkarnaspå statiska på de tidigare avgörandena. Dessasyn

har uppenbart verkat avhållande vidarepå stämningar i sådana fall.

Uttalandena självbetjäningsaffäreri samband med MD 1983:3,om

MD 1985:5, MD 1988:6 och MD 1990:3 torde bl.a. minstvara

lika relevanta vad gäller hel del varuutstyrsel förpacknings-en som

utstyrsel. Mot bakgrund de årens praxis borde det intesenasteav

någon större skillnad vid helhetsbedömningen produkt-vara av

efterbildningar, det gäller eller förpackningar.oavsett om varor

Det däremot fortfarande torde skillnad i förhållandesom vara en

till våra grannländers Danmark och Norge motsvarande sätt att

bedöma produktefterbildningar enligt respektive markedsføringslov

är varken efterbildningssättetatt sådant eller snyltnings-som en

avsikten i sig kan komma element i helhetsbedömningenettsom

förarbetsuttalandenapå grund marknadsföringslagen.till 2 §av

Vidare förefaller den svenska Marknadsdomstolen uppställaatt

strängare krav inarbetningpå välett känt än vad falletårsom

.
I47 Det skall dock inte bortses ifrån MD faktiskt även har framhållit frågatt

goodwillutnyttjande i såväl MD 1987: 19 i MD 1987:30.om som
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sammanvägningnordiska Där skeri grannländer.våra av enmer

frågavisar sigingående detskilda elementen,de om envaraomav

särprägel, iellerkonkurrensmässigmedoriginalprodukt en

minst iverkehrsbekannt. Inteför den delenTyskland med

sammanvägningen skildajustständigtocksåTyskland betonas av

bedömningen,konkurrensrättsliga såi dendet centralaelement som

kravlitet mindre påinnebärasärprägel kanlitetatt t.ex. avmer av

viceinarbetning och versa.

svenska mark-i denapplicerade deprinciper påMotsvarande

inarbetning ochsärprägel,kriterierna,utveckladenadsrätten

inte bördessahelhetsintrycket innebärlikhet beträffande att

helhetsbedömning.iför sig, vägasdissekeras utan samman envar

praxis,framträtt iockså årinställning har påsådanEn t.ex.senare

sak deLIUEHOLMENS. Det är1990:3i MD atten annan
alltid välefterbildning i praktiken ärförblir föremålprodukter som

sig demintresseteftersom närmamarknaden,etablerade på attav

inte är så stort.annars

praxisMarknadsdomstolensRenommésnyltning i4.

belysning ochfått sinrenommésnyltning harproblemet medOckså

Ävenpraxis. iMarknadsdomstolensutveckling i fall inågra

PRE-GLAN-10‘8 1987:MDfinnsnedan behandlade ävenUtöver de t.ex. -
i överensstäm-eftersom dettillför mycket,analysendock inte såIN, stortsom
förbjudas,renommésnyltning kanförarbetsuttalandenamed att omom|er

snyltningen.vilseledas grundpåriskerar attonsumenterna av
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sådana fall är det grundläggande förutsättning vaden att somi

utnyttjas är väl känt.

Det första rörde MD 1985:1 MARLBORO, där kondomför--

packningar marknadsfördes i förpackning liknade cigarett-en som

förpackningar. Philip Morris hävdade marknadsföringematt

inneburit utnyttjande varukännetecknetett Marlboro och dess;av

goda anseende. Marknadsdomstolen, citerade departements--som

chefens uttalande i propositionen beträffande renommésnyltning,

fann vad förekommit inteatt kunde likställas förbuds--medsom

grunden enligt motivuttalandet. Båda produkterna Marlborocigarr

och Adamssonskondomernaretterna ansågs mycket välkända,vara

och det framhölls Adamssons marknadsföringatt knöt till flera.an

olika cigarrettmärken. Mot den bakgrunden framstod marknads-

föringen inte något särskilt klandervärt utnyttjande Marl-som av

boromärket eller produkten; det utnyttjandet inte inneburitantogs att

risknågon för skada för Philip Morris; och vilseledandenågot hade

inte föreligga.påståttsens

Tre år i MD 1988:19 NlR 1989 108 GLOBEN gjordesenare s.

Marknadsdomstolen dock viss modifiering sitt tidigareen av

ställningstagande till renommésnyltning anföraattgenom att

uttalandet 72på i propositionen konsumentskyddet skalls. attom

i förgrundensättas hindrar dock inte ingrepp kan ske ävenatt mot

sådan renommésnyltning kan otillbörlig närings-som motanses en

idkare. Domstolen igör sammanhanget ytterligare preciseringen

uttala föratt renommésnyltning i sigattgenom att skall kunna vara

otillbörlig i marknadsföringslagens mening måste krävas frågaatt

är kommersiellt renommé, dvs.ettom anseende ärett gott som
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sammanhang.förknippat kommersiellt Marknads-med visstett

vidare mellan kommersielltdomstolen tycks skillnadhär göra en

renommé missbrukas sanktioneras renommé-det kan somsom om,
kännetecken försnyltning, missbruk uppfattasoch något såsomav

risk för vilseledandevilket kan förbjudas grundpåarman, av

beträffande kommersiellt ursprung.

BOSS bekräftati MD 1993:9Marknadsdomstolen har också

GLOBENfallet, renommésnyltning kanuttalandet i att vara enom

motiverad för justförbudsgrund i första hand skyddet enav

näringsidkares försäkringsbolag i sin marknads-anseende. När ett

Boss ochföring dragit fördel det hade produkt kalladattav en

otillbörligmodeñrman HUGO BOSS, fälldesalluderat dettapå som

framhöll i sinamarknadsföring. Marknadsdomstolen domskäl att

typograñskt,påtagliga likheten, bl.a. med Hugo Boss mark-den

nadsföring association mellan det företagets produkterskapade en

marknadsförda försäkringen, Hugo Boss goda renomméoch den att

och anseendeannonsläsare Hugo Boss godalockat många att

fördelaktig bild försäkringen.utnyttjats till att avge en

1987:30 SELECT, förefallertidigareI avgöranden, MDt.ex.

tillövrigt tagitMarknadsdomstolen för ha hänsynnämnts attsom

och snyltningutnyttjande kommersiellt påanseende annansav

subjektivtvid den samlade bedömningen, någotrenommé trots att

marknadsföringslagen. I falletrekvisit inte finns 2 § detenligt

inte förelåguttalade domstolen nämligen det någonävenatt om

förelåg etti fråga,kvalitetsmässig skillnad mellan fotbollarna

har.Selectfotbollarnautnyttjande anseendedet godamoment av av

föri det grundfår träffa själva kärnanUttalandet attsom geranses
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i
i

fördöma renommésnyltning i marknadsföring, nämligen otillâtetl att

dra fördel positival image med skaderisk för denne.av annans

i
10‘5. Art. Pariskonventionen

3
l
l

Detl har återkommande ifrågasatts i doktrinen Sverige verkligenom

lever till Pariskonventions regler illojal konkurrens i artikelupp mot

10°. Att detta knappast kunde fallet före tillkomstenanses vara

1970 lagen otillbörlig marknadsföring, följd 1975av om av5
marknadsföringslagen, är uppenbart. Också därefter har dock,

ifrågasätts landvårt tillfredsställandepå sätt kunnatettom svara

de konventionsförpliktelser iträtts5°.mot som

10,Artikel har sitt i Bryssel 1900,år löd då endast:som ursprung

Unionsländema pliktiga tillförsäkraär dem tillhöratt som
något unionsland, verksamt skydd illojal konkurrens.mot

1925 i Haag byggdes bestämmelsen med andra och tredjeut ett ett

stycke:

2 Varje konkurrenshandling strider god affärsseá,motsom
handling illojalutgör konkurrens.en av

4° Sverige tillträdde den versionen, Stockholmstexten 1967,senaste 1970år

5° Se Bernitz, U. i Festskrift till Jant.ex. Hellner 1984 123 ff.s.
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förbjudas:skallSärskilt3

medel detvilketbeskaflenhethandlingaralla1 att, genomav
företag,konkurrentsmedförväxlingframkallamå, envara

handel;ellerindustriverksamheteller inomvaror
ägnadeafårsverksamhet,påståenden i utävningoriktiga2 av

verksam-ellerföretag,konkurrentsmisskreditera varoratt en
handelellerindustrihet inom

revisions-vidutformning10 nuvarandesinslutligenfickArtikel

ytterligareficktredje stycketvarvid1958,i Londonkonferensen en

3punktpreciserande att:om

afi‘cz‘rsverk-användning ivilkaspåståenden,ellerangivelser
rörandeallmänhetenvilseledaägnadsamhet är varorsatt

användbarhetegenskaper,framställningssätt,beskaffenhet,
myckenheteller

allmännadettakonventionsförpliktelsergällerdetalltidSom när av

ländernakravinte ställs pånågotdetförstaför det attgällerslag att

lagstiftning,särskildinföraupprätthålla eller någonsigskall åta att

tillbörligakonventionsenliga,Denkonkurrens.illojalfalli detta mot

sig konven-åtarDäremotskilda sätt.kan påvärnaskonkurrensen

i dekanoch dettaskydd,effektivtupprätthållationsländerna ettatt

lagstiftning.uttryckligskepraktiken endastifallflesta genom

konkur-liksom enbartkonkurrensillojalmedVad avsessom

Dettill land.från landutsträckningvissidäremotvarierarrens

affárssed integodbegreppetuppmärksammasskall dock att avser

Article1968ConventionParis5‘ Guide theG.H.C.,Se Bodenhausen, to
pg.
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endast den affärssed gäller i det land där skydd söks; hänsynsom

skall till internationell handel.tas

Eftersom andra och tredje styckena dock innefattar konkreten

precisering vad bl.a. särskilt skall rubricerasav illojalsom som

konkurrens, får det dessa skall äga direktatt tillämpninganses av

administrativa och judiciella myndigheter i länder där konventions-

regler selfexecuting53.är Den frihet ligger i olika tolk-som

ningar begreppet illojal eller otillbörlig konkurrensav får därmed

ändå fast kärna dessa konkreta regler.en Exemplen integenom är

uttömmande, vilket framgår ordet särskilt i inledningen tillav

tredje stycket. Men de uttryck för minimiskydd, skallettger som

uppfyllas i förhållande till dem tillhör andra konventionslän-som

der.

På grund den skara länderstora haftav reglernaattsom enas om

i Pariskonventionen, är dessa med nödvändighet kompromisslös-

ningar; exemplen illojaliteterpå är också tämligen avskalade från

politiska och ekonomiska ställningstaganden. Det ligger därför i

sakens det varitnatur att svårt tillföra preciseringaratt med

traditionella ekonomisktpolitiska förtecken, är typiska för vissasom

t.ex. västerländska såsom regler vilseledandesystem, reklam,om

slavisk efterbildning eller reklam.jämförande

52 Bodenhausen ibid.; jfr. Ladas § 891.a.a.

53 Dit hör bekant inte Sverige, där transformationsom eller inkorporering
krävs för konventionsâtagandenatt skall kunna åberopas i förhandlingar.partav

5‘ Bodenhausen ibid.

55 Jfr. Ladas § 885 ff.a.a.
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beträffandevilseledandeframhållstredje stycket 1Enligt nr.

grundkan påvilseledande uppståkommersiellt Ett sådantursprung.

faller undernormaltvilketliknade kännetecken,identiska ellerav

skulleintedetregleringen. Menimmaterialrättsligaden varaom

reglernaenligtförbjudasvilseledande känneteckenfallet skall om

förformerandragäller ocksåDetsammaotillbörlig konkurrens.

reklam-förpackningsutstyrsel,viavilka skekanvilseledande,

särskildheter. Detsärskilt företagsåberopandenrubriker, ettav

särskiltvaruförväxlingskapandedärvid uppmärksammasskall att av

medelviketkonkurrensbeteende,illojaltanförs oavsettett somsom

sådan.framkallaföranvänts att

misskrediteringskyddet2 sedantredje stycketI mottas uppnr.

vilka uppstårbeträffande produkter,vilseledanden3och avsernr.

beteende.näringsidkarensmarknadsförandegrund denpå av

fårkonventionsefterlevnadentillOm endast att,ansesserman

medlemsländernatämligen frihetbakgrund den storamot somav

tämligenSverigekonventionsreglerna,tolkningi sinhar numeraav

10.artikelenligtkonventionsförpliktelsersinatillleverväl upp

varuefterbildningarjustmöjligenskulleUndantaget somvara

osäkert.fårrättslägettill förväxling, därledariskerar att varaanses

i dettaskyddetsvenskatämligenpraxis uttrycktaiDet svaga

Detkonventionsbrott.medinte likställasemellertidavseende kan ett

jämförelse mediattitydskillnadsvenskfrågaär om ensnarare

emellanövrigt sinsihari Västeuropaländerflertalet ensom

konkurrensekonomi.konkurrenspolitik ochinställning tilllikartad

5° ibid.Bodenhausen
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Även italiensk och brittisk just med avseende på konkurrensrättslig
praxis uppvisar dock restriktiv inställning till skydden mot

otillbörlig konkurrens i form produktefterbildningar.av

Det däremot skulle kunna hävda ärman det vid utläggningenatt

konventionsbestämmelser, harav tranformeras till nationellsom

rätt, kan finnas anledning fortsättningsvisatt hänsyn till hurta

sådana bestämmelser utvecklas i likasinnade länders praxis. Det

gäller framför allt då i länder där konventionsbestämmelserna är

direkt användbara.

Skälet för sådan öppenhet ligger bl.a. ien med transfor-att man

merade regler riskerar låsning, och kanskeannars till och meden

utveckling i riktning ien än de ledande ländernaen annan inom

ekonomiska och kulturella sfär.samma Det finns över huvud taget

mycket talar för utläggningen konventionsberoendesom att av

nationella lagregler bör ske i linje med den internationella utveck-

lingen i närstående och i Övrigt likasinnade länder.

6. EGrätten och principen fria varurörelserom

Reglerna konkurrensrättsli gt skyddom produktefterbildningarmot

är inte harmoniserade inom EG. Det har inte heller tagits några

initiativ till någon allmän harmonisering reglerna otillbörligmotav

konkurrens. Såväl från förslaget med EGmönsterrätt, meden ett

formlöst efterbildningsskydd konkurrensrättslig förav natur

57 Jfr. dock direktivet 84450EEG vilseledande reklam och reklam-om
reglerna i direktivet gränsöverskridande 89552EEG.om tv,
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produkter, direktivetdet föreslagnamönsterskyddsbara omsom

otillbörligaför elementskydd databaser, med skydd uttagmotett av

basen, uppmärksamhetdock ökadkan slutsatsen dras enomur

känsligaotillbörliga efterbildningar särskilt områden.påmot

otill-EGreglerAvsaknaden särskilda generell naturav omav

liktydig EGdomstolenbörlig efterbildning emellertid inte medär att

nationella Romfördragets reglerinte respekterar sådana regler. om

nationellahindrar intet upprätthållandetfria varurörelser på sätt av

slavisk efterbildning produkt. Regler,regler mot annans somav

förhindra onödig förväxlingsrisksyftar till bl.a. mellan produk-att

förenliga EGrätten förutsättningfullt med under deär attter,

ickediskriminerande. Sådana nationella regler hartillämpas

träffats EGrätten, förbuddärför endast hängt närmareettomav

ursprunget.utländskamed detsamman

68162i mål nationell praxisEGdomstolen uttalade t.ex. att som

slaviska efterbildningar, till förväxling,förbjuder ledersom

skydda konsumenterna befordraverkligen ägnade ochattvar

tillbörliga utgjorde därförmetoder. Den sådant,konkurrens med

rättfärdigagrund skillnader i nationell kunderätt,på ettsom av

visst medlemsländerna. En sådanhämmande handeln mellanav

58 Som i nationelldock inte behövs rätt.

59 92 SYN 393.Se unfair extraction i 8 COMart.om

°° Se Koktvedgaard 249.a.a. s.

6‘ 1990 773.Se Schricker, G. i GRUR Int. s.

62 GRURHandelmaatschappij,Groep .. BeeleB.V. Industrie Diensten J.A.
1982 439.nt. s.
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inställning följer 10,också Pariskonventionens artikel enligtav

vilken varuförväxling framhålls exemplen förkastlig,påettsom av

illojal konkurrens, påpekade domstolen. Regler detta slag finnsav

i flestade EG:s medlemsstater.av

EGdomstolen utförde vidare det denna bakgrund alltsåatt mot

inte stod strid med EGrättens grundprincip fria varurörelser attom

näringsidkare, sedan tid marknadsför särprägladen som en en vara

i medlemsland, grund nationellapå regler kan få tillett stånd ettav

förbud förväxlingsbar förs i handeln ochmot uten vara som som

lovligen släppts i medlemsland. Förbudets förenlighetut ett annat

med EGrätten är dock, bortsett från kravet lika tillämpningpå i

förhållande till såväl inhemska utländska produkter, denattsom

identiska eller kvasiidentiska produktutformningen inte nödvändigär

för visstuppnå tekniskt resultat, produktlikhetenatt ett utan att

riskerar leda till onödig förväxlingsrisk.att

Också beträffande kvalitetsskillnader har EGdomstolen respekte-

det kan finnas behov skyddarat att konsumenternaatt motav

Ävenförväxlingsbara handel.produkter i mellanstatlig om

EGrätten inte för själva importen såsomutrymme att stoppager

otillbörlig, kan marknadsföringen i medlemsland på grundett annat

nationella regler lika fullt förbjudas, EGrätten träds förutanav att

Detnär. gäller konsumenterna där riskerar vilseledast.ex. attom

beträffande kvalitet på grund ingen särskild sekundamärk-attav

ning skett.

Det kan slutligen anmärkas åtminstone från sidatysk har detatt

63 Se 5880,mål Dansk Supermarked AS, Aarhus .. AS lmerco, Glost-
rupKøbenhavn, GRUR Int. 1981 393.s.
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tillEG också kommai inte det sikt inom måstespekulerats påom

otillbörliggenerell harmonisering reglernastånd moten av

i likhetförbudsmöjligheter,konkurrens tämligen långtgåendemed

riitt.imed gäller bl.a. tyskdem som

ICC:s Grundregler för reklam7.

ICCInternationella HandelskammarensSist skall dennämnas att

artikel l0för innehåller i l regel rörGrundregler reklam st. somen

reklamefterbildning:

layout,reklam kompositionEfterbildning text,ex.av
och ljudeflekt får ske skeillustration, musik inte påslogan,

framkalla förvåücling.sätt är ägnat attsom

i reklamEfterbildning används har också ovansomsom

enligt departementschefen i 1970otillbörligframkommit årsansetts

täcka Grundreglernafår den iproposition. Uttalandet ävenanses

omtalade situationen.

inte9 får vidare reklamartikel i GrundreglerEnligt ICCs

förknippatrenommé,det ärutformas goda anseendeså att som

företagetföretags kännetecken ellerfirmamed ellerett annat som

otillbörligtutnyttjasreklamkampanj, på sätt.uppnått ettengenom

i Marknadsdomstolenskommit till uttryckOckså denna regel har

BOSS.PREGLANDIN 1993:91987:10 ochpraxis, bl.a. i MD

6‘ ff.GRUR 1990Se Schricker i 771s.
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Slutsatser, sammanfattning, förslag

Behovet modern marknadsrättsligtett skydd förväxlings-av mot

handlingar, vid sidan immaterialrättens objektskydd, föreliggerom

inte endast föreligger beträffande förpackningsutformning och rena

kärmeteckenselement förpackningarpå och produkter. Det torde

idag uppenbart särpräglad likavaruutstyrsel,att välvara en som en

sådan förpackningsutstyrsel, viktigtär marknadsföringsinstru-ett

effektivt förmår förmedla informationment, kvalitetatt ochsom om

Sådana signaler ökar dessutom i betydelse med modernaursprung.

säljformer. Efterbildningar riskerar på motsvarande sättav varor

efterbildningar förpackningar leda till oönskad förväxlingsom attav

beträffande kvalitet, vilket främst berör konsumenter, eller

vilket främst berör näringsidkare. Det finns därförursprung,

anledning särskilt framhålla marknadsföringslagensatt tillämplighet

också i sådana situationer.

Den praxis utvecklats inom för marknadsföringsla-som ramen

generalklausul otillbörlig marknadsföring på grundgens om av

vilseledande produktutstyrsel kan knappast ensidigt gällaanses

förpackningar. Den mäste på motsvarande tillämpligsätt ocksåvara

på varuutstyrsel. Det för övrigtär it.ex. andra sammanhang klart

särpräglad och förpackningsutstyrselatt i princip likställs ivaru-

känneteckenshänseende, dvs. vad gäller förmåga visstatt ettange

kommersiellt Avgöranden skulle tala ärursprung. emotsom

65 Jfr. l §även varumärkeslagen: Varumärke kan bestå flgur, bokstäveav
eller siffror, så och säregen utstyrsel eller dess förpackning....av av vara
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nämligenkritiserade,häftigtblivitföråldrade och hartämligen

FISKARS sax.1977:25MDfrämst

10 fårartikelPariskonventionensenligtåtagandenSveriges

skilda slag,produktefterbildningarinnefattadessutom att avanses

förbjudas såsomförväxlingsrisk, skall kunnaskapar ensom

iutvecklatsåtminstoneregler harSådanaotillbörlig konkurrens.

och harindustriländer,ledandebestämmelsen i andradenhägnet av

marknadsrättsliga-i detsjälvklar delbetraktatssedan länge som en

ochDanmarkgrannländer,ikonkurrensrättsliga vårasystemet

frågadetbedömningen beroende äriskillnadNågonNorge. av om

Äveniakttagas.inteförpackningar kan därsigi ellervarorom

slagit intid ha påövrigtför påförefallerFinland attatt senare

väg.samma

förbudi EGrätten talaringentingfinnsDet motemot attsom

praxis särskilt lagregle-i ellerutvecklasefterbildningarvilseledande

vad gälltnationellhar respekterat rättEGdomstolenTvärtom,ras.

Nederlän-i Danmark ochförbudsmöjli gheter bl.a.särskildasådana

regler,nationellaockså betonatharEGdomstolenderna. att som

10.Pariskonventionens artikelvaruförväxling, följerhindrar av

Även tradition skydda närgångnavälutbildadTyskland finnsi atten

lagstiftningenenligtprodukterefterbildningar särpräglade motav

modeefterbildningar bedömtsminst harotillbörlig Intekonkurrens.

förbud°°.tidsbegränsademed bl.a.intresseväckande sättpå ett

förefallermarknadsföringslagenför översynInom avenramen

uttryckligtinföralämpligtbakgrundovanståendedet attmot envara

ICC[1973]478;6° 1973GRUR19.1.1973,BGHGrundläggande är s.s.
Modeneuheit.158 -
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förbudsregel marknadsföring förväxlingsbara efterbildningarom av

i nära anslutning till sådana regler och praxis i likasinnade länder.

Inspiration kan hämtas från § 9 i dent.ex. norska markedsførings-

loven:

Det forbudt i nceringsvirksomhet å anvende etterliknedeer
kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre
frambringelser slikpå máte under slike omstendigheterog at
det må urimelig utnyttelse innsatsanses som en av en armens
eller resultater fører med fare for forveksling.og seg

I enlighet med det framförda och i anslutning Pariskonventionens

10artikel tredje stycket punkt l och utländsk praxis skulle dånr.

följande särskilda bestämmelse för svensk rätt kunna formuleras:

En näringsidkare får inte efterbildninggenom av annan
näringsidkares kommersiellt särpräglade eller tjänstervaror
framkalla risk för förväxling är ägnad vilseledaattsom
konsumenter eller andra förbrukare beträffande kvalitet eller

En efterbildning skall dock inte otillåten,ursprung. anses om
utformningen huvudsakligen tjänar göra funktionell.att varan

En sådan bestämmelse förefaller också stämma väl överens medatt

Marknadsdomstolens aktuella praxis. Beträffande kännetecken

finns visats omfattande sådan. När det gäller katalog-som ovan en

efterbildningar har Marknadsdomstolen inte heller avvisat möjlig-

heten förbjuda marknadsföring.sådana iatt Reklamefterbild-

ningar vidareär såsom framkommit särskilt bland ICC:supptagna

67 Jfr. MD 1982:12 ALENTEC; här torde dock 49 § upphovsrättslagen
normalt till fyllest.vara
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Grundregler, för tolkningen generalklausulenkällaär omavsom en

marknadsföring.otillbörlig

tillför,den föreslagna bestämmelsen denDet utöversom

sammanfattningsvis för förstauttryckliga regleringen i sig, detär

deras förpack-inte skillnad mellan ochdet görs någonatt varor

itjänster i övrigt gällerningar. Uttrycket och är såsomvaror

förmarknadsföringslagen uppfattas heltäckande såvälatt som

nyttigheter andra likställsför andra För detsådana som m.m.

kvalitet förväxling beträffandeförväxling beträffande med ursprung.

vilseledande kvalitetsuppfattning minst likakonsumentenFör är en

ursprungsuppfattning, huruvidaskadlig sådan och ensom en

fallvisst iprodukt dessutom så oväsent-utsäger något ärursprung

tredje marknadsrättsliga helhetsbedöm-ligt. För det betonas den

i praxisningen. Marknadsdomstolens uppställda krav särprägel,på

inarbetning likartat helhetsintryck har i förslaget medoch ersatts ett

förväxlingsrisk.ochkommersiell särprägelkrav på

förväxlingsrisk förutsätter produktenskall föreliggaAtt det atten

den viss igenkänning ellermarknadenkändär så på att gerpass

för bestämmelsensvissa associationer. Därför förutsätts också

kommersielltillämplighet skalldet efterbildats äga särprä-att som

kommersiell, särprägel börMarknadsföringsmässig,gel. dvs. vara

i sitt marknads-till företeelse helhet upplevskopplad hur en som

i förhållande tillhur den fram marknadensammanhang, står

ligga isärprägeln kan därför lika välDen kommersielladär.annat

i originellakombination marknadsföringsåtgärder somen av

själv och användsegenskaper hos produkten samman-som en

företeelses form,fattande definition mängd egenskaper hos enav en

SOU 1993:59



654 Bilaga 2

vilka identifierbargör den på marknaden. Detta kan ivara en

vidsträckt känneteckensrättslig bemärkelse, dvs. egenskaper som

förknippas med visst kommersielltett Det kan ocksåursprung. vara

fråga oprecis identifikation viss kvalitet hosom en mer av en vara,

tjänst eller nyttighet.annan

Kravet på kommersiell särprägel förutsättningsåsom för ett

konkurrensrättsligt skydd torde överensstämma med praxis i de

länder där sådant skydd harett utvecklats. Vad funktionelltärsom

betingat kan inte åtnjuta konkurrensrättsligt efterbildningsskydd.ett

En skruv är skruv, och och måste i avsaknaden var en av en

immaterialrättslig fåensamrätt utnyttja det funktionella förrent att

kunna konkurrera likapå villkor. Den identiska eller kvasiidentiska

produktutformningen får inte nödvändig för visstuppnåattvara ett

resultat. En sådan inställning har också kommit till uttryck i MD

1981:2, Conex. Ett förbud baseras på produktlikheten riskeraratt

leda till onödig förväxlingsrisk.att vilket särskilt kommer till

uttryck i andra meningen.

Därmed detstår också klart bestämmelsen inteatt går åberopaatt

beträffande reservdelar, tillverkats originaltillver-änsom av annan

karen och vilka inte åtnjuter immateriellnågon Reserv-ensamrätt.

delen måste såväl tekniskt utseendemässigt och det gärsom passa

i praktiken inte tillfredsställa marknadenatt med än endamer en

formmässig lösning. I sådan situation, kan efterbildningen inteen

sägas onödig. Dess särskilda utformningen är nödvändig förvara

kunna konkurrera. Enatt sådan efterbildning kan därför inte anses

vilseleda enligt förevarande bestämmelse, det inte ocksåom

förekommer andra i marknadsföringenmoment gör attsom

SOU 1993:59



655Bilaga 2

för originalet.skallefterbildningen bland konsumenterna tas

efterbildningarförväxlingsbaraföreslagna bestämmelsenDen om

efterbildning,just dvs.frågaförutsätter det skallatt om envara

marknadsföringenförförlagan förelegatkunskap hamåste attom

för kärandenbevisregelförbjudas. Någon betungandeskall kunna

föreliggereftersom detemellertid inte frågadetär en presum-om,

ellerkommersiellt särprägladvid förväxlingsrisk medtion varaen

kommit inefterbildning från denfrågatjänst det äratt somenom

bevisas. fallerinte Det påmarknaden,pä annat svaran-senare om

efterbildat.visa han inte harden att att

förväxlingsrisk, böringen efterbildning, ändåFöreligger men en

marknadsföring kunnaotillbörliggeneralklausulenden allmänna om

informations-användning liksom generalklausulentillkomma om

förväxlings-neutraliseringskyldighet för åstadkommaatt aven

möjligt.risken, där detta är

Även till direktförväxlingsrisk närmande ellerkan ettettutan en

företagsetableratmarknadenindirekt åberopande påeller ettav

innebä-i form och tjänsterproduktereller dessverksamhet varorav

marknadsföring, nämligen dessotillbörligt utnyttjande iett avra

renommésnyltning Marknads-harBeträffandegoda anseende. sådan

itillpositioner dagens,successivt flyttat fram sinadomstolen

Utvecklingen kan1993:9 BOSS.enlighet med MD ses som en

i ökadinternationella trendennaturlig anpassning till den att

forminvesteringar iutsträckning näringsidkaresvärna avom

produktutveckling marknadsinsatser.och

uttryckligytterligareframförda dåenlighet skulleI med det en

lämpligenformuleras,renommésnyltning kunnaregel ettmot som

SOU 1993:59



656 Bilaga 2

andra stycke, eftersom det kan fördel snyltning bådeattvara en av

det och det andra slaget återfinns i paragraf:ena samma

En näringsidkare får inte dra fördel näringsid-av en annan
kares verksamhet, eller tjänster på sätt är ägnatettvaror som

snylta dennespå kommersiellaatt anseende.

Om goda anseende utnyttjats föreligger presumtion förannans en

renommésnyltning, inte utnyttjandet är uppenbart tillbörligt,om

vid korrekt genomförd jämförandet.ex. reklam. För det skallatt

kunna bli tal renommésnyltning över huvud detärom taget, en

utgångspunkt det utnyttjade företaget har ovedersägligatt ett

anseende marknaden.på Det skall alltså fråga utnyttjandevara om

anseende i visst kommersiellt sammanhang, definieratettav som

det goda anseende tillkommer företags verksamhetettsom som

helhet eller i form dess särskilda eller tjänster på markna-av varor

den. Alla näringsidkare kan komma ifrågatyper och allaav typer

verksamheter. Den föreslagna lagtextens 0rd verksamhetav avser

anknyta till företagsbegreppet 10i Pariskonventionensatt artikel

franska: etablissement; engelska: establishment.

Något krav konkurrensrelationpå finns inte enligt bestämmelsen.

Oavsett konkurrensförhållande skall det inte möjligt draattvara

fördel goda anseende. Att i marknadsföring kallat.ex.av annans

sina för strumpornas Rolls Roycestrumpor är renommésnyltning.

Ingen uppfattar något företagen.samröre mellan Det efter-som

isträvas år stället viss kvalitetsöverföring associationenen genom

till det goda anseendet. Ju kommersiellt anseende finnsmer av som

upparbetat för verksamhet, eller tjänster, desto större ären varor
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eftersomkänsligheten för inte minst sådana medandras närmanden,

periferabekanthet från häll.ökad kan komma allt mer

Slutligen bestämmelsen under-skall påpekas äratt attgenom

otillbörlighetsrekvisit, Marknadsdom-ordnad lagens allmänna ges

omständigheter vid sinstolen särskilda möjligheter in andravägaatt

renommésnyltning.helhetsbedömning förväxlingsrisk eller Enav en

viss förväxlingsrisk förstärkas subjektiva elementkan såsom enav

proñtering insatssnyltningsavsikt ochelleruppenbar på annans

dylikt direkt efterbildande.avgjutning eller En sådant.ex.genom

avsikt framstår vid systematisk efterlikningockså uppenbarsom av

kombinationer produktutformning marknadsinsatser.ochav
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20 § marknadsföringslagen

för geografiska ursprungsbeteckningardet svenska skyddetär-

tillfyllest

1 Bakgrund.

ursprungsbeteckningar marknadsföringsinstrumentVärdet av som

utlandsmarknader‘,framför alltgäller kanske på hem-ävenmen

visasz.mamarknader berörs skall Intresset skyddastrax attsom av

framförhittills allt varit tilldetta värde har koncentrerat länder med

agrarorienterad produktion traditionelltbetydande och rör ost,en

Ävensäljsvin m.fl. liknande konsumentmarknaden.påvaror, som

traditionella kvalitetsladdademed ursprungsbeteck-de varornaom

ningar för Sveriges del spelar underordnad förroll änen mer

åtskilliga intresset för ursprungsbe-andra västländer, skulle dock

teckningar i gälla ocksåhögre utsträckning för närvarande kunnaän

Sverige och beträffande svenska varor.-

finnsDet internationella skyddet för ursprungsbeteckningar

1 Se Markenrechtliche Köln-Berlin-Bonn-Beier, F.-K., Abhandlungen,
lünchen 1986, 503.s.

2 Se särskilt 1976:nedan betr. MD 17.
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nedlagt i antal konventioner. Av dessa internationellaett överens-

kommelser har Sverige tillträtt Pariskonventionen för industriellt

rättsskydd 1883 och den fransktpå initiativ tillkomna Madrid-

överenskommelsen angående undertryckande oriktigaav ursprungs-

beteckningar på handelsvaror 1891. I Madridöverenskommelsen,

Hinder’,1992 omfattades 30 deltar Sverige endasom av som

land‘.nordiskt

Utöver konventioner, enligt vilka de anslutna länderna sigåtar att

visstpå skyddasätt ursprungsbeteckningar från andra konventions-

länder, finns det internationellapå planet bilateralaantalett stort

överenskommelser. Ingen dessa berör Sverige.dock Deav

bilaterala överenskommelserna bygger allmänt påsett ett system

med listade beteckningar, länder ömsesidigt åtar sig attsom

skyddas
.

1 l Lagstiftningen.

Förutom det generella skyddet vilseledande enligt generalklau-mot

sulen i 2 § marknadsföringslagen 1975: 1418 i 20 § särskiltanges

3 Industrial Property ll992 s.

4 Finland har sig väl uppfylla bestämmelserna i 10ansett 1 Pariskonvenart.
tionen och likaså huvudprinciperna i Madridöverenskommelsen; tillträde till deett

har dock befunnits onödigt, vidare Rissanen, K., J .F.T. 1988senare vara se
252.

5 T.ex. 19614har Västtyskland slutit fördragsådana med Frankrike GRUR Int.
431, Italien GRUR Int. 1964 428, Grekland GRUR Int. 1965 425s. s. s.

Schweiz GRUR Int. 1967 347 Spanienoch GRUR Int. 1973 669.s. s.
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siktemed geografiska ursprungsbeteckningarpå att:

Regeringen kan med avseende främmande förordnapå stat att
följande bestämmelser skall gälla.

Beträffande försedd oriktig vilsele-är med ellervara som
dande ursprungsbeteckning, vilken direkt ellergenom varan
indirekt frambragt eller tillverkad i främmandedenanges vara

eller inompå denna belägen fårnågon allmänstaten ort
domstol föreskriva åtgärd enligt 18 § i andra falläven än som

där. Detta gäller dock beteckningen enligtavses om
handelsbruk tjänarendast utmärka eller denatt artvarans om
åtföljes uppgift tydligt fram-harattav som anger varan

tillverkatsbragts eller i angivnaden eller på denstaten
angivna orten.

enligtAnsökan åtgärd fårandra stycket görasom av
åklagare eller, denne har beslutat ansökan,göraattom av

drivernågon rörelse med slag densom vara av samma som
ansökningen avser.

Enligt 18 § kan allmän förordnadomstol vilseledande fram-att

ställning finns förpackning,på reklamtryck, affárshand-som vara,

ling eller dylikt skall utplånas eller ändras ickeså den längre äratt

vilseledande. syfte inteKan detta uppnås kanpå sättannat,

domstolen förordnaäven skall förstöras iegendomenatt samt tas

ibeslag avvaktan förordnande vadpå skall hända med den.somom

5 § förordningen 1970:495utländska varumärkenom m.m.

innehåller också hänvisning till §20 marknadsföringslagen meden

avseende till Pariskonventionenpå anslutna ochärstater som

Madridöverenskommelsen.

Enligt § första14 2 1960:644stycket varumärkeslagen skallnr.

vidare varumärke inte registreras...ett

om det vilseleda allmänheten.är ägnat att
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Eftersom registreringsförfarandet ofta innansker den märkesför-

sedda finns marknaden ochpå reell bedömningutevaran en av-

kännetecken vilseledandeeventuellt förstär normalt kan skeettom

detta i funktionnär är departementschefenansåg kvalifikation:en-

motiveradom det uppenbarligen ägnat...är väl Genom devara

ändringar varumärkeslagen, iled EG-anpassningenettav som var

1.1.19937,immaterialrätten och iträdde kraft den togsav som

dock kvalifikationdenna bort.

Liksom tidigare får dock gälla ifrån varjelångtattanses

varumärke innefattar benämningen geografisktpá områdeettsom

kommer bedömas vilseledande registreringsmyndigheten.att som av

Bl.a. torde uppfattasvad kan fantasibeteckningar friagåsom som

generösoch praxis har generellt varit tämligen

Varumärkeslagen innehåller också i 13 § första stycket en

bestämmelse att:om

Ett märke uteslutande eller med endast mindre ändringsom
eller tillägg .geografiska skall inteanger varans... ursprung. ..
i för sigoch särskiljningsförmåga.haanses

13 § varumärkeslagen har visserligen primärt göra medatt

varumärkets särskiljningsförmåga, fungerarbestämmelsenmen

indirektockså förskydd ursprungsbeteckningar. Detettsom

5 Se 1960: 167 113; jfr. den i SOU 1958: 10 föreslagna utformningenprop. s.

7 Se 199293:48 75.prop. s.

3 Se exempel från praxis Levin, M., Made in Sweden 1990 33 ms.
hänv.
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varumärkesskydd skallföravgörandeförarbetena detframhålls i att

uppfattatbli påvissthuruvida 0rd kan väntas namnetett somvara

övrigti kanelleri omsättningskretsenursprungsort om manvarans

saluföras medSverige kommai kanmedräkna attatt varor

ifrågavarandei med detsittangivande de har ortatt enursprungav

namnet°.

ursprungsbe-geografiskamöjlighet skyddaytterligarevissEn att

förfinnas inomvidareenligt svensk tordeteckningar rätt ramen

enligt förutsätt-princip1960:645, ikollektivmärkeslagen samma

varumärkeslagenm. visserligenHär detenligt ärningar som

2 skulleförstaenligt § stycketbedömningen 14tänkbart att nr.

förefallerpraktiskadenannorlunda,kunna något nyttanmenvara

möjligheterna tillnämligenInternationelltbegränsad. äratt vara

kringskurna. Möjligtviskollektivmärkesregistrering ofta snävt

i vissEG-förordningen varumärkenkommandekan den om

situation för i dettaförändrad Europamedförautsträckning en

avseende.

för ursprungsbeteck-särskilda skyddreglernajust nämndaDe om

9 Se SOU 1958:10 272s.

‘° Se kollektivmärkeslagen.2 §

indicationsinternationale desprotectioni SymposiumSe Gevers, F. sur
2471988K., J.F.T.Rissanen,125; jfr. dockWIPO 1990,çéographiques, s.s.

enligt tyskfinns rätt,Den ävenenligt engelskmöjlighet rätt.pekar dennapåom
1976 320Herkunftsangabe, MünchenDie geographischevidare W.Tilmann, s.e , m.fl.imöjligheter Beneluxmotsvarande356 Se betr.ff. densammeäven

ff.änder 399s.

‘2 Se förslagets 55 A.art.

1993:59SOU
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ningar finns bl.a. för Sverige skall kunna uppfylla sinaatt åtagan-

den enligt Pariskonventionen och enligt Madridöverenskommelsen.

Sverige tillträdde Madridöverenskommelsen 1934, enligt vilken

unionsländerna sigåtar längre gående förpliktelser de följerän som

Pariskonventionen.av

Mot bakgrund det allmänt växande intresset för skyddav av

ursprungsbeteckningar och den svenska ansökan medlemsskapom

i EG kan dock ifrågasättas den nuvarande regleringen ärom

tillfyllest. Därtill kan ifrågasättas den svenska implemente-om

ringen Madridöverenskommelsen de internationellaav motsvarar

kraven.

2. Det internationella skyddet

Utöver Pariskonventionen och Madridöverenskommelsen finns

sedan 1958, efter franskt initiativ, denett s.k. Lissabonöverens-

kommelsen skydd för ursprungskännetecken och sådanasom

internationella registrering den 1951år beslutade Stresakon-samt

förventionen användning originalbeteckningar och benämningarav

på 0st.

Registrerade ursprungskännetecken åtnjuter förhållandevisett

starkt skydd i de till Lissabonöverenskommelsen anslutna län-

3 Se vidare nedan EG-förordningen 208192.om

1‘ Se nedan avsnittet den svenska anpassningen.om
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derna. särskildaStresakonventionen föreskriftersåväl omavser

innehållet vissa förregler till skydd vissahos ostsorter som

ostar.beteckningar såsom ursprungskännetecken på

2.1 Pariskonventionen

Den exemplifierande uppräkningen industriella rättigheter iav

Pariskonventionens artikel innehåller il andra stycket dennumera

textenauktoritativa franska indications debegreppsparet

d ’orzgine. Paristexten 1883appellations I stodprovenance ou av

indications de provenance, vilket ändrades viddet endast

1925. franskarevisionskonferensen i Haag Det den uppdelningenär

ursprungsbeteckningar indicationssidan provenancedepå å ena

urprungskännetecken appellations d’origine,och den andraå

fått allt internationelltmed lopp har starkareårens ettsom genom-

SÖöversättningen 1970:60, 1969:168slag. Den svenska prop. s.

fortfarande298 emellertid uteslutande samlingsbegreppetanvänder

ursprungsbeteckningarÅ

5 Se vidare nedan.

1° Stresaunionen.Bland nordiska länderna enda medlemde Danmarkär av

7 Se 29 Pariskonventionen; G.H.C., Guide thevidare Bodenhausen, toart. sei
aris Convention, Geneva 2181968, Article 29 s.

‘8 Motsvarande geographische Bezeichnungengäller enligt tysk därrätt,
.nfattar Ursprungsbezeichnungen,såväl Herkunftsangaben det trängresom

skillnadenappellations d’origine. mellanlotsvarande Inte heller engelska harpå
ndications origin betydelse.of source appelations of reelloch någon
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För såvitt ursprungskännetecken inte skyddadeär särskildsom en

immateriell rättighet enligt den nationella lagstiftningen, vilket inte

fallet i Sverige,är torde detta i sak dock inte innebära någon

skillnad. Ursprungskännetecken får nämligen allmänt sett anses

underbestämning ursprungsbeteckningar,till enligtvara en som

åtskilliga länders innefattasynsätt torde såväl de egentliga, direkta

eller indirekta, geografiska ursprungsbeteckningarna som

ursprungskännetecknen.

Geografiska ursprungsbeteckningar enligt Pariskonventionens

terminologi avser:

varje uttryck eller symbol föranvänds att attsom ange en
produkt härrör från ort.visst land, trakt ellerett en en

Den närmare preciseringen ursprungskännetecknen finns iav

Lissabonöverenskommelsens 233,artikel enligt vilken uteslutande

sådana skyddsobjekt.utgör Därmed då:menas

19 Se Ladas, S., Patents Trademarks and Related Rights CambridgeIII, 197.
§ 842 1575; jfr. länder anslutna till Lissabonöverenskommelsen.s.

2° Se Bodenhausen, G.H.C. Article lO 138a. a. s.

2‘ Vid revisionskonferensen i Lissabon föll förslag betona särprägel:ett attom
hos de bägge begreppen byta or and grundpå lansatt ut motgenom ettattav
Sydafrika sig sådan ändring konventionstexten,motsatte Se Actes de Lisen av
bonne 771 ff. Detta misslyckande hade främst sin igrund översättningsprobler.s.
mellan franska och engelska, vidare Ladas, § 842 1574.se a. a. s.

22 Bodenhausen, G.H.C. Article paragraph 2 23.a. a. s.

23 Agreement of Lisbon for the Protection of Appelation of Origin and thei
international registration of October 3 1958.
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ellertraktland,geografiska beteckningen påden ett enen
här-utmärkabeteckningvilken att somen vara,ort, avser

beskaflenhet berorellerkvalitetdärifrån ochstammar vars
geografiska miljön,denhuvudsakligenelleruteslutande av

2.mänskliga faktorernaochde naturligainbegripetdäri

lagstiftningens bestäm-franskadentillbakaDefinitionen pägår

blir utslags-geografiska miljönnaturligavilka denenligtningar,

ursprungskänne-justskyddsberättigatför vad ärgivande somsom

tecken.

Pariskon-textversion1967gällande10 årsArtikel i den avnu

ventionen användningvidkonventionsländernauttalar att av

rörandep0rtantfaussement angivelserfalska ursprungvarans

i artikelsanktionsmöjligheter,upprätthållaskall angessomsamma

firma,ellerhandelsmärkenfabriks- ellerolovligen anbragta9 om

kännetecken.skyddadeför nationellt

alternativt införsel-vid införsel,beslagföreskriver9Artikel om

kännetecken.intrångsgörandelandet,inomförbud eller beslag av

beslagsmöjligheter ävenalltså10 reglerasartikelGenom m.m.om

falsk angivelseanvändningindirektdirekt ellervid varansavav en

artikeldärtill10 förstärks9i artiklarna ochReglerna avursprung.

10.

falskaförsta endastför detemellertid10Enligt artikel är det -

omfattasursprungsbeteckningarinte vilseledandeoch avsom-

med-iskyddåtnjuts ingetFör det andrakonventionen. ett annat

appellations24 Stresakonventionen, därJfr.268.1966:71Se SOU s.
Lissabonkonventionen.ibetydelse änl’origine ha någotansetts annanen

25 i Stockholm.revisionskonferensenFrån
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lemsland för sådant där är uppfattaatt generisksom som en

beteckning. För det tredje detstår de anslutna länderna fritt att

bestämma de sanktioner konventionen.omnämns iom som

Pariskonventionens 10artikel innebär visserligen vidare att

medlemsländerna måste upprätthålla effektivt skydd illojalett mot

konkurrens. Bestämmelsen skulle därmed kunna uppfattas innefatta

också indirekt värnett användningen falskamot eller vilseledan-av

de geografiska ursprungsbeteckningar. Ett skydd sådana ärmot

dock inte särskilt omnämnt bland exemplen illojalapå konkurrensåt-

igärder tredje stycket punkterna 1-3, vilka det är särskilt angeläget

motverka.att

Exempliñeringen är i Övrigt endast uppfatta rekom-att som en

mendation, det blir fråga för nationell rätt slutligensom en att ta

ställning till fallet.i det enskilda Därtill kommer emellertid att

tyskt förslagett vilseledandeatt ursprungsbeteckningar justom

skulle bland exemplentas illojalapå konkurrenshandlingarupp

avslogs vid revisionskonferensen 1958.i Lissabon Detta torde ge

visst stöd för dem inte vill tillerkänna ursprungsbeteckningarsom

skydd 10,enligt artikel också bestämmelsen på grund sinom av

utformning i övrigt får direkt användbar där direktanses vara

26 Se WIPO DOC. GEOCEI/2 18.para.

27 Se WIPO DOC GEOCEI/2 16.para.

2 Jfr. Bernitz, U., Marknadsrätt, Stockholm 1969, 470.s.

29 Se Krieger, GRURA., Int. 1959 90 ff.s.
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tillämpas3°.bestämmelseranvändbarhet konventionensav

skydd för ursprungsbeteck-Sammanfattningsvis alltså detmåste

rubriceras tämligenningar följer Pariskonventionen somsom av

ringa, 100 länderomfattningen bred. Idag är överäven ärom

till konventionen.anslutna

till skillnadi dessutomUtgångspunkt detta sammanhang är att,

förterritorialitetsprincipfrån Pariskonventionens huvudregel om en

ivarumärkenindustriella rättsskyddet ochdet mönsterpatent,av

skyddsmöjligheterna oberoendedvs. därandra länder, äratt av

ursprungslandet, för ursprungsbeteckningarskyddet i har skyddet

ursprungslandet.ii princip gjorts beroende skyddetdäremot av

geografisk ursprungsbeteckning inteinnebär ärDet alltså att om en

åtnjuter den normalt inte heller skyddskyddad i ursprungslandet,

i andra länder.

beteckning åtnjuter skydd i gällerursprungslandetInte ens om en

automatiskt existerar i länder,emellertid också andraskyddatt

till fall därbegränsat endasteftersom skyddet där kan att avsevara

ursprungsangivelse.falsk Merkonsumenterna vilseleds av en

Pariskonventionen.enligtkrävs inte

3° Sverige, övriga nordiska länder ellerdock falletDetta med bl.a.är
1der med law-system.ett common

3‘ GEOCEI/1 56.Se WIPO DOC. 18para. o.

32 quelle.Jfr. registrering telledock varumärkenav

33 vidare nedan.enligt Lissabonöverenskommelsen,Så uttryckligen se

3‘ GEOCEI/2 8-9.Se WIPO DOC. para.

35 103Jfr. dock art. st. nr.
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2.2 Madridöverenskommelsen

Fram till revisionskonferensen i Lissabon 1958 saknade bestämmel-

i Pariskonventionens artikel 9 egentlig betydelse. Dessförinnansen

föreskrev nämligen konventionstextens minimiregel förutsätt-såsom

ning för ingripande det skulle frågaett ursprungsbeteck-att vara om

ningar fogade till uppdiktad eller i bedräglig avsiktsom var en en

firma.lånad

Förbehållet medförde Madridöverenskommelsen i ställetatt

kommit spela betydelsefull roll för de länder tillträttatt en mer som

denna. Den handlar uteslutande geografiska ursprungsbeteck-om

ningar och beteckningar:bl.a. omfattas där vilseledandeäven

De länder, vilkapå denna överenskommelse tillämplig,är
förbinder sig...att förbjuda användande... alla beteckningar,av

har karaktären offentliggörande och ägnadeärettsom attav
vilseleda allmänheten angående ursprung...varors

Ett problemen i samband med geografiska ursprungsbeteck-av

ningar, inklusive ursprungskännetecken, är sådana i vissa länderatt

ibland uppfattas generiska inteoch begränsas till sinsom namn,

användning i samband med produkter speciell kvalitet ellerav en av

3° En regel fortfarandealltså gäller mellan sådana länder endalsom som
tillträtt tidigare konventionen, eller mellan ländertvå vilket dettexter av av er
tillträtt sådan tidigare version.en

37 Se SOU 1966:71 264 ff.s.

3 3.Se art.
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ursprung. bedömningen skall skePrincipenspeciellt attett om

tillträtti de länderskydd söks gäller ocksåi land därdet som

inledningsvis lyder:artikel 4Madridöverenskommelsen, vars

beteck-bedöma, vilkaland skall haDomstolarna i varje att
karaktär ickegeneriskagrund ärsinpáningar avsom

överenskommelsedennaunderkastade bestämmelserna i

enligt Madridkonven-bedömningendiskretionäraDen nationella

för ursprungsbeteck-nämligenundantag,tionen gäller dock med ett

artikel fortsätter:eftersom 4vinodlingsprodukter,ningar på

inbegripsvinodlingsprodukterförUrsprungsbeteckningar
undantagetomförmäldaartikeldet dennadock i uti

ursprungsbe-innebär alltså sådanauttryckliga undantagetDet att

enligtdegenereringskyddadesådana,endast ärteckningar, motmen

överenskommelsen.

förbättringMadridöverenskommelsensliggerSammanfattningsvis

till Pariskonven-i förhållandeursprungsbeteckningarförskyddetav

skyddeti generelladetreglering efter 1958 Lissabontexttionens års

beteckningardegenereringoch i skyddetvilseledande motmot av

överenskommelsensmedför dockI övrigtvinodlingsprodukter.på

slutgiltigtsöksskyddland därdet dethuvudregel äratt somom-

genetisk, ochursprungsbeteckning skallavgör anses varaenom

39 140.10ArticleSe G.H.C.Bodenhausen, s.a.a.

4° 112-113.nedanLissabonöverenskommelsenJfr. betr. notv.
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därmed fri för använda, eller kunna åtnjutaatt skyddenvar att-
förvärnet de geografiska ursprungsbeteckningarna förblir tämligen

också mellan de till överenskommelsensvagt, anslutna länderna.

Att det är den territoriella uppfattningen blir avgörande försom

det skydd ursprungsbeteckningar de facto erhåller på utlands-som

marknader utgör påtaglig risk för degenerering andraen av

ursprungsbcteckningar dem förän vinodlingsprodukter. Principen

omöjliggör också internationell homogen tillämpning skyddeten av

för ursprungsbeteckningar inom för överenskommelsenramen

Ett problem är deannat ursprungsbeteckningaratt isom avses

Pariskonventionen och Madridöverenskommelsen endast omfattar

geografiska områden ort, trakt eller land, och beteckningar för

sådana är normalt inte i juridisknågon eller fysisk ägo; depersons

tillkommer landet. De kan de då inte registreras känneteckensom

för enskild näringsidkare, dock möjligtvis för kollektiven ett av

sådana.

Därmed uppstår också fråga berättigadär ägareom vem som

påtala skydd. Dettaatt problem är emellertid avsevärt mindre än det

gäller den just anförda nationella bedömningen.som Av Pariskon-

ventionens artikel 10 andra stycket följer nämligen berördaatt

fysiska eller juridiska skall rätt uppträdapersoner attges som

målsägare. Motsvarande bestämmelse framgår Madridöverens-av

kommelsens artikel 2 första stycket.

4‘ Se Baeumer, L. i Symposium protection internationale des indicationsur
géographiques, WIPO 1990, 18.s.

42 Se Bodenhausen, G.H.C. lO 140art.a. a. s.
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2.3 Lissaboniiverenskommelsen

fortsattDet skyddet för ursprungsbeteckningar efterocksåsvaga

Madridöverenskommelsens tillkomst till Lissabon-skälet attvar

överenskommelsen betydligt regleringmed kom tillsträngareen

istånd samband med revisionskonferensen 1958. Lissabon-där

registreringsförfarandeöverenskommelsen bygger påsagt ettsom

ursprungskännetecken. Registret förs WIPO:s Worldav av

Intellectual Property Organization Internationella Byrå i Geneve.

Vidare krävs dock officiell i förakt ursprungslandet atten

kännetecknen skall kunna åtnjuta idet starka skyddet andra

länder. Endast beteckningar skyddadeär lag isom genom

ursprungslandet alltså registreras. Skydd förkan anmäldaså

i övrigaursprungskännetecken kontraherande länder underuppnås,

förutsättning inte förbehåll registreringendessa inomgöratt mot en

fir.tid ettav

gjortI den land har förbehållmån skydda detett ett mot att

registrerade fristen,kännetecknet inom föreskrivna exempelvisden

grund benämningen i fråga där blirpå redan är degenererad,attav

det inte skyldigt för framtidenheller upprätthålla skydd föratt att

territorium.det registrerade ursprungskännetecknet inom sitt

43 Se vidare WlPO DOC. GEOCEI/2 26 ff.art. samt para.

‘4 Art. 5 3 4.o.

45 Se 3 Generellt5 4. för kritisk analys, Tilmann, W.art. o. en se a. a. s.
12 ff
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Denna reglering skiljer sig från Madridöverenskommelsens och

Pariskonventionens på två väsentliga punkter. För förstadet

föreskrivs skydd än de berättigades nyttjandemotom annans av- -

det registrerade ursprungskännetecknet, alltså oberoende av om

fråga är falsk användning eller det sker vilseledan-påom en ettom

de Ursprungskännetecknensätt. skyddadeär sådana, på ettsom

likartat sätt varukännetecken. För det andra är samtligasom

ursprungskännetecken uttryckligen skyddade degenereringmot

Lissabonöverenskommelsen4°enligt inte förendast de vinodlings--

produkter, flertaletäven just sådana.om avser

I Lissabonländerna kan domstol nämligen inte förklara att etten

registrerat ursprungskännetecken betraktaär genetiskatt som en

beteckning enligt den nationella lagstiftningen landet inte harom-

gjort uttryckligt förbehåll, såsom beskrivitsett En ytterligareovan.

garanti för degenerering ursprungskänneteckenatt inte skallav

komma till stånd ligger i överenskommelsen föreskriveratt att

sådana skall skyddas inte endast direkta utnyttjande,mot annans

även varje slag tillägnande. Såsomutan mot exempel sådantpåav

otillåtetär nämns användning ursprungskänneteckensom av

tillsammans med neutraliserande tillägg sort, typ kopia,som

etcf.

Lissabonöverenskommelsen har dock inte 1992 lockat änmer

16 länder ansluta sig innefattaroch endast drygt 720 registreradeatt

4° Se art.

‘7 Se art.
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finnsursprungskiinnetecken. ländernakontraherandeBland de

inteochländerna,nordiskaövrigadeSverige eller någotinte av

Spanien,Storbritannien,Schweiz,Japan,Benelux,heller t.ex.

erkändaallmäntdockgällerGenerelltU.S.A.ellerTyskland att

geografiskaåtnjuter skyddnormaltursprungskännetecken som

Lissabonöverens-utanförländer ståriursprungsbeteckningar som

k0mmelsen4°.

tillförklaringuppenbarförefallerSammanfattningsvis en

starkadessattraktivitetringaLissabonöverenskommelsens att vara

betingadegeografisktEndastjordbruksprodukter.inriktning på

skyddsobjekt.klimatvegetation, ärjord,egenskaper vatten,

huvudsakligenuteslutande ellerskallbeskaffenhetKvalitet eller

skyddetdåmiljön, ärspeciellageografiskadenbero menav

effektivt.

definition, inteenligt sinöverenskommelsen,omfattarDäremot

exempelvisproduktion bygger påförbeteckningargeografiska som

skicklighet. haft sinLändertraditionellupparbetad,lokaltpå som

ointresseradevaritdärvidproduktion, hartyngdpunkt i sådan typ av

få någotagrarprodukter,för andrasskyddupprätthålla attutanatt

väsentliga områden.för demigen påmotsvarande

tillkommitLissabonöverenskommelsen harMadrid-Såväl som

19, dvs.artikelmed dessenlighetParisunionen, iförinom ramen

tillhör denna,ländermellanöverenskommelsersärskildade är som

48 1989.novemberWIPO,Uppgift

‘9 19.iL.Se Baeumer, a. s.a.

523 ff.5° F.-K.därtill Beier,KritiskJfr. art. s.a. a.
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för upprätthållaatt högre skyddsnivå sins emellanen än vad

huvudkonventionen föreskriver minimiskydd. En viktigsom

skillnad mellan de två överenskommelserna är emellertid är detatt

i Lissabonöverenskommelsen finns krav direktpåett samband

mellan det geografisktg och viss, justursprunget på grunden av

detta, betingad kvalitet . produit qui originaire dont.un esten et.
la qualité les caractêres dus exclusivementou sant essentielle-ou

milieu geographiques....ment Madridöverenskommelsenau

saknar koppling.dennal
i
i

B 3. Den svenska anpassningen till Pariskonventionen

och Madridöverenskommelsen

E Madridöverenskommelsens artikel l första stycket lyder:
i

Varje på vilken finns anbragt oriktigvara, eller vilse-en
ledande beteckning, varigenom de länder, på vilkaett av
denna överenskommelse tillämplig,är eller plats belägenen
inom något dessa, direkt eller indirektav såsomanges
ursprungsland eller skall beslagiursprungsort, vidtagas
införsel till något nämnda länderav

För svenskt vidkommande tillkom lagen den 4 juni 1913av

angående förbud införsel till riketmot med oriktigav varor

ursprungsbeteckning 1913:159 den provisoriskasamt lagen av
den 9 oktober 1914 angående förbud i vissa fall för-mot varors

5 Se vidare nedan.
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saluhällandeursprungsbeteckningar ochoriktigamedseende av

bakgrund1914:422 blandoriktigt märkta motannat av envaror

vilketMadridöverenskommelsen,tillträdakunnaönskan att som

193452.skeddesagt

förmaj 195322kungörelsen denkompletteradeslagarDessa av

Madrid-tillskedde,anslutning, sedanmöjliggöra denatt som

SÖ 1953:25. 1953 kungö-årsLondontextöverenskommelsens

särställ-vinodlingsprodukterursprungsbeteckningar förrelse engav

svenskaför detnödvändigtframkommit,ning, vilket attvarsom

artikel 4 andraöverenskommelsensskulleskyddet motsvara

punkten.

bemyndigandenagivna1913 1914 lagari och årsMed stöd deav

förhållandetillämpliga iskullei dessaförordnades reglernaatt vara

Madrid-tillanslutnaursprungsbeteckningar från ländertill som var

konventionen54. med till-i sambandupphävdes docklagarDessa

1970 SFS 412.marknadsföringotillbörliglagenkomsten omav

teknisktochblivit föråldradehade1914 lagar1913 och års var

möjliggjordeinte längretill devilket leddeofullgångna, att en

Önskemålettillämpning. vilseledandemotverkakonsekvent att

tillgodosesvälursprungsbeteckningar kommageografiska ansågs att

marknadsföring.otillbörligden lagen motnyaav

Paris-varkensammanhangetframhöll iDepartementschefen att

466 ihänv.Se Bernitz, U. notm.a a. s..

53 257 ff.Se SOU 1966:71 s.

5‘ 1969:502.Se K.K.exv.

5‘ 106 ff.1970:57Se s.prop.
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konventionen eller Madridöverenskommelsen kunde innefattaanses

något absolut krav på beslag vid införsel eller införselförbud eller

beslag inom landet. Det tillräckligt för levaom tillattvar upp

konventionsâtagandena den nationella lagstiftningenatt gav samma

skydd åt utländska inhemskaåt intressen. Vad gällde vinod-som

lingsprodukter hade utredningen otillbörlig konkurrens SOUom

1966:71 vidare framhållit att...

med hänsyn till distributionen sådana iatt landvårt handhasav
och kontrolleras statliga företag och och dessa striktav organ
följer internationellavåra förpliktelser i fråga ursprungsbe-om
teckningar och kan förväntas göra iså även framtiden-

behövdes det inte någon särskild författningsbestämmelse sådantom

skydd.

Som redan framgått har departementschefens tolkning av

Pariskonventionens artiklar 9-10 och den motsvarande itexten

Madridöverenskommelsens artikel l stöd i själva konventionstexten.

De anslutna länderna har fritträtt själva bestämmaatt deom

sanktioner omnämns. Genom formuleringen i Pariskonven-som

tionens artikel 9 första stycket:

Varor, vilkapå olovligen finns anbragtfabriks- eller handels-
märke eller firma, skall beslagi vid införseln till detagas
unionsländer, vilkai ifrågavarande märke eller firma äger
laga skydd

5° Se SOU 1966:71 281.s.
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uteslu-bestämmelsen lämnasgenomförandetnämligen att avavses

judiciella åtgärderadministrativa ochoch denationell rätttande åt

fråga. inteframgårDettaitillgängliga i landetfinns omsom

stycke:sjätteartikelnsannat av

medger beslag sigickelandlagstiftningen någotOm i vare
skalllandet,beslaginförselförbud eller inomellerinförselnvid

enlighetändratslagstiftning idennadessåtgärder, tillsådana
ifrågavarandedeträttsmedel,med dehärmed, ersättas som

landetstillförsäkrarfalljämförligalagstiftninglandets i egna
medborgare

bestämmelsenrevisionskonferenseni därHaag,viddiskussionenAv

jämfört medförsta styckettydligtvidareframgår det attantogs,

till ländernarekommendationinnebärendast attstycketsjätte en

bestäm-sanktionerna ochomnämndastycketi förstainföra de att

förpliktande. Artikelmoralisktuppfattasskallmelsen endast som

unionsländer-gående krav pålängreintealltsåi sak någotinnebär9

i Paris-behandlingnationellreglernaföljervadän omavsomna

alltsåformuleringar ochLiknande2-3.artiklarkonventionens -

Madrid-iPariskonventionenimotsvarande spelrum gessom-

artikel 9Pariskonventionensvarifrånartikelöverenskommelsens

hämtad.är

57 136.9G.H.C. ArticleSe Bodenhausen, s.a.a.

58 439.L.Jfr. dock Pehrson, s.a. a.

i 2.59 137 hänv.9ArticleG.H.C. notSe Bodenhausen, m.s.a. a.

°° 1581844§Se S.Ladas, s.a. a.
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Det svenska sättet lagstifta får dockatt något märkvär-anses som

digt i sammanhanget, inte minst bakgrund artikel 9mot styckeav

till fem beslag vid införselett eller beslag inom landet. Enom sak

är lands lagstiftningatt inte innefattarett de i konventionen

åsyftade sanktionerna. En sak är minska existerandeattannan ett

skydd, Pariskonventionens primäramot ordalydelsesom svarar och

syfte, och i stället införa ordning endasten svagare motsvararsom

konventionens minimikrav i sjätte stycket. Resultatet kan visserligen

inte betraktas konventionsstridigt. Förfarandet får ändocksom anses

i dåligstå moralisk överensstämmelse med landets åtaganden.

3.1 Ursprungsbeteckningar i Marknadsdomstolens

praxis

För såvitt det käntär har varken 18 eller 20 §§ marknadsförings-

lagen kommit till användning i praxis. Däremot har fallnågra rö-

rande vilseledande beträffande geografiskt avgjorts enligtursprung

§°.generalklausulen i 2

1976:1762I MD fråga förväxlingsrisk mellan förpack-var om

ningar för svensk honung föroch importerad. Marknadsdomstolen

framhöll beträffande honungatt syntes...

6‘ Betr. konsumentverkets praxis Bellander, J .-P., Vilseledandese om geo-
grafiskt IFIM 1985 51 ff.ursprung, spec. is.

62 NIR 1976 409.s.

SOU 1993:59



3 681Bilaga

många konsumenter med ellerrätt orätt benägna attvara- -
tillmäta fabrikationslandet betydelse. Sålunda itorde allmänhet
honung fabrikatsvenskt värderas positivt frånhonungänav mer
utlandet.

Därför det vilseledande beträffandeansågs det geografiskavara

inte tydligt etiketter klargörapå det rörde signärursprunget att om

importerad honung.

I MD 1983:22: befanns det svenskbryggda ST. LOUIS LIGHT

ha förpackningsutformning,sådan bl.a. uteslutande engel-påtext

ska, färgernaoch blått och vitt, förpackningenörn rött, atten

riskerade vilseleda beträffande det kommersiellaatt ursprunget.

Benämningen SVENSKEN cykel med betydande inslagpå en

utländska delar otillbörlig marknadsföring iansågs MDav som

198726.

Fallen visar det uppenbara konsumentintresset inte bliatt attav

vilseledd beträffande geografiska inte endast gällaursprunget anses

omedelbart falska ursprungsbeteckningar, exempelvis märken som

innehåller oriktigt geografisk angivelse i förhållande till deten

verkliga Också indirekta eller medelbara ursprungsbe-ursprunget.

teckningar riskerar vilseleda.att

Det kan då fråga märken avbildningarutgörvara om som av

eller benämningar typiskt tillkopplaspåt.ex. monument, ettsom

visst land Eiffeltornet, frihetsgudinnan, eller användningetc. av- -

63 1989 86.NIR s.
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flaggfárger vid känneteckenval En ytterligare formav av

vilseledande kan komma till stånd förpackningattgenom en varas

förses med främmandepå språk, vilkettext ett kan framkalla

föreställningen bestämt geografiskt varan.ett förom ursprung

Frågor härom belyses såväl praxis.svensk utländskav som

4. Behovet förstärkta ursprungsreglerav

Ett förstärkt skydd för ursprungsbeteckningar diskuteras alltnumera

livligare, och ursprungsbeteckningarna förefaller ådra sig alltatt ett

intressestörre i skilda nationella och internationella fora. AIPPI

Association Protection de Propriété Industrielle harpour

framhållit både konsumentersupprepat intresseatt inte bliattav

vilseledda och tillverkares intresse skydd illojal konkurrensmotav

i fokus för sådana.står skydd förett

6‘ Se Gevers, F. i 123; jfr. även Ulmer, E.,a. a. s.
Beier, F.-K. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Bd. München 1967, Rnr. 289-290 s.
171. Betr. användning flaggor sådana m.f1. och emblem, nedanav som vapen se

6‘° Pariskonventionen.art.om

65 Se Gevers, F. ibid.; jfr. SOU 1958:10 282s.

66 RÅSe MD 1983:22 ST LOUIS LIGHT; 1984 2:71, NIR 1985 621exv. s.-
ANGELO LITRICO ROMA; vidare RG, GRUR 1932 RECORDsamt exv.- -

WRINGERS; BGH, GRUR 1956 187 ENGLISH LAVENDER; BGH, GRURs. -
1958 185 GABRIELE WYETH.s. -

67 Se Question 62 B Exekutivkommittén i Melbourne 1974 och kongressen i
San Francisco 1975, AIPPI; jfr. även Presidentrådets uttalande från 20.9-2.20
1976 i Montreux med uppmaning till WIPO i konventionen förbättraatten en ny
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ställnings-AIPPIsföljddelvisWIPO pågår,Inom som en av

skapataganden, medarbete1970-taletmittensedan på attett en

Deursprungsbeteckningar. mångageografiskakonvention omny

tillhöraocksåområdet tordeöverenskommelsernabilaterala

möjligfråganWIPOpåverkatharsådant taatt enomuppsom

heltellerLissabonöverenskommelsen, nyttförbättring ettomav

skyddmedföra bättreskulle kunnainternationellt fördrag, ettsom

internationellaenligt existerandegällerför närvarandevadän som

intensifieratsm.bestämmelser. nyligenharWIPO-arbetet

vidareut-förUruguayrundani s.k.EG denmärksVidare att en

TradeTariffs andGeneral Agreementveckling GATT onav

särskildProperty lagtIntellectualRelatedTradeTRIP:svad gäller

indicationsgeographicalskydd förmed krav påvid havikt ettatt

145 ff.,l977IAnnuaireAIPPIgeografisktangivandetskyddet för s.ursprung,av
108 ff.jfr. även s.

sig till förmånkraftfullt uttalat58 1970taletunderresolutioneriAIPPI har två
Jfr. dockursprungsbeteckningar.geografiskligger iekonomiska värdeför det som

197511AnnuaireAIPPIlösning ifinnaförintressetsvenskadet att ensvaga
88.synthêseRapport de s.

vidareGEOCEI/2 ;69 WIPO DOC536;Beier, F.-K. samtvidareSe a. s.a.
nedan.

TAOII2tidigare dokumenten7° jfr. de1990;GEOCEI/2DOCWIPOSe
vidare nedan.TAOII6 1975;frånoch samt

regler7 allmännavisserligen någraGATTgällandeDet ursprungs-upptar om
immaterialrättenintenormaltd. berörsXX 1enligtbeteckningar, art. mom.men

189 hänv.U.Bernitz,vidareillojal konkurrens,lagstiftningoch m.a. a. s.seom

1993:59SOU
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including originm.appelation of Därtill har EG:s ministerråd den

14.7.1992 antagit förordningen 208l92EEG skydd förom

geografiska ursprungsbeteckningar och ursprungskännetecken för

jordbruksprodukter livsmedel.och

Skälet till det intensifierade intresset för ursprungsbeteckningar

torde delvis kunna sökas i de årens handelspolitiskasenaste

utveckling med minskat skydd för hemmamarknadsindustrin genom

tullsänkningar och därmed också ökad tillgång till exportmarknader,

vilken i sin har underlättats de allt effektivaretur kommunikatio-av

Ursprungsbeteckningar har nämligen vid sidannerna. deattav-

tillgodoser det intresset kunskap varifrånattrena av ge om en vara

kommer visat sig särskilt lämpade instrument detnär gällervara-

avsättningen kvalitetsprodukter, antingen detta berorav pånu

särskild tilltro till vissa tillverkningsplatser, eller misstro dem.mot

Detta har fransk industri traditionellt uppmärksammat och utnyttjat

framgång.med stor

72 Se MTN GNGNGW/68 Restricted, Annex C March 29, 1990; samt
vidare nedan.

73 on the protection of geographical indications and designations of origin for
agricultural products and foodstuffs.

74 Jfr. även Tilmann, W. 77. Som nedan skall framgå har det ävena. a. s.
varit Frankrike internationellt har drivit frågan skydd försom ursprungsbe-ettom
teckningar.
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4.1 EG-kommissionens GATT-förslag

Som redan EG-kommissionennämnts ställde i Uruguayrundan vad

gäller TRIP:s krav förskydd geographicalpå indications including

origin75.appelation of EG:sI GATT-förslag har därtill begreppet

geographical indications definierats sådanasom som anger en

produkts från land, region ellerett ort...ursprung en

where quality,given otherreputation characteristics ofa or
the product attributable geographicalits includingorigin,to

7‘.natural and human factors

Termen geografiskursprungsbeteckning geographical indication-

indications geographiques inte Denär har bl.a. sedananväntsny.

1980 i samband med den pågående revisionen Pariskonventionenav

10‘°77.och skyddsobjekt i föreslagenutgör artikel WIPOen ny

framhållithar geografisk ursprungsbeteckning indica-att termen

tions geographiques ha innebörd ur-som avses samma som-

sprungsbeteckning indications de provenance föredra,är att-

eftersom den bestämningen i praktiken uppfattatsharsenare

innefatta lägre skyddsnivå det förän starka skyddeten ursprungs-

kännetecken appellations d origine. Användningen geografiskav

75 Författarens kurs.
y

7° Se GNGNG1MTN 1W68 Restricted, C.Annex

77 Se WIPO DOC. PRDC4.; vidare WIPO DOC. GEOCEI/2 6samt para.
47 ff; Baeumer, iL. 21.o. a. a. s.
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ursprungsbeteckning, omfattaralltså både ursprungsbeteck-som

ningar ursprungskännetecken,och understryker däremot att

skyddet inte innefattar de begränsningar för närvarande gällersom

provenancem.avseende indications de

Det förefaller därför iEG sitt TRIP:s-förslagsom om genom

tillägget including appelations of origin, förhandredan på betar

det använda begreppet, geographical indications, den i WIPO

eftersträvade styrkan. EG-kommissionen verkar uppenbarligennya

vilja in skyddet försnäva ursprungsbeteckningar till i praktikenatt

endast ursprungskännetecknen.avse

Kommissionen framhöll visserli vid PO:WI expertmöte angå-gen s

ende geografiska ursprungsbeteckningar i Geneve den 28 maj-l juni

1990 den kvalitetskoppling hade föreslagits bredareatt är änsom

vad gäller för ursprungskännetecknen enligt Lissabonöverens-som

kommelsen. Den EG krävda kvaliteten behövde inteav vara

uteslutande eller huvudsakligen hänföra till det geografiskaatt

ursprunget. Skillnaden iär dock praktiken hårfin, framför allt

den valda formuleringen för inskrän-stort utrymmesom ger en

kande tolkning.

EG-kommissionen har också sannolikt haft sina särskilda skäl till

den valda formuleringen, vilken innehållatorde betydligt ettmer av

politiskt ställningstagande vad förefallaän kan vid förstasom en
r

anblick. Till bakgrunden hör nämligen kommissionens erkänt .

78 Se WIPO DOC GEOCEI/2 para.
.

7° J fr. vidare nedan. ,

3° Se WIPO DOC. GEOCEl/3 13s.
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geografiskanegativa inställning till användningen ursprungsbe-av

speciellteckningar, särskilt vad utpekandet medlems-ettavser av

land.

utformade uttalanden iDärtill EG-domstolens generelltkommer

1975.20.2SektWeinbrandfallet från Där bl.a.sägs att geogra-

sin i objek-ursprungsbeteckningar, inte också har grundfiska som

inte berättigadekvalitetsegenskaper hos i fråga, hellertiva ärvaran

Gemensamma Marknaden.särskilt skydd inom dentill något

hittillsvarande för ursprungsbeteck-4.2 Det skyddet

EGprincipen fria varurörelser iningar och om

grundprinciperna förvarucirkulationen denfriaDen är en av

fast i Romfördragets artikel 9Gemensamma Marknaden. Det slås

EG tullunion inom vilken import- och exporttullarär samtatt en

avgifter motsvarande verkan mellan medlemsländernaandra med

tredjetulltariff landskall förbjudas och gentemoten gemensam

skall upprätthållas.

30 vidare kvantitativaEnligt Romfördragets artiklar 3 och är

verkanimportrestriktioner alla åtgärder med motsvarandeoch

36artikel dockförbjudna mellan medlemsländerna. I görs ett

förartikel 30 bl.a. reglerfrån förbudet i med avseende påundantag

s 552Se Beier, F.-K. a. a. s.

82 vidareE.C. Commission Germany;1274, E.C.R. 1975 181Case sev.s. -
Beierkritiserat bl.a. dens.,utformning har blivit starktnedan. Avgörandets seav -

535 ff.a. a. s.
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allmän människorssäkerhet till djursoch skydd för och hälsa

och liv kommersiell industrielloch äganderätt.samt Till de

hör immateriella ensamrättigheter ioch princip ocksåsenare -

geografiska ursprungsbeteckningar, betraktas kollektivasåsomsom

rättigheter.sådana Undantaget gäller såvitt restriktioner eller

import-exportförbud på grund sådana rättigheter inte utgörav vare

sig medel för godtycklig diskrimineringett eller förtäckten

begränsning i handeln mellan medlemsländerna.

Bestämmelsen i artikel 36 skulle kunna uppfattas deattsom

begränsningar skulle tillåtna iuppstår handeln mellanvara som

medlemsländerna på grund innehavaren immaterialrättattav av en

också utövar denna. Inom den Gemensamma Marknaden har den

möjlighet till marknadsuppdelningar de nationella territo-ochsom

riellt begränsade immaterialrättigheterna medger dock ansetts

komplicera det fria varuflödet. De är oönskade.

I praktiken har detta lett till betydande begränsningar i en

rättsinnehavares möjligheter utnyttja sin tillensamrättatt att stoppa u

83 Se Case 5380, [1981] E.C.R. 409 Officer Justitieexv. s. van-
Koninklijke Kaasfabrik Eyssen, tillsatsrörde i vilken, tillåtlighetenost, trotssom

tillsatsen i vissa medlemsländer, befanns utgöra motiv för förbud för försäljningav
i Nederländerna; jfr. Case 13080, voor;5[1981] E.C.R. 527 Fabrieks. -
Hoogwaardige Voedingsprodukten Kelderman B.V., där nederländska bestämmel-

2sammansättningen i bröd befanns i strid 30.medser om art.vara
t

8‘ Jfr. Case 4676 25.1 1977, [1977] E.C.R. l W.J.G. Bauhuisexv. s. -
The Netherlands State, där med djurs hälsa inte ettansågsargumentet utgöra
motiverbart undantag. 9

35 Se vidare Beier, F .-K. 456 hänv., han stöder också denna sina. a. s. m.
uppfattning hänvisa till XX GATT omnämndatt 6att art.genom notovan v.- -
legat till förgrund utformningen 36Art. Romfördraget.av
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reimport.exempelvis parallell- eller Vad kan rubricerassom som

missbruk i förhållande till gemenskapsrätten vid utövandet av en

immaterialrättighet faller 3687.inte under undantaget i artikel

Däremot gäller, i brist harmoniseradpå immaterialrättslagstiftning

inom EG, för det kallats rättighetens subject matteratt isom -

princip dess uppkomst och bestånd får de nationella reglerna full-

genomslagskraft.

Beträffande ursprungsbeteckningar för industriprodukter saknas

hittills, liksom för Övriga immaterialrättigheter, gemenskapsrätts-en

reglering,lig bortsett från enstaka bestämmelser. Till sådana hör

direktivet den 26 juli 1971 angående harmonisering medlems-av av

ländernas lagstiftning textilvaror.vad gäller benämningar på

Detta direktiv är dock fakultativt i förhållande till nationell

lagstiftning industriell och kommersiell äganderätt, ursprungsbe-om

teckningar, konkurrens.ursprungskännetecken och illojal Effek-

blir alltså för textilier, liksom för andra industrivaror,ten att är det

Romfördragets artiklar 30 36och Romfördraget blir utslags-som

6 Se vidare Pehrson, L. EG immaterialrätten,och Stockholm 1985exv. o.
lens. i TFR. 1989 497 ff.s.

37 Jfr. vidare Levin, M. 141 hänv.a. a. s. m.

38 Jfr. dock 7 l EGvarumärkesdirektivet och Art. ll förslagetart. tillex.
iGvarumärkesförordning, anförda föreskriver konsumtion rättig-ovan, som om av

inom den Gemensamma marknaden.ieter

8° O.J. [1971 No. L 185 16.s.

°° Art. 14 2.
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givande.

finns tämligen omfattandeDäremot det reglering vadnumera en

gäller ursprungsbeteckningar, ursprungskännetecken och kvalitets-

vinodlingsprodukter.angivelser för finnsDet bl.a. särskilden

35579°3,förordning enligt vilken föreliggerdet absolutett

förskydd använda sådana ursprungskännetecken.sättet Dettaatt

kompletteras bl.a. vidsträckt förbud vilseledande. EG-med ett mot

8238794förordningen vidare utfärdad till skydd förär beteck-

ningar för kvalitetsviner vins de qualité produits regionsdans les

déterminées, V.Q.P.R.D., 82287 för bordsvi-medan gäller bl.a.

table.vins dener

Också för livsmedel direktivetdet gällande 79 12 för1 uppställer

förbudövrigt vilseledande identitet, kvalitet,avseendeett mot sam-

9 Se Dutoit, B. 104.a. a. s.

92 Se bl.a. Reichardt, A. i Symposium protection internationale desur
indications geographiques cit. 107 ff.; Dutoit, B. 102 ff.; Bienayméop. s. a. a. s.
M.-H. Internationale Concurrence 3 1989Revue de 43 ff.; vidaresamts. exv,
Case 11682, [1987] IIC 507 E.C. Commission Federal Republics. v. o-
Germany, där Förbundsrepubliken brutit kvalitetsreglernahaansågs mot atgenom
tillåta produktion för de speciella regioner produktionsortebestämtsutan som som
för sådana.

93 O.J. [1979] No. L 54 99; Kommissionens förordning 99781ävens. se
O.J. [1981] No. L 106 s.

94 O.J. [1987] No. 84 59; jfr. förordning 204389, O.J. [1989]L Noävens.
L 202 Förordning 82287 har tidigare förorddärmed den gällandeersatts.
ningen 33779.

95 O.J. [1987] 84 82387 tidigarNo. L Förordning har därmed denersatts.
förordningengällande 33879.
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mansättning, tillverkningssätt9°.mängd, hållbarhet, ochursprung

Därtill innehåller direktivet den 10 september 1984 vilsele-av om

reklamdande i artikel första4 stycket uppfordran medlems-påen

länderna till upprätthålla generellt förbud vilseledandeatt ett mot

reklam i konsumenters, konkurrenters och det allmännas intresse.

Följaktligen omfattas bl.a. ursprungsbeteckningar vil-ärsom

seledande.

Vidare slås fast 196999i direktiv 7050 den 22 december attav

åtgärder med motsvarande verkan skall endast sådanasom anses

varubeteckningar förbehållnaär inländska ochsom varor som var-

urspmngskännetecken.ken ursprungsbeteckningar ellerär Ur-

sprungsbeteckningar och ursprungskännetecken skulle alltså i likhet

med övriga föremål för immaterialrättigheter enligt artikel 36 vara

undantagna ifrån tillämpningen artikel 30 i enlighet medav

ursprungsregler°°.nationella

Dessa bestämmelser skydd för ursprungsbeteckningar till trotsom

har praxis utvecklats inom för artikel 30 och 36 Romför-en ramen

draget, vilken insnävat skyddsmöjligheterna högst avsevärt, så

detta skydd påverka handeln mellan medlemsländerna.snart anses

96 Modifierad riktlinje 89395EEC, O.J. [1989] No. 186L 17.av s.

97 O.J. [1984] Nr. 250L l7.s.

98 O.J. [1970] No. L 13 29.s.

99 Se 2 3s:art.
qui réservent seuls produits des dénominationsnationaux constituantpasaux ne.. .
ies appelations d’0rigine des indications de provenance.ou

‘°° Se Dutoit, B. 105.a. a. s.
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EG-kommissionen har också i direktiv 7050 uttryckligen ansett att

aktiviteter till köp inhemska produkter äruppmuntrarsom av

åtgärder 30‘°.med motsvarande verkan enligt artikel

Därtill märks kommissionen har publicerat s.k. guidelineatt en

för medlemsländernas marknadsföring jordbruks- fiskeripro-ochav

att‘°2:dukter, där det bl.a. betonas

The reference national shouldorigin be subsidiary theto to
main the andcampaigneput tomessage over consumers

theconstitute principal why beingnot reason consumers are
advised buy the product.to

Anvisningen klart föruttryck den förhärskande officiellager

grundsynen inomalla den Gemensamma Marknaden produceradeatt

slag likvärdiga,är oberoende varifrån devaror av samma av

kommer.

I praktiken det naturligtvisär inte åtminstone inte förså,

konsumenten, och särskilt inte vad gäller livsmedelsprodukter där

lokala och nationella smak- och kvalitetstraditioner tydligt siggör

gällande. Tänk bara hur kaffesmakerpå varierar i skilda länder.

Det kan ifrågasättasockså likriktningsådan huvudöver tagetom en

önskvärd ellerär för den mellanstatliga handeln, förellergynnsam

EG-ländernas handel med i övrigt,omvärlden vilket får antas

syftet.vara

1°‘ Se 2 3k; jfr. Buy lrish, Caseäven 24981, [1982] E.C.R. 4005art. s.
E.C. Commission Ireland.v.-

m 0.J. [1986] No. C 272 s.
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I kontrast till det citerade uttryckliga undantaget förovan

ursprungsbeteckningar från tillämpning artikel 30 i direktivav

7050 står emellertid också rad avgöranden från EG-dom-en

stolen°’. Det grundläggande Dassonvi1le‘°.fallet är Enligt det

avgörandet åtgärderär med motsvarande verkan

all trading rules enacted Member States which capableare
of hindering, directly indirectly, actually potentially,or or
intra-Community trade.

Att alla hinder för försäljning importerade från andraav varor

medlemsländer kan åtgärderutgöra med motsvarande verkan

framgår tydligareän Dijon‘°5.avgörandet Cassisangående deav

I samband med behandlingen geografiska ursprungsbeteck—av

ningar i EG-rätten kan, förutom Cassis de Dijon, åberopas antalett

fall till belysning. Avgörandena bild vilken tämligenger en av

underordnad vikt undantagen i artikel 36 i praktiken tillmäts i

förhållande till varurörelserm.artikel 30 friaom

Sammanfattningsvis kan då följande konstateras.

l Fall i grunden inte rör ursprungsbeteckningar ellersom ur-

V
m Se Krieger, A., GRUR Int. 1984 77.s.

f
1°‘ Case 874 11.7 1974, E.C.R. [1974] 837 Procureur du Rois. v.-

Dassonville.

°5 Case 12078, [1979] E.C.R. 649 Rewe-Zentrale AG Bundesmono-s. v.-
blverwaltung für Branntwein; vidare Seidel, M., GRUR int. 1984 80 ff.,se s.

82 ff.pec. s.

1°‘ Jfr. vidare allmänt Oliver, P., Free Movement of goods in the EEC,;
.ondon 1988 Ch. VI, VIl och VIII.
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generiska beteckningar, med visssprungskännetecken, måutan vara

kvalitetsanknytning°7, inte motiveranationell ocheller kan något

faror för30 Romfördraget. Potentiellafrån artikelundantag

neutraliserasillojal förutsätts kunnavilseledande eller konkurrens

inteetikettering. långtgående skydd har uppenbartEttav mer

hinder föri rimlig proportion till de handel mellanståansetts

nationella skyddsreglerna inneburit.medlemsländerna desom

obligatorisknationellt föreskriven ursprungsmärk-Vad gäller

ning‘°, uppfattas hemmamarknads-varje sådan kanär somsom

i mellanstatliga handeln.uppfatta hinder dengynnande, att ettsom

föreslagitsEG-domstolens praxis har detbakgrundMot även attav

ursprungsmärkninghittills gällande svenska kravetdet på av

utvidgade europeiskatextilprodukter med tanke detskall påutgå

samarbetet‘°°.

‘°7 181SektWeinbrand, Case 1274, [1975] E.C.R. E.Se t.ex. s. -
Genever, Case 18284, [198of Germany;Commission Federal republicv.

Case 19380 9.12 1981, [1981MiroE.C.R. 3731 In B.V.; Acetto,s. re-
Case 17884 12.3 1987,[198E.C. Commission Italy; Bier,E.C.R. 3019 v.s. -

Commission Federal Republic[1988] IIC 232 E.C.C.M.L.R. 780,1 s. v.s. o-
TfR. 1989 513 f.; också dutförligt refererat Pehrson,Germany; fallet är s. seav

E.C Commission Greece rörandeCase 17684samtidigt avgjorda samma sav.
E.C. Commission21684, 23.2 1988CasePoudre de lait concentré,et -

Sman1988, [1990] lIC 344 InCase 29887 14.7Yaourt surgelé,France; s. re
209 Ministere Public1988, IIC 199028686 22.9S.A.; Edam, Case s. -

Deserbais.Gérard

1° E.C.R. 1625 E.11380, [1981]Ireland, CaseSe Souvenirsfrom It.ex. s. -
120120783, [1985] E.C.R.CaseCommission Trade Description,Ireland; s.v.

United Kingdom..E.C. Commission v.

m9 113-90regeringen, enl. beslkommerskollegiums skrivelse till dnr.Se
1990-08.30.
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Det svenska märkningskravet tillkom i syfte visst skydd åtatt ge

hemmamarknadsindustrin, i första hand lågprisimport frånmot

länderna i Sydostasien. I just det fallet har märkning med Made in

Sweden för Övrigt tydligen haft avskräckande effekt ochsnarasten

signalerat extra dyra varor, vilket samtidigt tyder EG-på att

domstolens slutsats hemmamarknadsgynnande effekter kravom av

på ursprungsmärkning intetpå sätt är generellt giltig.

Till skillnad vad gällt regler obligatoriskmot som om ursprungs-

märkning har EG-domstolen dock inte haft invändanågot att mot

sådan märkning enskilt initiativpå görs näringsidkare,som av

antingen denna ursprungsland, EG plus ursprungsland ellernu avser

någon lokal symbol. I den märkningenmån verkligen ärannan ett

i försäljningen bl.a. hemmamarknadenpå kommer denvapen

naturligtvis då tillgripas. Det kan därföratt svårt denattvara se

fulla logiken i domstolens längeså märkningskravettresonemang,

inte tillämpas diskriminerande isåsom det irländska fallet om

Ireland°.Souvenirs from

Slutsatsen beträffande indirekta eller medelbara geografiska

ursprungshänvisningar l i ljusetmåste domstolens praxis bliav

sådana inte 36.falla inom undantaget i artikelatt Detanses

° Se Case 11380, [1981] E.C.R. 1625 E.C. Commission Ireland.s. v.-

‘ Se Bocksbeutelflasche, Case 1683, [1984] E.C.R. 1299t.ex. In Karls. re-
Prantl; Pétillant de Caseraisin, 17985, C.M.L.R.l 135, [1987] IIC 386s. s.
B.C. Commission Federal Republic of Germany.v.

Z Jfr. Oliver,även P. 8.87 217; Krieger GRURA., Intsamta. a. par. s.
1984 77. Därtill har domstolens sätt i SektWeinbrandfallet,atts. resonera som
redan framkommit mycken kritik;rönt vidare därom nedan.ovan
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för enligt nationellainte finnas undantagtycks heller något utrymme

illojal konkurrens.regler mot

ursprungsbeteckningar, vilkatorde också tveksamtDet vara om

skyddsobjekt i Pariskonventionen,särskilt omnämnda blandär

EG-domstolen omfattade undanta-enligt huvudöver taget anses av

i artikel 36.för kommersiell och industriell äganderätt Vadget

ii riktning sådanatalar denna omnämntsär att separatsom

skilda frånmotiveringar och ursprungskänneteck-domstolens även

vinodlingsdirektivet.åtnjuta bl.a.torde skydd grundpå avnen, som

livsmedel finnsjordbruksprodukter och dockNär det gäller numera

EG.särskilt immaterialrättsligt skydd inomett

för geografiskaEG:s förordning 208192 skyddom

ursprungsbeteckningarursprungskännetecken och

livsmedelför jordbruksprodukter och

förordning geografiskaEG-kommissionens förslag till en om

19901ursprungsbeteckningar ursprungskännetecken frånoch

förtämligen kritiserat det presenterades, bl.a. detblev skarp när att

existerande varumärkesrättigheter förinte till äldre ochhänsyntog

Pariskonventionen. Efter ändringari striddet därmed stod medatt

förordning 208192EG:s ministerråd19 punkterpå sagtantog som

i kraft 12 efterjuni 1992. Förordningen skall träda månaderden 14

3 geographicalRegulation EEC protection offor Council theProposal a on
SECfoodstuffs,designations of origin for agricultural products andindications and

final.90 2415
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publiceringen i 1992.Official Journal, den 24 juli

Förordningen 208192 endast jordbruksprodukter förom avser

livsmedel,mänsklig konsumtion och artikel l dock inte vin-

spirituosa,eller vilka, framkommit,såsom redan särskiltär

reglerade. Det skydd kan föruppnås dels ursprungskänne-som

tecken, PDO protected designation of origin, dels för ursprungs-

beteckningar, PGI protected geographical indication bygger på ett

registreringssystem, artikel 4.se

PDO: Ett ursprungskännetecken på område,namnet ettavser en

särskild plats, eller undantagsvis land, såsom beskrivning depåett

aktuella produkternas Dessa skall härstamma från de såursprung.

angivna stället och ha egenskaper huvudsakligen eller enbartsom

resultat justär särskildade geografiska betingelsernaett där medav

sina traditionella naturliga och mänskliga förutsättningar. Produk-

tion, bearbetning och beredning skall också ske där, artikel 2.2a.

Med geografiska ursprungskännetecken skall dessutom likställas

vissa traditionella geografiska eller icke geografiska harnamn, som

motsvarande kvalitetsegenskaper, artikel 2.3. Vidare gäller vissa

ytterligare utvidgningar PDO-skyddet, tillgången till djur,av om

kött eller mjölk inom det egentliga ursprungsområdet begränsad,är

de särskilda förutsättningarna för produktionen finns och original-

kvaliteten kan artikel 2.4-5.garanteras,

PGI: En ursprungsbeteckning den särskildaär benämning på ett

område, plats, eller undantagsvis land, används påetten som

Se Nr. L 208 s.

5 Se förordningens Annex resp.
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produkter från det angivna stället.så Dessa skall hasom emanerar

särskild kvalitet, särskilt anseende eller andra egenskaperetten som

beror det geografiska och produktion ochellerursprunget,av

bearbetning ocheller beredning skall inomäga det definieraderum

området, artikel 2.2b.

Enligt artikel 13 skall registrerade beteckningar skyddas mot:

a varje direkt eller indirekt användning registrerade beteck-av

ningar oregistrerade,på liknande produkter;

b missbruk, efterbildning eller åberopande PDO- eller PGI-av en

beteckning, också det äkta eller det skyddadeursprungetom anges

följtär översatt eller uttryck -stil, -typ,såsom -namnet av

metod, såsom tillverkat i... -kopia eller liknande;
,

c varje falsk eller vilseledande beteckning med avseende påannan

eller viktiga kvaliteter hos produkten ellerpåsort yttreursprung,

inre förpackning, i reklam för produkten eller handlingarpâ i

samband med produkten, eller behållare med produkten som

riskerar falskt ursprungshänvisning;att ge en

d varje beteende riskerar vilseleda köparnaannat attsom om

produktens sanna ursprung.

Innehavare PDO- eller PGI-skydd kan primärt endastett ettav

juridiska eller fysiska producerar,vara en grupp av personer som

tillverkar, jordbruksprodukter eller livsmedel, artikeletc. samma

Undantagsvis kan också särskild kommitté se artikel 15 beslutaen

enskildäven fysisk eller juridisk blikan innehavareatt person av

skydd. Ett med nationella kontrollinstanser införs, eftersomsystem
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det främsta syftet med förordningen höja och säkraattanges vara

kvaliteten jordbruksprodukterpå och livsmedel inom gemenskapen.

Genetiska kan inte registreras PDO eller PGI, ochnamn som en

lista med sådana oregistrerbara skall inledningsvis publiceras.namn

Vidare gäller inte kan åtnjuta både varumärkesskydd ochatt man

PDO- eller PGIskydd till sak. En registreringsamma senare som

varumärke skall därför och kanvägras ogiltigförkla-annars senare

Är däremot varumärke registrerat i god före anmälanett troras. av

ursprungsbeteckningen, får det bestå, intedet föreligger andraom

ogiltighets- eller hävningsgrunder i enlighet EG:smed varumärkes-

direktiv 89104EEG.

Enligt artikel 12 får icke-EG-länder ansöka registreringarom

under förutsättning landet eller kan säkerställaatt garanterar

produktspecifikationer i enlighet med förordningens artikel har

kontroll förordningens artikel 10 ochmotsvarararrangemang som

landet berettär medge skydd likvärdigtär det i Gemen-att ett som

skapen för motsvarande jordbruks- och livsmedelsprodukter från

Gemenskapen. Vid eventuella konflikter mellan identiska fårnamn

detta lösas praktiskt, risken för förväxling elimineras påattgenom

lämpligaste sätt.

5. Slutsatser

Det följer EG:s direktiv vilseledande reklam 84450EEGav om

ursprungsbeteckningar vilseledandeär skall motverkas.att som
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Bland de uppräknade exemplen sådana vilseledandenpå finns

vilseledande beträffande geografiskt I marknads-ursprung. en ny

föringslag bör alltså i särskild bestämmelse vilseledandeen om

reklam motsvarande i direktivtextenpå sätt vilseledandesom

beträffande geografiskt inkluderas. Det där ärursprung som avses

just sådana framställningar inte får utformas vilseledandepåatt ett

sätt.

Ett typiskt exempel förär svenska utformasatt ostaren annons

med flaggirlang i franskade färgerna. För det skallatten vara

fråga vilseledande reklam gäller rubriker, bilder, elleratt textom

övriga ielement just förreklam utformats intrycketså attvaror

Ärvilseleder beträffande geografiskt produktavbild-ursprung. en

ning eller produktbenämning icentral reklamframställningen,en

kan väl även detta bedömas vilseledande reklam med särskiltsom

avseende det geografiskapå Ett förbudeventuelltursprunget.

drabbar dock därmed inte produkten eller dess förpackning som

sådan.

Denna reglering täcker därför inte Sveriges konventionsâtaganden

vad gäller vilseledande ursprungsbeteckningar. Det räcker inte med

skydd sådana upprätthålls endast i reklamframställningar.att mot

3Enligt Madridöverenskommelsens artikel har Sverige åtagitäven

sig...

att förbjuda användande med avseende försäljning,på
skyltning eller utbjudande alla beteckningar,av varor, av som
har karaktären ojfentliggörande och ägnadeärett attav
vilseleda angående låta demattvarors ursprung, genom

förekomma skyltar,på räkningar, vinlistor, aficirs-annonser,
brev eller andra ajfdrsmeddelanden.
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Det behövs därför, bestämmelseutöver vilseledande reklamen om

i enlighet med EG-direktivets, särskild bestämmelseen om

geografiskt sikte marknadsföringenpå i sin helhet,tarursprung som

d.v.s. produktens eller förpackningens utformning framtoningoch

dessa isedda ljuset de omgivande marknadsinsatserna. enlighetI

med vad tidigare anförts behövs förockså korrekt imple-som en

mentering Madridöverensskommelsen särskild regelav en som

gäller vinodlingsprodukter.

Som inledningsvisnämnts spelar för Sveriges del de traditionella

kvalitetsladdademed ursprungsbeteckningarvarorna en mer

underordnad roll för åtskilligaän andra västländer med mer

omfattande jordbruksproduktion. Det kan dock inte uteslutas att

intresset för ursprungsbeteckningar sikt kommerpå öka ocksåatt

Sverige och beträffande svenska industrivaror. l samband med-

EG-tillträde i varje fallmåste den lagstiftningensvenska kringett

ursprungsbeteckningar förstärkas i enlighet med râdsförordningen

208192 EEG. Också redan dessförinnan kan dock finnas anledning

överväga motsvarande svenska lagstiftning, eftersom skyddatt av

svenska beteckningar EG-marknaden framkommitpå såsom enligt

EG-förordningen förutsätter ömsesidigt skydd. Det emellertidär då

fråga registreringssystem kollektivmärken, vilketett typom av

faller utanför Marknadsföringsutredningens uppdrag.

Vad vilseledandegäller beträffande geografiskt iursprung

marknadsföring är detta dock uppgiftcentral inom utrednings-en

uppdraget. En lagtext tillfredsställer de här anförda kraven medsom

frånutgångspunkt föreliggande praxis och vad i övrigt kansom

krävas för de nuvarande svenska konventionsåtagandenaattanses
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uppfylldaskall därför primärtskulle kunna lyda:vara

En näringsidkare får inte vilseleda konsumenter eller andra
förbrukare geografisktangående användaattursprung genom
beteckningar ägnade felaktigt, direktär eller indirekt,attsom

intrycket frambragt eller tillverkad iäratt ettge av en vara
visst land eller område visseller på ort.en

En ursprungsbeteckning inteskall dock vilseledande,anses
den enligt handelsbruk endast tjänar utmärkaattom varans

art.

Mot bakgrund den pågående europeiseringen kan det vidare inteav

längre korrekt implementering konventionsåtagan-anses vara en av

den endast hänvisa till f.n.svenska, gällande specifika inköps-att

och distributionsformer för vin och alkohol. För korrekten

implementering de svenska enligtåtagandena Madridöverens-av

kommelsen behövs i enlighet tidigaremed vad anförts ocksåsom

särskild regel gäller vinodlingsprodukter. lösningDenen som som

1970 förvaldes implementera de svenska konventionsåtagandenaatt

kan inte fullt tillfredsställa dessa. Därtill kommer deutanses

Sverigeåtaganden gjort beträffande alkoholdryckers ursprungsbe-

teckningar till följd EES-avtal.ettav

I syfte ställa svensk lagstiftning i överensstämmelse med såvälatt

Madridöverenskommelsen gjorda EES-åtaganden krävssom en

särskild regel att:om

Ursprungsbeteckningar för alkoholdrycker skall skyddas mot
varje form tillägnande efterbildningeller med avseende påav
främmande till Madridöverenskommelsenanslutenärstat, som
den april 189114 oriktigaangående undertryckande ellerav
vilseledande ursprungsbeteckningar handelsvaror,på eller stat,
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ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detsom
gäller även det äkta eller beteck-ursprungetom anges om
ningen utnyttjadär iendast översättning eller åtföljdär av
uttryck art, sort, typ, kopia eller dylikt.som

Regeringen eller myndighet regeringen fårutser,som
bestämma även andra beteckningar alkoholdryckerpå skallatt
skyddas enligt första stycket.

En sådan bestämmelse skulle dock lämpligare iän mark-en ny-

nadsföringslag kunna in 2a § isättas lagen 1978:763 medsom-

vissa bestämmelser marknadsföring alkoholdrycker medom av en

följdändring i dess 3 Regeln behöver tillämpas endast i för-

hållande till andra unionsländer.

För bilden fullständiggöra föreslås dessutom regelatt att en

införs i svensk i enligheträtt Madridöverenskommelsensmed artikel

första1 stycket, med oriktiga eller direkt eller indirektattom varor

vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar skall kunna itas

vidbeslag införseln. Också den regeln behöver bara tillämpas i

förhållande till unionsländer,andra i detta fall Paris- ochmen

Madridunionen.

De anslutna länderna visserligenhar framkommitsåsom rätt att

fritt själva bestämma sanktionerde i artikelomnämnsom som

Mot bakgrund Sverige fram till 1970 upprätthöll regelattav en om

vid införselbeslag vilseledandemed ursprungsbeteckningarav varor

finns dock goda skäl för bestämmelse med konventionstextensatt en

innebörd återinförs, i förordningen 1970:495 utländskat.ex. om

varumärken lagstiftningnär i ämnet aktuell.på ärnyttm.m., nu
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TILLÄMPNINGBilaga 4 I PRAXIS AV 6 § MARKNADS-

FÖRINGSLAGEN UPPSÃTLIGTOM VILSE-

LEDANDE REKLAM

Inledning

I de flesta ärenden KO tillämparnär marknadsföringslagen används

generalklausulen i 2 behandlar otillbörlig marknadsföring.som

finnsDet tillfällendock KO finnernär anledning använda sigatt av

specialbestämmelsen i 6 § marknadsföringslagen, handlarsom om

uppsåtlig användning vilseledande framställning.av

6 § marknadsföringslagen MFL lyder

Näringsidkare vid marknadvöring ellertjänstsom av vara, annan

nyttighet uppsåtligen använder vilseledande framställning, vilken

hans eller näringsverksamhet och ägnadäravser egen annans att

påverka efterfrågan nyttigheten, dömespå till böter eller fängelse

högsti år.ett

Första stycket motsvarande tillämpning anställd hosäger på

näringsidkare och handlar på näringsidkares vägnar.annan som

Det allmänär åklagare väcker åtal hos allmän domstol närsom

bestämmelsen skall tillämpas. En förutsättning för åklagarenatt
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fåskall väcka åtal är dock KO har medgett det. Det alltså iäratt

praktiken KO avgör åtal skall ske.som om

Studien ärenden angående uppsåtlig vilseledande marknads-avser

föring finns registrerade hos KO från KO:s tillkomst 1971 tillsom

januari 1991. Materialet från de första tio delvis ofull-åren är

ständigt.

flestaI de ärenden har det tillgått KOså har anmält mark-att

nadsföringsåtgärder varit föremål för utredning KOhos tillsom

åklagarmyndighet, varvid KO har översänt det material KO haft

tillgång till. I fall KOnågot har redan i detta medgivitskede

Åklagarmyndighetenåklagaren väcka åtal. har sedan lämnat överatt

tillärendet polis för förundersökning. När förundersökningen varit

klar har åklagaren tagit ställning till funnitsdet grund förnågonom

väcka Omåtal. funnithan fallet harså är han begärtatt att

medgivande från KO väcka fleraåtal. I fall förefaller det dockatt

åklagaren först har KO:sbegärt synpunkter förunder-påattsom

Åklagarensökningen varvid KO har medgivit åtal väckts. har iatt

några dessa ärenden beslutat inte väcka åtal.attav senare

Hos KO

Från 1971 till och januari 1991med KOhar anmält 106 ärenden

angående uppsåtl igt vilseledande marknadsföring till åklagarmyndig-

het. Under den hälften perioden förekommithar det 46senare av

ärenden. En del anmälningar har gällt handlingar redan KO harsom

misstänkt varit uppsåtligengrövre brott vilseledandeän marknads-
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föring. I dessa ärenden har KO uttryckt i anmälan handlingarnaatt

misstänks bedrägeri, åtminstone uppsåtligent.ex. attvara men

vilseledande marknadsföring borde föreligga.anses

Efter tagitha del åklagarens utredning har KO i 32att av

inteärenden lämnat medgivande till 1981åtal. Från till januari

1991 har detta inträffat i 21 ärenden. KO har i sju ärenden valt att

istället föra ärendet till Marknadsdomstolen eller utfärda förbuds-

föreläggande. I ärenden har KO funnit med uppgifterstödsex av

framkommit i förundersökningen det inte fannslängreattsom

förgrund misstanke uppsåtligen vilseledande marknadsföring.om

För finnsnärvarande det hos KO sju ärenden KOöppna där

misstänkt uppsåtligen vilseledande marknadsföring förelegat. Iatt

dessa KOhar anmält misstanke brott och avvaktar försex av om

närvarande åklagarens bedömning. I det sjunde ärendet avvaktas

Högsta Domstolens beslut prövningstillstånd efter tingsrättattom

och hovrätt har dömt näringsidkaren för bedrägeri.grovt

Hos åklagarmyndighet

40 KO:sDrygt anmälningar till åklagarmyndighet tillhar lett åtalav

för uppsåtligen vilseledande marknadsföring. En KO:sdel av

anmälningar har lett till näringsidkares handlande till slut haratt

rubricerats brott uppsåtligen vilseledandeän mark-ett annatsom

nadsföring åtal väl har väckts. Inär elva ärenden där åklagare har

fått medgivande till åtal har åklagaren i tillansökan domstol

rubricerat gärningarna andra brott, i fallnågra bedrägeri. Avsom
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dessa elva har sju ärenden registrerats hos KO mellan 1981 och

januari 1991.

I tio ärenden, samtliga från den tioårsperioden, harsenare

åklagare begärt medgivande KO för väcka talan med stödattav av

utredning gjorts på grund polisanmälningar. KO har lämnatsom av

medgivande i dessa fall. För närvarande finns sådantsex ettav

öppet ärende hos KO. KO har inteännu beslutat medgivande tillom

åtal ska medges.

Orsakerna till varför ärenden inte har tillgått åtal hos åklagare

har varierat. I fyra ärenden kan dock konstateras förunder-att

sökningarna har lagts ned därför brott inte kunde styrkas. fyraIatt

ärenden har åklagare lämnat åtalsunderlåtelse därför denatt

misstänkte begått grövre brott.annat

I allmän domstol

26 fällandestycken domar har meddelats för uppsåtligt vilseledande

marknadsföring från 1971 till och januarimed 1991. Under den

första tioårsperioden fälldes 21 näringsidkare och under den andra

tioårsperioden fälldes fem. 18 fällande domar gäller ärenden som

inkommit till KO under 1971åren 1976, dvs. innan KO-

sammanslogs med Konsumentverket. Sedan januari 1991 har

ytterligare näringsidkare fällts.en

I 15 ärenden har näringsidkare friats domstol. Domstol harav

konstaterat i sju ärenden, har registreratstvå KO efterhosvarav

1981, uppsåt istyrkt; ärendentvå domstolenatt ansåg detattvar
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inte den för företaget åtalats kundeutrett att representantvar som

för marknadsföringansvarig den det gällde ioch ettanses som

ärende kunde inte styrkas ansvarig företrädare förhos någonansvar

flestabolaget. I de ärenden där näringsidkaren har friats har det

olikaalltså berott problem med styrkapå uppsåt hos den åtalade.att

tingsrättsI ärenden har dom överklagats tillnågra hovrätt. Inte

kommitärende har under Högsta Domstolens bedömning inågot

sakfrågan såvitt framgår det material funnits tillgängligt hosav som

KO.

Straffen

De straff kan drabbas sig skyldig tillgör uppsåt-man av om man

ligen vilseledande marknadsföring fängelseböter eller högstär ett

iDagsbotens antal har de studerade domarna varierat från 15 tillår.

120. Räknat i kronor varierat från 75 15har bötesbeloppen kr

15 utdömdes 1971 till 60 000 120dagsböter ä kr, kr dagsböter å

500 1990.kr, utdömdes

perioden -januari fyraUnder 1981 1991 har näringsidkare dömts

till varierat följandedagsböter. Bötesbeloppen har på sätt:

40 dagsböter ä 25 kr, totalt l 000 kr här kombinerade böterrätten

med Villkorlig dom

50 70 3 500dagsböter ä kr, totalt kr

100 dagsböter 100 10 000å kr, totalt kr

120 dagsböter 500 60 000 krä kr, totalt

Nyligen har näringsidkare till 40 dagsböter 50 kr, dvs.dömts äen

totalt 2 000 kr.
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Dessa belopp kan jämföras med storleken vitende Mark-av som

nadsdomstolens beslut förenas med. Marknadsdomstolen förefaller

regel bestämma vitesbelopp till 200 000att kr även närnumera som

förbud riktas fysiskmot en person.

Ingen har dömts till fängelse enbart på grund uppsåtligav

vilseledande marknadsföring. I de få ärenden då fängelse har

utdömts har den dömde samtidigt dömts för andra brott. I ärendeett

har dömts till villkorlig dom och böter för uppsåtligenen person

vilseledande marknadsföring se ovan.

Preskriberade ärenden

Preskriptionstiden för brottet uppsåtligen vilseledandeanvändaatt

framställning vid marknadsföring är två år. Detta innebär att

åklagare ska hinna väcka talan inom fråntvå år det brottetatt

begicks. Under hela den studerade perioden har tio ärenden

preskriberats. Med hänsyn till ärenden ska fleraatt passera

myndigheter, ibland flera KO,gånger åklagare, polis, åklagare,-

KO, åklagare innan åklagare väcker åtal är det kanske naturligt att-

viss mängd ärenden hinner preskriberas. Det iblandkan räckaen

med liten försening hos någon myndigheterna för ärendeten attav

ska hinna preskriberas.
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Likheter mellan ärenden

cirka 30 tio frånI ärenden, drygt ärenden 1981 till och medvarav

januari 1991, misstänktehar den näringsidkaren sigägnat åt

postorderförsäljning. Oftast har då uppgifterna marknadsföringeni

varit felaktiga. Ibland har problemet varit köpareattom varorna

fåttinte de de beställt och ibland betalat i förskott.varor

En 39ärenden, stycken situationer närings-därstor grupp avser

idkare felaktiga uppgifter beskaffenhet i formgett t.ex.om varas av

felaktig varudeklaration eller felaktig uppgift årsmodell.om varas

66I ärendena har näringsidkarna varit enskilda näringsidkareav

verkat under sitt 26 närings-I ärendena haregetsom namn. av

idkarna varit aktiebolag, flera fåmansaktiebolag.varav

hittaDet likheterär svårt andra mellan ärendena änatt attannars

näringsidkaren varit litenhar och oseriös.

Sammanfattning

116 omfattas studienAv de ärenden har 27 lett tillärendensom av

fällts i allmän domstol. 6 § marknadsföringslagennågon haratt

tillämpats få uttalad vid tillämpaså gånger någonatt attvana

paragrafen inte finns polis. Materialethos domstolar, åklagare eller

litetstuderats och olikartat klaraär så samband är svåraatt attsom

se.
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förbud kombinationserbjudandenMarknadsföringslagens mot

rabattmärkenoch

Förarbeten

innehåller straffbelagda förbud,Marknadsföringslagen MFL tre

marknadsföring 6 §. 8 §§vilseledande I 7 ochgällerettvarav

kriminaliserar rabattmärkeserbjudanden ochfinns bestämmelser som

kombinationserbjudanden. Stadgandena följandefall harandra av

lydelse:

§ erbjuder märke7 Näringsidkare konsument motattsom
försäljning tjänstbevis, vilket utlämnas videller annat vara,av

till bötereller nyttighet, erhålla dömesänannat pengarannan
bevisetfängelse i Detta gäller dockeller högst år.ett om

reparation eller liknande medendast tillrätt översyn, annatger
avseende det sålda.på

8 § i fall i 7 § tillNäringsidkare änannat avsessom som
bjuder flera förellerkonsument tvâut ett gemensamtvaror

vid förvärvapris erbjuder köpeller konsument att av vara
prissärskilt lågtersättning elleräven motutanannan vara

naturligt samband ochuppenbart saknardömes, varornaom
för bedöma erbjudandetsförfarandet försvårar konsumenten att
fängelse i Vad härvärde, till böter eller högst år. sägsett som

nyttighet.gäller tjänst ochävenvara annanom

fria från straff 9 §. Somfall och 8Ringa brott 7 ärmotav
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framgår lagtexten innebär förbudet i 7 § specialregleringav ien

förhållande till den allmänna bestämmelsen i 8 § rörande kombina-

tionserbjudanden. Sådana erbjudanden kan förekomma paket-som

erbjudanden och tilläggserbjudanden. Vid paketerbjudanden säljs två

eller flera i huvudsak likvärdiga tillsammans för ettvaror gemen-

pris. Vid tilläggserbjudandensamt framstår de erbjudnaen av va-

huvudvara och den andra tillägg.rorna som Bestäm-ettvaran som

melserna Ävengäller inte enbart varuerbjudanden. olika kombina-

tioner och tjänster eller enbart tjänster omfattas.av Ettvaror

tilläggserbjudande kan utgöras rabattförmånt.ex. vid köpav en av

en annan vara.

En del tilläggserbjudanden är konstruerade på så sätt de förut-att

inköpsätter för visst belopp eller visst antal artiklarettav av

slag. Erbjudandet kan innebära möjlighet förvärvasamma att annan

särskild kostnad eller tillutan förmånligtvara betecknatett prissom

förmånserbjudande.

Förbudet i §7 i förstaär hand riktat förekomsten s.k.mot av

trading Kännetecknande förstamps. med tradingsystem stamps

brukar rabattmärkesföretag utfärdaratt rabattmärkenvara ärsom

åsatta vissa värden i poäng, rabattmärkesföretag säljeratt märkena

till olika detaljhandelsföretag lämnar dem till konsumenterutsom

vid köp konsumenternasamt samlaratt märkena och löser in dem

i hos rabattmärkesföretaget när de uppnått vissvaror poängsum-en

ma.

Förarbetena till bestämmelserna utgörs betänkandet Otillbörligav

konkurrens SOU 1966:71 och propositionen 1970:57, låg tillsom

förgrund 1970 års lag otillbörlig marknadsföring. Bestämmel-om
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i oförändrat skick till gällandeöverfördesi 1970 lagårs nuserna

inte nyttigheter inämndesfrån 1975 dockmarknadsföringslag år

illojal1931 laglagen. Här bör årstidigare även nämnasden att om

formervissastraffsanktionerat förbudinnehöllkonkurrens motett

1970.upphävdestilläggserbjudanden. Bestämmelsenav

förbud1970 medtill ståndlagstiftning kom årDen motsom

förarbetena tillenligtrabattmärken byggerkombi-nerade utbud och

Förbudsreglernaöverväganden.konsumentpolitiskadel påstor

till önskemålhänsynstagandeföruttryckdock ävenmåste ses som

för leverantörervarit intressedetaljhandeln. Det harinom t.ex.av

kanal förtilläggsförmånererbjudakunnamärkesvaror att ensomav

butikshandelntraditionellaDenmed konsumenterna.direkt kontakt

erbjudan-leverantörsstyrdanegativt sådanaoftadäremot påhar sett

den.

särskild bestämmelse medföreslogs1966 betänkandeI års en

til-Bestämmelsen2 §.vilseledande reklamförbud mot varm.m.

framställdesdessa påkombinerade utbud,lämplig i fråga när ettom

Utredningen be-förbud vid vite.Påföljdenvilseledande sätt. var

generelltmarknadsföringsmetoderolikafråganhandlade även om

iklandervärdautformning kundeviss individuellieller ettanses

få I detdärför inte borde användas.perspektiv ochetiskt samman-

tradingtilläggserbjudanden ochutbud,kombineradeberördeshanget

avståndstagandeför entydigtfann inte skälUtredningen ettstamps.

samtidigt för-framhöllmarknadsföringsmetoderfrån dessa attmen

utformningfåkunde sådanvissa omständigheterunderfarandena en

godtrogenhetutnyttjande allmänhetensotillåtetinnebarde ettatt av

ställningstagande beak-sittkunna ske. Iingripande då bordeoch att
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tade utredningen även principen friatt konkurrens lade hin-om en

der i förvägen förbud kombineradeett utbudmot sådanasom

s. 214 f..

Som exempel otillbörligapå förfaranden nämns i betänkandet

kombinationsutbud eller tilläggserbjudanden, allmänhetensom ger

felaktig bild utbudetsgrovt förmånlighet.en Ett exempelav annat

är tradingett intestamps-system, konsumenterna någonsom ger

helst möjlighet värdera den förmånsom att erbjuds dem.som

Utredningen fann det dock inte motiverat behandla sådanaatt mark-

nadsföringsmetoder i särskild bestämmelse. De skulle i ställeten

bedömas enligt den generalklausul utredningen föreslog i 1 §som

i sitt lagförslag s. 248 ff.. l generalklausulen kon-attangavs

kurrensåtgärd, vilken hederlighet och god affärsmoralgenom åsido-

sätts konsumenter eller näringsidkare,mot inte får vidtas i närings-

verksamhet. Mot sådan åtgärd skulle kunna meddelas förbud vid

vite. Utredningens ståndpunkt således aktuella förfa-attvar nu

randen skulle tillåtna så länge de inte utformadesvara på vil-ett

seledande eller eljest otillbörligt sätt.

Betänkandets förslag skärptes betydligt under departements-

behandlingen. Bestämmelser kombinationserbjudanden skulleom

enligt propositionens grundsyn bedömas nästan uteslutande som

inslag i konsumentskyddande reglering. I frågaen rabattmärkenom

och liknande infördes förbud här bortses frånett rent det undantag

finns i stadgandets sista mening. Vadsom gäller andra kombina-

tionserbjudanden tillämpades missbrukslinje: förbud skulle gällaen

vissa förutsättningar uppfyllda.om var

I propositionen redovisades den kritik kunde riktassom mot
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följande 80 f.:från etisk s.kombinerade utbud synpunkt på sätt

försvåra för konsumenternaFörfarandet typiskt ägnatär sätt attatt

jämföra olika varandra.sig och utbud medorientera marknadenpå

tradingvilka, kantillägget märkenNär utgörs såsom stamps, an-av

inombetalningsmedel vid inköpvändas ett stort sor-av varorsom

blir det full-i i märkespoäng,timent prissatta märken ellerärsom

överblicka och bildaförständigt omöjligt konsumenten systemetatt

förmånligt eller inte.erbjudandetuppfattning ärsig en egen om

inne-förmån kombinerat utbudSvårigheten värdera den ettatt som

överskattas.risker för erbjudandets gynnsamhetskaparbär attstora

frånintresset sådantTilläggserbjudanden ägnade avledaär att som

nämligen huvud-för konsumtionsvalet,princip avgörandei bör vara

tillförkvalitet användbarhet konsumenten, någotpris, ochvarans

erbjudandetNärsakligt inte har med huvudvaran göra.attsettsom

visstutnyttjas antal enheterför kunna kräver köp ettatt av enav

intebindning till beror påskapar det egnavaransvaran somvara en

tillkonsumenten köpförtjänster. Rabatterbjudanden kan påverka

intresse Förmåneregentligen intedenne har något större av.som

till handlandesåledes leda konsumentenshär aktuellt slag kan attav

irrationella faktorer. Trots vad kundekommer att styras som an-av

tilläggs-ingripa metoden medtill för inteföras stöd motatt

konkurrens-dylikt, metoden kunde verkaerbjudanden och t.ex. att

och kundevid introduktionenstimulerande även ut-av nya varor

varudistribution,fördelaktig form förför konsumenternagöra en

från konsumentsynpunktdepartementschefen nackdelarnaansåg att

förbuds-Straffsanktioneradefördelarna.tyngdhade änstörre

därför införas.bordebestämmelser
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Departementschefen föreslog dock undantag från förbudet mot

kombinerade utbud för sådana erbjudanden kan bedömassom vara

klart förmånliga för konsumenterna. Det kan gälla med ettvaror

användningsområde säljsgemensamt för rabat-ettsom gemensamt,

pris. Andra tilläggserbjudandenterat kan framstå harmlösa frånsom

konsumentsynpunkt. Det framhölls vidare det i fråga kon-att ettom

kret erbjudande kan svårt avgöra kombineratatt utbudvara ettom

eller ej. Ett allmänt förbud riskerade hindra fördelaktigatt en

produktutveckling. Mot denna bakgrund avgränsades förbudet mot

kombinerade utbud så det endast gäller erbjudandetatt försvårarom

för konsumenten bedöma erbjudandetsatt värde och om varorna

uppenbart saknar naturligt samband s. 82 f..

De olägenheter motiverade begränsat förbudettsom av nyss

redovisat innehåll ansågs ha betydelse endast när de erbjudna varor-

tillhandahållstillsammans. De kunde inte åberopas i frågana om er-

bjudanden tilläggsförmåner för den kan förete bevis i formom som

märken, delar förpackningar eller liknande.av I-lär föreslogsav ett

förbud rabattmärkesförbud med endast mindre, väl avgränsatett

undantag s. 83.

Det anförs i propositionen s. 83 ingripande enligt general-att

klausulen otillbörlig marknadsföringmot kan iske fråga ettom

erbjudande, inte täcks straffstadgande iett saksom av men som

mycket nära påminner straffbar metod och kan kritiserasom en som

på grunder har motiverat straffbestämmelsen.samma som

Vid sin granskning det föreslagna rabattmärkesförbudetav

pekade lagrådet s. 132 på det förekommer erbjudandenatt om

rabatt, vissasåsom fall årsomsättningsrabatt, där erbjudandet ärav
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fråga kassakvitton härrörgäller ibegränsat det endastså att somom

själv gjort lämnat erbju-från inköp konsumenten hos den somsom

Åtminstone förmån för kunder köperdandet. gäller somom samma

till självakredit framstår erbjudande detta slag knutetpå ett av som

kassakvittoninte till kassakvittona. Företeendet dåinköpen, ärav

gjordaför omfattningenendast kontantkunden styrkasättett att av

Rabattmärkesförbudet borde enligt lagrådet tolkas detinköp. så att

omfattar fall.inte sådana

§rabattmärkesförbudet 7 MFLNärmare iom

tidigare anförda främst föranlettshar enligt detBestämmelsen av

trading sprida sig ifarhågor för med skullestampsatt system

utformningSverige. Stadgandet emellertid fått medhar generellen

räckvidd. erbjudanden till konsumentDet gällerstörre att mot

vid försäljningmärke bevis utlämnas erhållaeller annatannat som

enligt lagmotivenköpbevis kan utgörasDeän avpengar. som avses

för-bifogade flikar eller andra delarkuponger är varan, avsom

packningar, burklock och kapsyler. Förbudet gäller utlämnande av

Gratisutdelning ochköpbevis vid försäljning. rabattkupongerav

exempel vadkan klippas påkuponger ärut somsom ur annonser

förbudet.faller utanför

förbjudetpengar innebärRekvisitet annat det ärän attett

alternativt i ellerköpbevis inlösbaralämna ärut pengarvarorsom

ininköp. köpbevis lösas enbartvid Ett kaneller rabatt somsom ger

Som köpbevis räknasträffas inte förbudet. sådana äveni pengar av

skillnad fråntill återbäring i tillkassakvitton rätt pengarsom ger
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kvitton berättigar till återbäring isom varor.

Marknadsdomstolen MD har i flera ärenden angående tillämp-

ning generalklausulen i 2 § MFL haft anledning prövaav att

innebörden rabattmärkesförbudet.av

I beslutet MD 1980: 19, Verdexa, prövades kombinationser-ett

bjudande vid marknadsföring bilar. Verdexa erbjöd ledettav som

i tidsbegränsad kampanj kontokort betalkort till denetten som

köpte begagnad bil företaget till visst pris. Kontokorteten ettav

gällde hos bensinbolag och på kontot fanns tillgodohavandeett ett

2 500 kr. Kontokortet möjlighet till köp bensinbolagetsom gav ur

sortiment. KO gjorde gällande kontokortetatt att ettvar se som

köpbevis och marknadsföringen stred §7 MFL.att MDmot -
framhöll karaktäristiskt för de bevis rabattmärkesförbudetsom som

konsumenten företeende bevisetatt erhållermot nyttig-avser av en

het slag.något Beviset utgör slags värdehandling,ettav som repre-

den nyttighet i vilken bevisetsenterar kan lösas in. Den erbjudna

förmånen knuten tillär beviset sådant. Enligt MD hade konto-som

kortet inte innebörd funktionoch sådana köpbevis.samma som

Kortet sådant representerade inte någon nyttighet, i vilken detsom

kan lösas in. Marknadsföringen stred således inte rabattmär-mot

kesförbudet.

Fallet MD 1982:19, Haléns Postorder, rörde bl.a. erbjudandeett

köp tilläggsvaror vid köp förpå postorder vissa belopp. Närom av

stipulerade belopp skickadeuppnåtts postorderföretaget brev tillett

kunden med meddelande detta, och tilläggsvaran skickadesom

sedan kunden brevet undertecknat. KO hävdadereturnerat brevetatt

köpbevis enligt 7 MD fannatt brevet inteettvar anse som att
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bärare till den erbjudna förmånenrätten och det såledesattvar av

frågainte köpbevis.ettvar om

ÖrebroFallet MD 1982: ll, Läns Sparbank, gällde erbjudanden

till bankkunder in visst belopp banken. Dessa kunderpåsattesom

erhöll särskilt rabatthäfte avseende rabatt olika banktjänster.påett

fann insättningMD bankräkning inte kunde jim-påatt av pengar

ställas med köp och bankens inlåning kunde därför inte betraktas

försäljning. §7 MFL därför inte tillämplig.som var

Önskebutikerna,Beslutet 1988:2,MD gällde samlarbonusen som

butikskedja erbjöd vid marknadsföring glas- och porslins-en av

Den kunde uppvisa s.k. bonuskort frånmed stämplarettvaror. som

inköpstillfállenelva berättigad till tolfte utan extravar en vara

Erbjudandetkostnad. gällde valfri artikel inom valfri servis eller

bestickserie. KO hävdade frågadet köpbevis i denatt ettvar om

mening §7 Företaget vitsordade isamlarbonusen ochattsom avser.

för sig träffades rabattmärkesförbudet gjorde gällande attav men

erbjudandet utgjordedetta tillåten form mängdrabatt.trots en av -

MD iuttalade beslutet framstodstämpelkorten självständigaatt som

bärare erbjudna förmånenden och erbjudandet föll underattav

rabattmärkesförbudet. Domstolen dessförinnanhade konstaterat att

erbjudandet inte begränsat till under längre tid beståendeettvar

kundförhållande mellan bestämd näringsidkare och dennes kun-en

situationder, enligt redovisade uttalande lagrådeten som ovan av

under vissa omständigheter fallaskulle kunna utanför förbudet.

Beslutet MD 1989: 12, Statoil, gällde erbjudande från bensin-ett

bolaget, där den sin bil fem ficktvättat ytterligaregångersom en

tvätt kostnad. Kunden erhöll istämpel kortutan extra etten som
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bevis för inköpet förstade fem tvättarna. Erbjudandet ansågsav

strida §7 MFL och fälldes på grunder imot MDsamma som

1988:2.

Beslutet MD 1990:4, Storstockholms Lokaltrafik SL, fick en

SLutgång. erbjöd konsumenter minst tio månaderannan restsom

under år och kunde uppvisa inköptaett mänadsmärken frånsom

denna period få ytterligare månadsmärke kostnad.att utan extra

MD konstaterade månadsmärkena först fungerade bevis föratt som

kundens rätt med SL under viss period ochatt resenärenattresa en

därefter kunde använda dem bevis sinpå tillrätt bonus. Varjesom

mänadsmärke knutet till personligenresenären dennevar attgenom

skulle sitt stamkortsnummer märket.på Enligt MD fick bonus-ange

erbjudandet lämnat i under längre tid bestående kund-ettanses

förhållande och det låg därmed tillnärmast hands förmånenatt se

anlitandeknutensåsom till kundens SLs resetjänster och inte tillav

märkena sådana. Erbjudandet omfattades därför intesom av

förbudet i §7 MFL.

I beslutet MD 1985:30, Marabou, MD ställning till innebör-tog

den i uttrycket annat pengar.än Marabou erbjöd konsumenter,

sände in omslag till företagets sortiment, få s.k.som attvaror ur en

betalcheck. Betalchecken lydde visstpå penningbelopp och kun-ett

de användas vid inköp i affärer sålde livsmedel. Konsumentensom

kunde väljaäven lösa in betalchecken i kontanter Nordiskhosatt

Kuponginlösen. MD fann med uttrycket pengar måsteatt avses

sedlar och och andra allmänna betalningsmedel likvär-mynt ärsom

diga därmed. Betalchecken kunde inte betecknas ochsom pengar

erbjudandet förbjöds därför.
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Rabattmärkesförbudet således den situationen attavser en

näringsidkare vid försäljning till konsument lämnat särskildaut

köpbevis, kan in ilösas Bestämmelsen gälleränannatsom pengar.

sådana köpbevis framstår självständiga bärare densom som av er-

bjudna förmånen. förmånenEndast omedelbart, dvs.är utanom

tillgängligomväg köp i erbjudan-över är ettav en ny vara, pengar

de kopplat till sådana köpbevis tillåtet. innebärDet vissaatt

rabatterbjudanden strider lagen. Rabatter förekommer imot som

form återbäring i bestående kundförhållanden tillåtna. Rabatt-ärav

erbjudanden kundförhållandedär sådant inte föreligger och därett

köpbeviset framstår förmånenbärare träffas förbudet.som av av

Köpbevis tillhandahålls samband försäljningmed omfattasutansom

inte alls regleringen.av

Närmare förbudet kombinationserbjudanden 8 § MFLimotom

Stadgandets räckvidd begränsas rekvisit, alla måstetreav som vara

uppfyllda samtidigt. Förutom erbjudandet skall riktat tillatt vara

erbjudnakonsumenter gäller de nyttigheterna uppenbart skallatt

sakna naturligt förfarandet försvårasamband och för kon-skallatt

erbjudandetsbedöma värde.sumenten att

Vad gäller sambandsrekvisitet följande i 1970:57anges prop.

96:s.

Frågan naturligt föreliggersamband bör från konsumen-om ses
synpunkt Genom ordet uppenbart markeras bestäm-tens att

. . .
melsen skall tillämpas bara i fall olikasådana där de ochvarorna
tjänsterna helt saknar naturligt samband Frånmed varandra.
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bestämmelsens tillämpningsområde torde häri uteslutas integenom
bara sådant säljs jämte visst tillbehör ellerattsom en vara att
flera med användningsområde säljs tillsammansgemensamtvaror

också sådant det vid försäljningutan visstattsom av en vara av
biläggsslag vilken typiskt intresseär försetten annan vara av

kundkrets huvudvaran, även inte skallsamma som om varorna
tillsammans.användas Sålunda torde normalt få olikaattanses

hushållsartiklar har naturligt samband med varandra.

Sambandsrekvisitet har i fleraprövats beslut MD. Sådantav sam-

band har funnits inte föreligga mellan prenumerationer vecko-på

Åhléntidningar tilläggserbjudandenoch luktvatten MD 1971:6,om

Åkerlund, och MD 1971:7, Saxon Lindström. MD uttalade

i dessa beslut den kundkrets till vilken både luktvattenatt och

respektive tidning riktade sig vidsträcktså dess enda be-attvar

gränsning bestod i den utgjordes kvinnor. Inte heller kopp-att av

lingen mellan jeans och tilläggsvaran rullbräden har godtagits, MD

1979:24, George.Don Domstolen fann det klart rullbräda inteatt

kunde tillbehör till jeans. Vad gällde använd-anses som gemensamt

ningsområde fann domstolen förbrukargrupperna sammanföllatt

bara till obetydlig del.en

Kombinationerna köp hushållsmaskin medlemskap i frys-av -

förening och köp bensin smyckestenar djurbilder är andraav resp-

exempel där enligt MD naturligt samband saknats MD 1972:6,

Elåg-Produkter, MD 1972: 15, Mobil Oil, och MD 1973:7, Svenska

Esso. Det tidigare beslutetnämnda MD 1982:19, Haléns Post-

order, gällde även erbjudande till de kunder gjorde inköpett som

för vissa belopp till förmånligt pris förvärva särskilt angivnaatt

företagets sortiment. MD fann det typiskt saknadesvaror ur att sett

samband mellan huvudvarorna och de erbjudna tilläggsvarorna.
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I beslutet MD 1985:2, Drottning TV, domstolenansåg detatt

saknades samband mellan köp hemelektronik och tilläggser-ettav

bjudande krediten förutöver huvudvaran låna beloppatt ett som

kunden fick disponera efter gottfinnande. Inte heller erbju-eget ett

dande båtresa med vidsupé köp förlovningsring har ansettsom av

Ädelmetall.uppfylla kravet naturligtpå samband, MD 1986:9, Göta

I fall tilläggserbjudandentvå rörande vid försäljning uppslags-av

verk har gränsdragningen kring rekvisitet ställts sin Ipå detspets.

fallet, 1975:MD 19, Förlagshuset Norden, ansågs naturligtettena

samband mellan uppslagsverk och transistorradio inte föreligga.

Sådant samband däremot finnasansågs mellan uppslags-ett annat

verk och erbjudande enklare jordglob till nedsatt pris,ett om en

MD 1977:6, Bokförlaget Data.

Naturligt samband har föreligga mellan filmframkallningansetts

och köp film MD 1976:27, Hasse Foto och olikamellanav ny

kosmetiska märke MD 1973:26, NK.preparat av samma

Försvåranderekvisitet berörs kortfattatendast i lagmotiven. Det

anförs rekvisitet förbudet till frånavgränsar vad etiskatt som

sigsynpunkt särskilt betänkligt. Vidare rekvi-ter attanges genom

sitet undantas fall tilläggsförmånendär helt obetydligtär värdeav

eller tydligtutgörs avsett främjaär avsättning-attav varuprov som

tilläggsvaran prop. 1970:57 83.en av s.

Vid tillämpningen försvåranderekvisitet brukar MD göraav en

helhetsbedömning grundval föreliggandepå omständigheter,av

särskild viktäven läggs vid konsumenternas möjligheter attom

bedöma huvudvarans tilläggsvarans värde. Bedömningen skiljerresp

sig till sin karaktär föga från bedömningen vederhäftighets- ochav
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vilseledandefrågor i enligtallmänhet generalklausulen i 2 § MFL.

fallI de där MD fällt erbjudandethar åtminstone delvis pre-- -

rörigt i föreningoch oklart, med överdrivna påståendensenterats

eller särskilt suggestiva försvårat konsumenternas be-moment som

dömning. För erbjudande inte skall strida 8 § MFL tordeatt ett mot

fordras erbjudandet inslagsaknar nämnda och det tydligtatt attnu

klargör både huvudvarans och tilläggsvarans förhållandetvärde och

mellan det erbjudna priset och marknadsprisnormalavarornas

i förekommande fall, den tid vilken erbjudandetunder gäller.samt,
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EGENÅTGÄRDER PÅNÄRINGSLIVETSBilaga 6

MARKNADSFÖRINGSOMRÅDET

Begreppet

egenåtgärder introducerades i mitten 1980-talet iBegreppet denav

konsumentpolitiska debatten benämning näringslivs-påsom en

aktiviteter, vilka syftar till förebygga olikalösa eller konsument-att

Denna aktiviteter emellertid inteproblem. harärtyp utanav ny

olika benämningar förekommit tid inom närings-under sedan lång

livet. Som viktigt kan självreglering ochexempel själv-nämnasett

gäller företagens marknadsföringsâtgärder.vadsanering

omfattandeEn självreglering och självsanering marknads-av

utgjorde historiskaföringen således den och sakliga bakgrunden till

l970-års lag otillbörlig marknadsföring ändradsedermera ochom -

till 1975-års marknadsföringslag. 1970-taletutbyggd Under och

början 1980-talet emellertid näringslivets aktiviteter ifrågalågav

självsanering självregleringoch andrasamt typerom av egen-

förhållandevis nivå. mittenåtgärder låg I och slutetpå moten av

1980-talet dock omsvängning i egenâtgärder.skedde påen synen

Således i bl.a. l98586:12l Inriktningenbetonades prop. av

konsumentpolitiken företagen förstahandsansvar förhamåsteatt ett

fungerande förebygga olikaväl marknad och och lösaatten

lämpliga förkonsumentproblem. Som exempel områdenpå

produktinformation,egenâtgärder bl.a. produktsäkerhet,nämndes
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otillbörlig marknadsföring och reklamationshantering. Under de

1980-taletåren etablerades flera egenâtgärdsprogramsenare av nya

inom olika branscher. Flertalet dessa hade inriktning på godav en

sed marknadsföringen.i

Det skall betonas begreppet egenåtgärder betydligt fleratt avser

inomåtgärder näringslivettyper än sådana inriktadeär påav som

god sed i marknadsföringen. Näringslivets Delegation för Mark-

nadsrätt NDM presenterade 1988 följande definition begreppetav

vilken får allmänt accepterad:nu anses

Åtgärder i systematiserad form vidtas antingen enskiltsom ettav

företag, företag, hel bransch eller näringslivet ien grupp av en

helhetsin syftei utreda, förebygga eller lösa problem iatt

förhållande till konsumenter eller andra kunder.

Med denna breda definition begreppet bl.a. följandeutgörav

aktiviteter inom näringslivet exempel på egenåtgärder:

normbildningo

Övervakning efterlevnaden olikao av av normer

reklamationsregler0

reklamationshanteringo

standardformuläro

informationssystemo

utbildningo

konsumentkontaktavdelningaro

produktutformning produktsäkerheto

Egenåtgärder avseende god ised marknadsföringen förekommer i
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form branschvisa eller branschövergripande regler norm-av

bildning, för övervakningen efterlevnaden sådanasystem av av

regler, undervisning och information angående gällande regler samt

i viss i form olikamån för standardiserad information.systemav

Avsikten med denna promemoria är exempel påatt ge egen-

åtgärder inriktningmed på god sed i marknadsföringen, deras

eventuella inverkan på rättsutvecklingen peka skillnaderpåsamt

mellan egenåtgärder denna och den offentligrättsliga regle-typav

ringen på området dvs. främst marknadsföringslagen.-

Exempel egenåtgärdsprogrampå

Det finns knappt tjugotal egenåtgårdsprogram medettnumera

avseende god etik ipå marknadsföringen. De flesta dessa ärav

uppbyggda branschvis. Några dockär branschövergripan-system av

de karaktär. Flertalet egenåtgärderna inleddes under delenav senare

1980-talet. Läkemedelsbranschens aktiviteter området inleddespåav

dock 1969. Den i avsnittdetta avslutningsvis nämnda kursverk-

samheten inleddes under 1960-talet och har alltsedan varitdess av

förhållandevis omfattning. Vad gäller de egenåtgärds-stor yngre

har Konsumentverket i flera fall medverkat ellerpå ettprogrammen

Äveni tillkomsten utformningen.sätt och Näringslivetsannat

Delegation för Marknadsrätt NDM har deltagitmånga gånger

aktivt i utformningen olika Innehållet i olikadeav program.

omfattningenoch verksamheten varierar i storprogrammen av

utsträckning. l följande tabell redovisas huvudinslagen i tiotalett

olika program:
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Övervaknings-Bransch Regler Huvudman
och bedöm-

ningsorgan samt
inslagandra

Alla branscher Internationella Marknadsetiska Näringslivets
Handelskam- Rådet MER Delegation för

ICC Marknadsrättmarens
Grundregler för NDM och
Reklam, Regler Internationella
för säljfrämjande Handelskam-
åtgärder Svenskasamt marens
andra marknads- National-
föringskoder från kommitté
ICC

Definition Etiska Rådet Annonsör-motav
könsdiskrimi- könsdiskrimi- föreningen och
nerande reklam nerande reklam Reklamförbund
även 3 i ERK4art. p
Grundregler för

reklam

förRegler Textreklamkom- Svenska Tid-
reklamidenti- mittéen ningsutgivare-
ñering föreningen

Bryggerier Regel identi- Obligatorisk Svenska Bryggaom
fiering lättöls- efterhands- reföreningenav
reklam granskning i

huvudmannens

regi. Brott mot
regeln föranleder
böter till hu-
vudmannen.

Undervisning om
gällande regler
för ölreklam

alkoholreklam-
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Övervaknings- Huvudmanransch Regler
och bedöm-

ningsorgan samt
andra inslag

KOV:slagen och

riktlinjer

Direkthandels-Gransknings- ochDirekthandels- Dokumenten
bedömningsråd företagens före-God affärssed ibranschen
Dfzs vägledare ning Dfteledirekthan-

före-marknads- kandelns som ge
föring råd. Dfzsoch tagen
God affärssed i Handbok om-

fattandehembesökshan- presen-
tation gällan-delns marknads- av

föring de regler

Etiska Swedish DirectDirektmarknads- Rekommenda- nämnden
för direkt- Marketingföring tioner till med-

marknadsföring Associationlemsföretagen
DM-nämnden SWEDMAm.m.

Kompendium OrganisationerHemelektronik- Särskilda regler
Hemelektronik inom såvälbranschen saknas

affärs- leverantörs-och god som
detaljistledetsed samman- på
hemelektronik-ställning av
områdetaktuella regler

praxisoch röran-
de marknads-

föring hem-av
elektronik. En

under några år
åttiotaletpå

verksam gransk-
ningsnämnd har

lagts ned. Dess
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Övervaknings-Bransch Regler Huvudman
och bedöm-

ningsorgan samt
andra inslag

beslut samt
innehållet i det
nämnda doku-

bind-ärmentet
ande för leveran-

törsföretagen.
Viss rådgivning
från bransch-

organisationerna
medlemsföre-

tagen.

Hälsokostbran- Regler för infor- Hälsokostbran- Hälsokostbran-
schen mation hälso- schens Bedöm- schens Leveran-om

produkter i ningsnämnd törsförening
praktiken sker

bedömningarna
mestadels utifrån
KOV:s riktlinjer
för marknads-
föring natur-av
medel

Kemibranschen Särskilda regler Kemibranschens Kemikontoret
saknas ännu etiknämnd och Plast- och

Kemikalie-
leverantörers

förening PKL

Livsmedelsbran- Dokumentet Rådgivning till Sveriges
schen Hälsoargument företagen via Livsmedels-

i marknads- Stiftelsen Svensk industriförbund
föringen Näringsforskningav m. .livsmedel
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Övervaknings-Regler Huvudman
och bedöm-

ningsorgan samt
andra inslag

sammanställning
gällandeav

regler och kända
förhållanden i

fråga livs-om
medelskostens

olikabetydelse i

sammanhang

för.äkemedels- Regler läke- Läkemedels- Läkemedelsindu-
medelsinforma- industrins striföreningenranschen
tion Informations- LIF och Repre-

granskningsman sentantföreningen
IGM, förNämnden utländska
för bedömning farmaceutiska

industrierläkemedels-av
information RUFI
NBL samt
undervisning på
flera nivåer för

företagen.bl.a.

Fobaksbranschen KOV:s riktlinjer SvenskaTobaksbran- Tobaks-
för Gransk- branschföre-marknads- schens

föring ningsnämnd ningentobaks-av
varor

Detaljhandelns Sveriges Köp-
mannaförbundTobaksskylt-

ningsråd
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I sammanhanget finns det anledning också nämna den sedanatt

1960-talet förekommande kursverksamheten för olika marknads-

förare. Annonsörföreningen utbildar således s.k. Delegerade Re-

klamansvariga DRA. Reklamförbundet bedriver undervisning för

Ansvariga Reklamutgivare ARU. Tidningsutgivareföreningen har

kurser för annonsgranskare. Innehållet i dessa kurser allmänär av

marknadsrättslig karaktär har påtaglig tonvikt praktiskpåmen en

tillämpning gällande regler för marknadsföringen. ARU-av

utbildningen fâr betecknas mycket kvalificerad med omfattandesom

övning i lösa praktiska marknadsrättsliga problem.att

Sammansättning de etiska nämnderna organiserandetsamtav av

olika granskningsfunktioner varierar i hög Gransknings-grad. och

anmälningsfunktionen liksom sekreterarfunktionen i nämnderna är

inte sällan anförtrodd tjänsteman branschorganisation.påen en

Funktionerna kan också utlagd från branschen friståendepåvara en

jurist, advokat. Funktionen informationsgranskningsmant.ex. som

inom läkemedelsbranschen ombesörjes fristående Ord-läkare.av en

förandena i de etiska nämnderna alltidär så från bransch-gott som

intressen fristående och mycket kvalificerade jurister. Vanligtvis

rekryteras ordförandena bland högre domstolsjurister fråneller den

akademiska världen. Företrädare för branschen i form personerav

från företag ingår så alltid bland ledamöterna. fleraI fallgott som

finns det dessutom fristående ledamöter företräder respekti-påsom

område aktuell sakkunskap. Bland ledamöterna i läkeme-t.ex.ve

delsbranschens och hälsokostbranschens nämnder ingår således

fristående läkare. l dessa och ytterligaretvå fall finnsnågra

dessutom ledamöter företräder konsument- ocheller allmän-som
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intresset.

Betydelsen egenåtgärdemaav

övergripande utvärdering egenåtgärder medNågon mera av

marknadsföringen inte gjorts. Generellainriktning god sed i harpå

Vilketeffekter därför dra.åtgärdernas svåraslutsatser är attav

vilken tillvinner sig beror såledesgenomslag och respekt åtgärderna

omständigheter i enskilda fallet. vissa fallrad olika det Ilångpå en

och i andragenomslaget kunna betecknas myckettorde stortsom

direkt blygsamt.som

kontinuer-branschspecifikaSärskilt inom de skerprogrammen en

utvärdering. emellanåt till justeringar och komplet-lig Denna leder

Det äldsta Läkemedels-teringar programmetprogrammen.av -

flertal tillfällenförändrats vid underbranschens har således ett-

informa-Systemet har utvidgats till områden ochlopp.årens nya

fallomfattande förändringar. Itionsreglerna har genomgått ett -

efternämndverksamheten nedhemelektronikbranschen lades dock-

förekommer emellertid i branschSom framgått dennanågra år.

rådgivning tillmindre aktiviteter i form bl.a.fortfarande vissa av

vidKonsumentverket medverkatföretagen. Tre de därav program

telefonförsäljning, tobaksreklam ochutformningentillkomsten och -

systematiskt efterhemelektronik utvärderades på sättett mera-

i Kon-Utvärderingen presenteradesKonsumentverket.några är av

1991 92:sumentverkets Rapport

25 framhållessynpunkterI avslutande allmänna s.rapportens
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de egenåtgärdssystemen bidragitatt tilltre påtaglig saneringen av

marknadsföringen inom de berörda branscherna. Ett exempelannat

på påtagliga förbättringar marknadsföringen är den kursverksam-av

het Bryggareföreningen inledde för några år sedan. Direkt eftersom

det de första kurserna genomförts sjönkatt antalet anmälningar till

Konsumentverket för felaktig ölreklam med 80 90 %. självaIca -

verket torde undervisning och information gällande reglerannan om

bland de viktigaste inslagen i fungerandeväl egenåtgärder.vara

Det vid tillkomsten marknadsföringslagen förutsatta samspeletav

mellan generalklausulen otillbörlig marknadsföring 2 § ochom

näringslivets aktiviteter vid tolkningen begreppet godegna av

aflkirssed har stärkts i och med tillkomsten fleraav nya egen-

åtgärdssystem. I förarbetena till 1970-års lag otillbörlig mark-om

nadsföring sägs begreppet god aflfirssed i generalklausulen om

otillbörlig marknadsföring syfta främstpå lCC:s Grundregler för

reklam. Domstolen har också årens lopp ofta i sina beslutgenom

direkt hänvisat till olika artiklar i grundreglerna. Under årsenare

har hänvisningaräven till marknadsföringsregler från ICCnya -

Regler för säljfrämjandet.ex. åtgärder förekommit i flertalett-

beslut. Marknadsdomstolens praxis vad gäller mil jöargumentering -
särskilt ordet miljövänligt har influeratsstarkt uttalanden frånav-

Kemibranschens etiknämnd. Direkta hänvisningar till nämndens

praxis har förekommit i domstolens beslut se MD 1990:20.t.ex.

Även i fällande beslut rörande tobaksreklamett hänvisar domstolen

till reklamen tidigare fällts branschensatt granskningsnämndav

MD 1992:27. I ärende MD 1991 :22ett rörande bl.a. frågan om

särskild åldersgräns för direktreklam för läkemedel till allmänheten

SOU 1993 :59



Bilaga 6 737

domstolens beslut påtagligt influeratspå sätt haettsynes ettav

vägledande utlåtande från Nämnden för bedömning läkemedels-av

information NBL inhämtats svarandeföretaget.som av

På läkemedelsområdet har Läkemedelsverket bl.a. till uppgift att

granska läkemedelsreklamen. I denna verksamhet åberopar verket

sedan flera direktår de branschorganisationerna Reglerantagnaav

för läkemedelsinformation istället för äldre råd anvisningaroch från

myndigheten. Reklambestämmelsen 21 § iden riksdagen antag-av

ikraftträdda läkemedelslagenännu har påtagligtpå sättettna men

haft de utomrättsliga branschreglerna förebild.som

Skillnader mellan offentligrättsliga och utomrättsliga regler

Trots det lagstiftaren förutsatta samspelet mellan offent-denav

ligrättsliga regleringen och de utomrättsliga reglerna växersom

fram inom för egenåtgärder området finnspå det vissaramen

skillnader vad gäller innebörd och räckvidd. Ett förfarande som

strider lag eller praxis inom det offentligrättsliga ärmot systemet

alltid oförenligt med iden de utomrättsliga övergripandesystemen

god afléirssed. Däremot intedet alltidär vadså attnormen som

strider den alltid skulle i strid medstå denmot senare normen

offentligrättsliga regleringen främst marknadsföringslagens gene--

ralklausul otillbörlig marknadsföring 2 §. Begreppet godom

afldrssed i 2 § MFL är således något snävare motsvarandeän

begrepp i de utomrättsliga systemen.

Ett exempel på det nämnda ICC:s Grundregler förär reklamatt

innehåller bestämmelser integritetsskydd. Enligt artikel 8 fårom
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inte enskild avbildas eller åberopas i reklam veder-person utan

börandes tillstånd. Marknadsföringslagen skyddar emellertid endast

konsumenter och andra målgrupper för marknadsföringen samt

konkurrerande näringsidkare, inte tredje Här bortses från detman.

faktum Lag och bild i reklamen tredjemans-att ettom namn ger

skydd innehåll Grundregler för reklam. Ettav samma som annat

exempel reklamär diskriminerandeär för olika t.ex.som grupper -

könsdiskriminerande reklam. Varken marknadsföringslagen eller

andra offentligrättsliga regler tillämpligär härpâ. I grundreglernas

artikel 3 4 dock reklam inte får diskriminerandeattp. anges vara

i fråga religion eller kön. Den definition köns-om ras, av

diskriminerande reklam tillsammans med artikelnämnda isom

grundreglerna ligger till förgrund verksamheten vid Etiska Rådet

könsdiskriminerande reklam lyder:mot

A Reklam framställa endera könetatt ettsom rentgenom som
sexobjekt och kan uppenbart kränkande.som anses som

B Reklam markeratpå innebärsätt konserverandeett ettsom
otidsenlig på könsrollerna där endera könetav en syn

framställs på nedvärderande sättett

Denna definition främst första ledet i B innebär utbyggnaden- -

artikel 3 4 i grundreglerna inte ändring i såvälav utanp. som

Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen möjligärsom

införa inom för eventuella offentligrättsligaatt regler påramen

området. Detta är exempel viktigpå skillnad mellanett en annan

offentligrättsliga regler och egenåtgärder, vilken följer grund-av

lagarnas regler yttrandefrihet.om

Vid tillämpningen marknadsföringslagen och andra lagreglerav
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gränsdragningenaktualiseras inte sällanmarknadsföringrörande

information. De mark-kommersiellkommersiell ickeochmellan

kommersielltillämpliga endastnadsföringsrättsliga pålagarna är

skyddasinformationenicke kommersiellamedan deninformation av

frågeställningyttrandefrihet. Dennagrundlagsreglerna upp-om

otillbörlig mark-1970-årsi förarbetena till lagmärksammades om

marknadsförings-betonade viktennadsföring. Lagstiftaren attav

tvivelaktigt frånsigkaninte tillämpas på sättlagen teett som

65 f.. Grundlagarnas1970:57prop.yttrandefrihetssynpunkt s.

från detåtgärderyttrandefrihet riktar sig endastregler motom

i princip inteyttrandefrihet. De innebärinskränkervilkaallmänna

frivillig inskränkaför olika på väghindernågot attgrupper

Näringslivet dettayttrandefrihet. eller delargruppmedlemmarnas av

god sedegenåtgärdssystem avseendeföralltså inomkan ettramen

uppställa reglerhinder från grundlagarnamarknadsföringeni utan

företagensi praktiken inskränkertillämpa dessaeller på sättett som

i viss haocksåyttrandefrihet. Detta månanställdasoch deras synes

hälskostbranschensläkemedelsbranschens ochinom bl.a.skett

läkemedels-för bedömningNämndenegenåtgärdsprogram. av

intresseti ärenden betonatinformation såledeshar några att av en

läkemedelsföretagen och derasi vilkenmedicinsk debattfri

vissai konflikt medkan kommasjälvfallet kan deltaanställda

därvidNämnden har uttalatmarknadsföringsetiska intressen. att

förutomrättsliga Reglertillämpa deundantagsvis bereddär attman

informationsåtgärderenskilda ävenläkemedelsinformation på om

reklambe-läkemedelslagstiftningensmarknadsföringslagen och

Hälsokostbran-tillämpliga dessa.påinte skullestämmelser vara
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schens nämnd har gått något längre och förklarat bereddäratt man

olika framställningaratt ta till bedömningupp oberoende i vilkenav

form dessa förekommer. Nämnden kansom således varjeta upp

framställning från företagen vilken sprids till sjukvård, detaljhandel

och allmänhet oberoende spridningen sker i former iav om som

praktiken medför denna är yttrandefrihetsrättligtatt skyddad.

Avslutande kommentarer

Egenåtgärder med avseende på god sed i marknadsföringen har

gammal tradition inom näringslivet. Erfarenheterna visar att

egenätgärder i fallmånga utgör bra och effektivt komplementett till

lagstiftning och myndighetsåtgärder. Med hänsyn till de skillnader

föreligger mellan offentligrättsligasom regleringar och åtgärder och

utomrättsliga kan egenåtgärdersystem i vissa situationer verka

betydligt flexiblare och friare och även möjlighet till åtgärderge

bl.a. grundlagsskäl inte kan vidtas inomsom av för myndig-ramen

hetsutövning. Från denna utgångspunkt har egenåtgärder i vissa

situationer större potential än motsvarande offentligrättsligen

reglering. Frågan könsdiskriminerande reklam ärom tydligtett

exempel på det sistnämnda och de där förekommande egenåtgär-

derna måste därför utgöra alternativ till lagstiftning.ettanses

Vilket genomslag och respekt olika egenåtgärder får beror på en

rad omständigheter. De aktuella frågeställningarnas förankring i

såväl allmänt branschspecifiktett ett rätts- och etikmedvetandesom

är naturligtvis vikt. För värdegemenskapenstor inomav branschen

spelar dess struktur mycket viktig roll. Förutsättningarna fören
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få företag medmed ochi branscherlyckade egenåtgärder är störst

Ärbranschorganisationer.anslutning till befintligahög grad av

få till stånd sådanförhållandet det är det svårare attmotsatta en

följs.spelreglertill överenskomnavärdegemenskap leder attsom

angående utvärde-tidigare nämndaEnligt konsumentverkets rapport

utvärderingvisar dock verkets påegenåtgärdsprogramring treav

godahemelektronikområdettelefonförsäljningsområdet attsamt

olikaföretaginom branscher med mångaresultat kan ernås även av

organisationstillhörighet.med liten gradstorlek och av

medegenåtgärdsprogramnäringslivets utgångspunkterFrån är

marknadsföringen adekvat och mångased iinriktning godpå ett

tilli relationenförebygga problemeffektivt sättgånger även att

väsentligt kanför egenåtgärder deskäl ärkunderna. Ett attannat

för enskilda företagengoodwill inte bara debidra till skapa utanatt

näringslivet. begränsninghela Denför hel bransch ellerockså en

tillföreningsrättsliga principer endast denligger enligti attsom

företag i egentligbranschorganisationen anslutnaadministrerande

Samspe-inte överdrivas.egenåtgärderna skallmening bundnaär av

marknadsföringslagenfrämstoffentligrättsliga reglernamed delet -

i huvudsak kommer beaktaoorganiserade företaggör även attatt-

Dettafram egenåtgärdsprogrammen.inomde växernormer som

marknadsöver-konsumentverket KO har godförutsätter dock att en

organi-fall sinavakning i koncentrerar påoch många resurser

snedvridas.företag. Sker riskerar konkurrensenserade detta att

företagoorganiserade dettaSärskilt i och ärbranscher med många

skallför egenåtgärdernanödvändigt för respekteni själva verket att

Överhuvudtaget inställning frånpositivupprätthållas. ärkunna en
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det allmänna både från politiker och myndigheter viktig förut-en- -

sättning för den potential finns i näringslivets egenåtgärdersom

skall kunna utnyttjas frånpå allmän tillfredsställandesynpunktett

sätt. Det därförär central betydelse den förändradeochattav nya

marknadsföringslagen utformning medför samspeletattges en som

mellan lagen och utomrättsliga regler inte bara består ävenutan

utvecklas.

SOU 1993:59



Bilaga EG:S7 DIREKTIV 84450EEG OM

VILSELEDANDE REKLAM

19.9. 84 384LO450S

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L25017Nr

RÅDETS DIREKTIV

10den 1984septemberav

tillnärmning medlemsstaternas lagar och andra för-om av

fattningar

vilseledande reklamom

84450EEG

RÅDEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS HAR ANTAGIT

DETTA DIREKTIV

beaktandemed Fördraget Europeiskaupprättandetav avom

ekonomiska gemenskapen, särskilt 100 iartikel detta,

förslag,med beaktande kommissionensav

‘ C 70, 21.3.1978,EGT 4nr s.
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yttrandez,med beaktande Europaparlamentetsav

med beaktande Ekonomiska yttrande3,socialaoch kommitténsav

och

med beaktande följande:av

Nu gällande lagar vilseledande reklam i medlemsstaterna skiljermot

sig väsentligaåt på punkter. Eftersom reklam når över deut

enskilda medlemsstaternas inverkargränser, den direkt på upprät-

tandet väl fungerande marknad.av en gemensam

Vilseledande reklam kan leda till snedvridning konkurrensenen av

inom den marknaden.gemensamma

Reklam, sig den leder till avtal eller inte, påverkar konsu-ettvare

ekonomiska välfärd.menternas

Vilseledande reklam kan till följd konsument fattar beslutatt en

till förfångär för honom i samband med skaffarhan sigsom att

eller egendom eller utnyttjar tjänster.varor annan

Skillnaden mellan lagarna i medlemsstaterna leder i fall intemånga

2 EGT C 140, 5.6.1979, 23.nr s.

3 EGT C 171, 9.7.1979, 43.nr s.
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tillbara otillräckligt konsumentskydd hindrar ocksåutan

genomförandet annonskampanjer utanför lands gränser ochettav

påverkar på det friaså sätt utbytet tjänster.ochav varor

Europeiska programgemenskapens andra konsumentpolitiska

föreskriver lämpliga åtgärder vilseledande och otillbörligmot

reklam.

Rent allmänt ligger det i den allmänhetens intresse liksom detstora

till fördel föräven är konsumenterna och alla näringsidkare isom

konkurrens med andra verksamma inomär den mark-gemensamma

naden i första hand harmonisera de nationella bestämmelsernaatt

vilseledande reklam. I andra skede kan behandla otill-mot ett man

börlig och i nödvändig utsträckning jämförande reklam grundvalpå

lämpliga förslag från kommissionen.av

Objektiva minimikriterier ibör detta syfte fastställas för att man

skall kunna viss vilseledande.reklamavgöra ärom

De lagar medlemsstaterna vilseledande reklam måsteantar motsom

ändamålsenliga effektiva.ochvara

Personer eller organisationer, enligt nationell lagstiftningsom anses

ha rättmätigt intresse i saken, ha möjligheter inledamåsteett att

förfaranden vilseledande reklam, antingen inför domstol ellermot

133, 3.6.1981,EGT Cnr s.
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inför förvaltningsmyndighet behörig behandlaären attsom

klagomål eller inleda lämpliga, rättsliga förfaranden.att

Det bör varjestå medlemsstat fritt besluta huruvida de skallatt om

domstolarna förvaltningsmyndigheternaoch befogenhet krävage att

andra vedertagna metoder först till grips för behandla klago-att att

målet.

Domstolarna förvaltningsmyndigheternaeller ha befogenhetermåste

påbjuda eller åstadkomma vilseledande reklamatt upphör.att

Det kan i vissa fall kan önskvärt förbjuda vilseledandeattvara

reklam, till och innanmed den publiceras. Men innebärdetta inte

på något medlemsstaternasätt tvingadeär införa regleratt att som

kräver systematisk förhandsgranskning reklam.av

En bestämmelse skall snabbförfarande,antas detett görom som

möjligt vidta med tillfälligåtgärder eller slutgiltig verkan.att

Det kan önskvärt offentliggörandebeordra beslutattvara av som

fattats domstolar eller förvaltningsmyndigheter ellerav av

beriktigande förklaringar undanröjaför alla fortsatta verkningaratt

vilseledande reklam.av

Förvaltningsmyndigheterna opartiska,måste och deras myndig-vara

hetsutövning kunnamåste bli föremål för rättslig prövning.
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förutförsjälvreglerande attkontrollfrivilligaDen organsom

tillgripaslippertillledareklam kanvilseledandeundanröja att man

därförden börochåtgärder, uppmunt-rättsligaelleradministrativa

ras .

deriktighetenbevisakunnalämpligt sättskall påAnnonsören av

fall kani vissaochreldam,i sinframförhanpåståendenfaktiska

detta.beslutaförvaltningsmyndighetellerdomstolen omen

ellerbibehållafrånmedlemsstathindrafår inte attdirektivDetta en

omfattandesigförsäkraavsikti ettbestämmelser att meraomanta

allmänheten.denochnäringsidkare storaför konsumenter,skydd

1993:59SOU
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel l

Avsikten med detta direktiv är skydda konsumenterna,att dem som

bedriver närings- eller affärsverksamhet eller utövar hantverksom

eller fritt yrke och denett allmänheten vilseledandestora mot

reklam och de otillbörliga följderna denna.av

Artikel 2

I detta direktiv medavses

reklam: varje form framställning i samband medav

närings- eller affärsverksamhet, hantverk eller yrkes-

utövning för främja tillhandahållandetatt av varor

eller tjänster, däribland fast egendom, rättigheter och

skyldigheter,

vilseledande reklam: all reklam pâ något sätt,som

däribland sin presentation, vilseleder ellergenom

sannolikt kommer vilseleda de den riktaratt personer

sig till eller dem nâs den, och sinsom av som genom

vilseledande karaktär sannolikt kommer påverkaatt
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ekonomiskaderas beteende, eller dessa skälsom av

eller sannolikt kommerskadar skada konkur-att en

rent,

varje fysisk eller juridiskperson: person.

Artikel 3

När skall viss reklam vilseledande skall hänsynavgöra ärman om

till inslagen i särskilt till informationalla reklamen och sådantas

följande:reklamen innehållersom om

föra De eller tjänster,utmärkande egenskaperna varor som

beskaffenhet, utförande,tillgänglighet, sammansättning,t.ex.

tillverkningsmetod tillverknings-och eller leveransdatum,

specifi-ändamålsenlighet, användningsområden, kvantitet,

kation, geografiskt kommersiellteller eller detursprung

förvänta sig användningen,resultat kan eller resultatavman

utförtsfrån provningar undersökningaroch påsom varorna

ifråga.tjänsternaeller

priset leveransvillkoren förb Priset eller hur beräknas och

utförandet tjänsterna ifråga.eller avvarorna

c näringskännetecken och rättigheter,Annonsörens hansstatus,

identitet finansiella meriterhans och tillgångar, hanst.ex.
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industriella,och de kommersiella eller immateriella rättig-

heter han innehar, eller priserde och belöningarsom som

han tilldelats.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall i konsumenternas liksom iäven kon-

kurrenternas och den allmänhetens intresse säkerställastora detatt

finns lämpliga och effektiva metoder för kontroll vilseledandeav

reklam.

Sådana metoder skall innefatta rättsliga bestämmelser enligt vilka

eller organisationer, enligt den nationella lagstift-personer som

ningen ha rättmätigt intresse vilseledandeett reklamattanses av

förbjuds, kan

a vidta rättsliga åtgärder sådan reklam, ellermot

b anmäla sådan reklam till förvaltningsmyndighet ären som

behörig antingen besluta i klagomål eller inleda lämp-att att

liga rättsliga förfaranden.

Det skall ankomma varjepâ enskild medlemsstat vilkenavgöraatt

dessa möjligheter tillämpas,skall och domstolarna ochav som om

förvaltningsmyndigheterna fåskall krävarätt andra etableradeatt att

medel först skall till gripas för behandla klagomålet, däribland deatt
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i artikel 5.nämnssom

i 1 skall medlems-Genom de bestämmelser punktsom anges

nödvändiga med hänsyni de fall de sådana åtgärderstaterna anser

särskilt intressen domsto-inblandades och det allmännastill alla ge

befogenheterförvaltningsmyndigheternalarna eller

vilseledande reklamen skall upphöra, ellerbesluta denatt att-

få framlämpligt rättsligt förfarande förbesluta att ettatt om

beslut, ellersådant

publiceratsreklamen inteden vilseledande ännu menom-

förbudförestående,publiceringen beslutanäraär motatt om

förfarandepublicering, inleda lämpligt rättsligtsådan eller ett

för få fram beslut.sådantatt ett

faktiskdet inte finns bevis förSådana vidtasåtgärder kan även om

frånför eller vårdslöshet annonsö-förlust eller skada eller uppsåt

sida.rens

åtgärderskall också ombesörja deMedlemsstaterna att som avses

vidtasi första stycket, skyndsamt

tillfälligantingen med verkan, eller-

slutgiltig verkan,med-
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varvid varje enskild medlemsstat har vilketavgöra deatt tvåav

alternativen skall väljas.som

Med hänsyn till de fortsatta följdverkningarnaatt vilseledandeav

reklam, skall upphöra enligt slutgiltigt beslut, kan med-som ett

lemsstaterna vidare tilldela domstolarna och förvaltningsmyndig-

heterna befogenhet

kräva hel eller delvis publiceringatt detta beslut och iav-

sådan form de bedömer lämplig,

dessutom kräva publiceringatt beriktigande.av-

frågaI förvaltningsmyndigheterna i punkt 1om som avses

gäller följande:

a De måste så det inte finns anledningsammansatta attvara att

tvivla deraspå opartiskhet.

b De måste, denär behandlar klagomål, full befogenhetett

övervaka och genomdriva derasatt beslut efterlevs.att

c De måste regel motivera sina beslut.som

När de befogenheter i punkt 2 utövas uteslutandesom anges av en

förvaltningsmyndighet, skall skälen till besluten alltid Vidareanges.
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det i fall fastställasmåste detta förfarande varje otillbörligsåett att

eller oskälig myndighetsutövning eller underlåtenhet utöva dessaatt

befogenheter kan bli föremål för rättslig prövning.

Artikel 5

direktivDetta utesluter inte frivillig kontroll vilseledandeen av

reklam självreglerande inteoch heller sådanaattgenom organ,

anlitas de och organisationer i artikelorgan av personer som avses

sådana förfarande tillgängligtär rättsligautöver detom organs

förvaltningsförfarandeeller omfattas den artikeln.som av

Artikel 6

Medlemsstaterna tilldelaskall domstolarna eller förvaltningsmyn-

digheterna befogenheter i domstolsförfarandet eller förvalt-som

ningsförfarandet enligt artikel 4 dem följande befogenheter:ger

a Att kräva framhan lägger bevis förannonsören riktig-attav

heten de faktiska framför ipåståenden han sin reklam.av

Detta under förutsättning krav förefallersådant lämp-att ett

ligt grundpå iomständigheterna särskildadet falletav

däribland de rättmätiga intressena hos och varjeannonsören

i förfarandet.partannan
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Att betrakta faktiskade påståendena oriktiga, bevi-som om

begärts in enligt inte läggs fram eller bedömssen som a

otillräckliga domstolen eller förvaltningsmyndigheten.av

Artikel 7

Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna från bibehållaatt

eller bestämmelser tillförsäkra konsumenterna,anta attsom avser

näringsidkarna och den allmänheten omfattandestora ett mera

skydd.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall i kraftsätta de bestämmelser nödvän-ärsom

diga för följa detta direktiv före den 1 oktober 1986 och skallatt

underrätta kommissionen detta.genast om

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna till allatexterna

bestämmelser i nationell lagstiftning de inom det områdeantarsom

omfattas detta direktiv.som av
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Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 1984.september

På rådets vägnar

O’TOOLEP.

Ordförande

SOU 1993:59
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RÄTTSSKYDDINDUSTRIELLT

Pariskonventionen 20 1883 för industriellt rättsskydd, senastmars

reviderad i Stockholm 14 juli 1967 Sveriges överenskommelser

med främmande 1970:60.makter

Artikel l

De länder, vilkapå denna konvention tillämplig, bildarär en

union för industriellt rättsskydd.

Det industriella rättsskyddet har till föremål nyttighets-patent,

modeller, industriella mönster och modeller, fabriks- eller handels-

märken, servicemärken, firma ursprungsbeteckningar ävensomsamt

undertryckande illojal konkurrens.av

3. Industriell äganderätt fatta iär vidsträcktaste bemärkelse ochatt

icke industriblott och handel i egentlig mening ävenavser utan

området för lantbruksindustri och extraktiv industri allasamt

tillverkade alster eller naturprodukter, till exempel vin, spannmål,

tobaksblad, frukt, boskap, mineral, mineralvatten, öl, blommor och

mjöl.

Till4. räknas de olika slag industriella enligtpatent patent,av som

unionsländernas lagstiftningar förekomma,kan importpatent,såsom

förbättringspatent, tilläggspatent, tilläggsbevis etc.
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Artikel 2

tillhörDe unionsland i samtligaskall övriga unionsländerettsom

i fråga skyddet industrielladen åtnjuta för-äganderätten deom av

särskilda lagstiftningarna förde tillerkännermåner, närvarandesom

framdeleseller kommer tillerkänna landets medborgare ochatt egna

idetta intrång de rättigheter, särskilt tillförsäkrasutan som genom

denna konvention. De skall följaktligen skyddäga samma som

tillgångdessa och till förekommanderättsmedel varjemotsamma

rättskränkning, förutsättningunder uppfyllerde villkorde ochatt

formaliteter, åvilar landets medborgare.som egna

tillhörAv dem unionsland icke fordras,kan dock deett attsom

skall bosatta drivaeller rörelse inom det land, där skyddvara

för fåbegäres, åtnjuta rättigheter,de inbegripes under denatt som

industriella äganderätten.

Uttryckligt förbehåll för i varjegöres bestämmelserna unions-

lagstiftninglands det judiciella och det administrativa för-om

farandet myndigheternas kompetens val bo-ävensomsamt om av

ningsort eller förordnande ombud, då sådant fordras enligtav

lagarna industrielladen äganderätten.om

Artikel 3

Likställda tillhörmed dem unionsländerna vilka tillhörär desom

i unionen ingående länder bosatta eller verkligaär ägermen

industri- eller handelsföretag inom unionslandsnågot område.
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9Artikel

fabriks- handels-olovligen ellervilka finnes anbragtVaror, på

införseln till unions-vid defirma, skall i beslagmärke eller tagas

tillfirma lagai vilka ifrågavarande märke eller äger rättländer,

skydd.

olovligaland, där denlikaledes verkställas inom detskallBeslag

vilket blivitinom tilleller det land,beteckningen anbragts, varan

införd.

ellerantingen allmän åklagareskall ske begäranBeslag på avav

juridiskfysisk ellermyndighet eller målsägande,behörig avannan

inhemska lagstiftning.varje landsi enlighet medperson,

skyldiga verkställa beslagicke påMyndigheterna skall4. attvara

transitogods.

införseln,icke beslag vidland medgerlagstiftningen iOm något5.

inominförselförbud beslagmed ellersådant beslag ersättasskall

landet.

införselnsig vidland icke medgerlagstiftningen iOm något vare

åtgärder,skall sådanainom landet,införselförbud eller beslageller

medenlighet härmed, ersättaslagstiftning iändratstill dess denna

jämför-lagstiftning iifrågavarande landetsdeträttsmedel,de som

medborgare.fall tillförsäkrar landetsliga egna

1993:59SOU
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Artikel 10

Bestämmelserna i föregående artikel tillämpligaär i fall direktav

eller indirekt användning falsk angivelse rörandeav en varans ur-

eller producentens, fabrikantens eller handlandens identitet.sprung

Såsom målsägande skall alltid varje producent, fabrikantanses

eller handlande, sig fysisk juridiskeller syssel-vare person, som

sig med produktionsätter eller tillverkning eller handel medav

ifrågavarande slag idkaroch rörelse antingen denpåvaror av som

såsom falskeligen angivna ieller den trakt, därursprungsort orten

denna belägen, eller i falskeligenär det angivna landet eller iort

det land, där den oriktiga ursprungsbeteckningen användes.

10Artikel

l Unionsländerna pliktiga tillförsäkra dem, tillhörär någotatt som.
unionsland, verksamt skydd illojal konkurrens.mot

Varje konkurrenshandling, strider affárssed,god utgörmotsom

handling illojal konkurrens.en av

Särskilt förbjudas:skall

l alla handlingar beskaffenhet vilket medel detatt,av genom vara

framkalla förväxlingmå, med konkurrents företag, elleren varor

verksamhet inom industri eller handel;

2 oriktiga påståenden i utövning affärsverksamhet, ägnade attav

misskreditera konkurrents företag, eller verksamhet inomen varor

industri eller handel;
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angivelser3 eller påståenden, vilkas användning i affärsverksamhet

ägnad vilseleda allmänhetenär rörande beskaffenhet,att varors

framställningssätt, egenskaper, användbarhet eller myckenhet.

Artikel 10

Unionsländerna förbinder sig tillförsäkra dem tillhöratt som

andra unionsländer lämpliga förrättsmedel verksamt undertryck-

10ande alla i artiklarna 10 och avsedda handlingar.av

2. förbinderDe sig därjämte vidtaga tillåteråtgärder,att som

korporationer föreningar, vilka företräderoch de saken berördaav

industriidkarna, producenterna och köpmännen och vilkas bestånd

icke strider lagstiftningen i hemlandet, föra vidtalanmot att

domstol eller inför administrativ myndighet undertryckandeom av

10,handlingar, i artiklarnasådana 10 och i den månsom avses

lagstiftningen i skydddet land där begäres medger sådant för detta

föreningarlands korporationer och

Här medtagitshar endast de delar Pariskonventionen direkt under-rörav som
illojalryckande konkurrens.av
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Madridöverenskommelsen angående undertryckande oriktigaav

eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvaror.

aprilAv den 14 1891, reviderad i Washington den 2 juni 1911, i

6Haag den 1925, inovember London 2 juni 1934den och i

1958Lissabon den 31 oktober

Officiellt franskaspråk:

sö 1969:77 Prop. 1969:34 156s.

Artikel 1

Varje vilken finns anbragt oriktigpå eller vilseledandevara, en

beteckning, varigenom vilkade länder, dennapå överens-ett av

kommelse tillämplig,är eller plats, inombelägen dessa,någoten av

direkt eller indirekt ursprungsland ellersåsom ursprungsort,anges

skall i beslag vid införsel till nämnda länder.någottagas av

Beslag likaledesskall verkställas inom oriktigadet land, där den

eller vilseledande ursprungsbeteckningen anbragts, eller inom det

SÖBeträffande Tilläggsakt undertecknad i Stockholm 14.7.1967 1969:75 prop.se
1969:34 159.s.
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land, till vilket den med den oriktiga eller vilseledande beteckningen

försedda blivit införd.varan

Om lagstiftningen i något land icke medger beslag vid införseln,

skall sådant beslag ersättas med införselförbud.

4. Därest lagstiftningen i något land icke medger sig beslag vidvare

införseln eller införselförbud eller beslag inom landet, skall sådana

åtgärder, till dess denna lagstiftning ändrats i enlighet härmed,

ersättas med de rättsmedel, det ifrågavarande landets lag isom

jämförliga fall tillförsäkrar landets medborgare.egna

I saknad särskilda rättsmedel till undertryckande oriktigaav av

eller vilseledande ursprungsbeteckningar skall de rättsmedel, som

finnes givna motsvarande bestämmelser i lagarnagenom om varu-

märken eller firma, vinna tillämpning.om

Artikel 2

Beslag skall äga föranstaltandepå tullmyndighet, harrum av som

omedelbart underrättaatt vederbörande, fysisk eller juridisk person,

för sätta honom i tillfälleatt han så önskar,att, ordna det inte-om

rimistiskt lagda beslaget. I varje fall skall allmän åklagare eller

vilken helst behörig myndighet kunnasom påyrka beslag,annan

antingen begäranpå någon målsägande eller officio. Sakensav ex

behandling skall då fortgå i vanlig ordning.

Myndigheterna skall icke skyldiga verkställa beslagatt påvara

transitogods.
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Artikel 3

hindrar ej, säljaren sittFörevarande bestämmelse att anger namn

fråneller sin adress härstammar landpå änett annatvaror, som

inom vilket försäljes; skall i sådant fall adressendet, menvarorna

tydligaåtföljas och med bokstävereller namnet av en noggrann

uppgift tillverkatsanbragt det land eller den plats, där varornaom

frambragts, uppgift, tillräcklig föreller eller ock attav annan

varje misstag i fråga verkligautesluta varornas ursprung.om

3Artikel

tillämplig, förbinderländer, vilka denna överenskommelseDe på är

försäljning,sig likaledes förbjuda användande, med avseende påatt

utbjudande alla beteckningar, harskyltning eller somav varor, av

vilseledaoffentliggörandekaraktären och ägnadeärett attav

låta demangåendeallmänheten attgenomvarors ursprung,

affársbrevräkningar, vinlistor,förekomma skyltar,på annonser,

affärsmeddelanden.eller andraoch dokument-

Artikel 4

vilka beteckningarbedöma,i varje land skall haDomstolarna att

icke underkastadesin generiska karaktär ärgrundpå avsom

1993:59SOU
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Ursprungsbeteckningari överenskommelse.bestämmelserna denna

i uti artikelvinodlingsprodukter inbegrips det dennaför dock

omförmälda undantaget.

zArt tilläggsakten, vilkajuli 1967 undertecknade är6 i Stockholm 145 och densamt
uteslutits.administrativ härharnaturav
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FÖRGRUNDREGLERKAMMARENS

REKLAM

februari 1987 i Delhi.editionen 10 NewSjätte denantagen

INTRODUKTION

ICC:s grundregler för reklam GrundreglernaeditionDenna av - -

främja etiski ICC:s förankrade högled väl strävanär attett

marknadsföringens näringslivetsstandard områdepå egnagenom

nationellåtgärder bakgrund gällande såvälrätt,mot av som

internationell.

därefterförsta publicerade 1937 ochGrundreglerna gången-

1966 näringslivet,reviderade 1949, 1955, 1973 visaroch att-

olika sitt socialainbegripet reklamens tar gentemotparter, ansvar

Vidare har reglerna utgångspunktoch samhälle.konsument attsom

intressebalans näringslivetråda rimlig mellan ochdet måste en

konsumenterna.

erfarenheter ireviderade Grundreglerna byggerDe på vunna

förening uppfattningar, grundade insiktenmed rådande på attnu om

information säljarefunktion förmedla mellan ochreklamens är att

ICC vill ikundkrets. sammanhanget betona yttrande- ochatt

informationsfriheten enligt artikel 19 i FN-konventionen om
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medborgerliga och politiska rättigheter förär uttryck principen av

fundamental betydelse.

Grundreglerna i första hand utformadeär för användas iatt

näringslivets egenåtgärder skall också kunna utgöramen en

rättskälla för domstolarna inom för tillämpliga rättsregler.ramen

ICC hyser förhoppningen denna edition Grund-att nya av

reglerna, i likhet med de föregående, skall bidra ytterligare till

harmoniseringen reklamens och därigenom underlätta detav normer

internationella utbytet och tjänster till för konsumen-av varor gagn

och samhälle världen över.ter
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TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Grundreglerna tillämpligaär förpå all slags reklam tjänstervaror,

och andra nyttigheter, inbegripet institutionells.k. reklam. Vid

tillämpningen Grundreglerna i förekommandebör, fall, ävenav

beaktas innehållet i följande ICC-koder:

ICC:s Regler för säljfrämjande åtgärder

ICCESOMARS:s Internationella förregler marknadsunder-

sökningar

ICC:s förRegler direktreklam och postorderförsäljning

ICC:s Regler för direktförsäljning

Den etiska Grundreglernastandard förgäller allasom anger som

verkar inom reklamen annonsörer, reklambyråer och andra som-

framställer förmedlareller reklam media.samt

TOLKNING

Grundreglerna, inbegripet Råd reklam till barn, tillämpasskallom

efter anda och bokstav. Detsamma gäller de bransch-separata

anvisningar kan ICC.utgessom av

Skilda media press, television, radio och andra elektroniska
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media, affischering film, direktutskick osv. har olika karaktär och
,

egenskaper. Det därför inteär vidare givet reklamfram-utan att en

ställning kan i medium också är godtagbar iaccepteras ettsom ett

annat.

Reklam skall, under beaktande vilket medium använts,av som

bedömas med utgångspunkt ifrån hur framställningen får antas

påverka konsumenten.

Grundreglerna gäller för reklamen i dess helhet, inbegripet varje

framställning i ord eller siffror, i bild eller i form musik ochav

ljudeffekter.

DEFINITIONER

Vid tillämpningen Grundreglerna gäller:av

uttrycket reklam har den vidaste innebörd; det omfattar varjeatt-

yttring förreklam tjänster och andra nyttigheter,av varor,

medium inbegripetoch uppgifter förpackningarpåoavsett och

etiketter i reklam säljstället,påsamt

uttrycket produkt inbegriper tjänster och andra nyttigheter,att-

uttrycket konsument och reklammed-att ettavser var en som-

delande riktar sig till eller kan få del det, sigantassom av vare

vederbörande slutlig konsumentär eller kund i näringsverk-

samhet.
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GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

fårvederhäftighederlig ochlaglig,skallReklam samtvara

stötande sätt.utformas på ett

socialtkänslavederbörligutformas medskallReklam ansvar.av

näringslivetinomförenlig med vadvidareskallDen somvara

affárssed.uppfattas godallmänt som

förtroendeallmänhetensutformadefårenheter såInga attvara

negativt.påverkasför reklamen

ALLMÄNNA REGLER

Goda seder

Artikel l

striderbildframställning i ord ellerinnehållafår inteReklam som

kräva.sedervad godamot anses

Hederlighet

Artikel 2

inteförtroendeutformad konsumentensskallReklam så attvara

inteeller kunskapererfarenhetbristdennes påmissbrukas och att
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utnyttjas.

Artikel 3

Reklam får inte vägande skäl spelautan rädslapâ eller

fruktan.

Reklam får inte vädja till övertro eller vidskepelse.

Reklam får inte innehålla något kan befaras ledasom

till eller till våldshandlingar.uppmuntra

4. Reklam får inte diskriminerande ifrågavara om ras,

religion eller kön.

Vederhäftighet

Artikel 4

Reklam får inte innehålla framställning i 0rd eller bild

direkt eller indirekt antydningar,som genom ute--

lämnanden, oklarheter eller överdrivna påståenden är-

ägnad vilseleda konsumenten. Särskiltatt gäller detta

beträffande

a den utbjudna produktens egenskaper, beskaffenhet, samman-

sättning, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, dess användbar-

het och användningsområde, dess mängd kommersiella ellersamt
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geografiska ursprung

faktisktpristotaladetproduktens värde ochutbjudnab den som

skall erläggas

avbetalning ellerleasing,betalningsvillkor hyrköp,c andra som

BTillämpningsregler,kredit searman

underhållreparation ochbytes- och returrätt,d leveranssätt,

ATillämpningsregler,garantivillkor see
immaterialrätt såsomochupphovsrättf förekomsten annanav

ñrmarättvarumärkes-, mönster- samtpatent-,

medaljer,innehavgodkännande,elleroffentlig utmärkelseg av

diplompriser och

ändamål.välgörandetillfallerintäktsandelh den som

citatellerforskningsresultatmissbrukafår inteReklam ur

uppgifter fårStatistiskapublikationer.vetenskapligatekniska eller

giltighetvidsträcktareskende ägainte så attattpresenteras avger

missbrukas;får inteVetenskapligaverkligen har.deän termer

forsknings-ovidkommande inslaguttryckssätt ochvetenskapligt av

reklam-skapa intrycketföranvändasfår intekaraktär att ettatt

i självagrundsådanvetenskapligt underbyggt, närpåstående är

saknas.verket
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Jämförelser

Artikel 5

Jämförande reklam skall utformadså jämförelsen i dessattvara

helhet inte är ägnad vilseleda och skall förenligatt med godvara

sed i konkurrensen näringsidkare emellan. De olika elementen i

jämförelsen skall utvalda på rättvisande sätt och byggaettvara på

fakta kan styrkas.som

Intyg

Artikel 6

Reklam får innehålla eller referera till intyg eller rekommendationer

endast dessa är äkta och bygger utfárdarenspåom erfaren-egna

heter. Föráldrade eller anledning inaktuella intyg får inteav annan

användas.

Misskreditering

Artikel 7

Reklam får inte direkt eller antydningar misskrediteragenom

företag, industriell, kommersiell eller yrkesmässig verksam-annan
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närings-skereller produkt, dettahet någons attoavsett genomom

ringaktning löjeför eller eller detidkaren eller produkten utsätts

liknandesker på sätt.annat

Integritetsskydd

Artikel 8

tillstånd förväg inhämtats avbilda ellerfår inte iReklam utan att

privat offentligviss sig elleråberopa somperson, vare person

funktion; inte får sådant tillstånd egendomheller någonsutan

avbildas ieller åberopas reklam på sätt är ägnatett attsom ge

intryck personlig rekommendation.av en

Renommésnyltning

9Artikel

namnförkortningfår inte obehörigt utnyttja ellerReklam namn

institution.företag, organisation ellertillhörande annat annan

får inte utformas renommé,Reklam det goda ärså att som

firmaförknippat företags ochmed pånamnet annaten person,

reklamkampanj,eller företagetkännetecken uppnåttsom genom en

utnyttjas otillbörligtpå sätt.ett
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Efterbildning

Artikel 10

Efterbildning reklam komposition layout,t.ex.av text,-

slogan, illustration, musik och ljudeffekt får inte ske på sätt som-

vilseledaär ägnat eller framkalla förväxling.att

Har internationell lanseratannonsör särpräglad reklam-en en

kampanj i eller flera länder, får näringsidkareett inteannan

otillbörligen efterbilda kampanjen i de övriga länder där annonsören

verksam,är denneså därigenom hindras inom rimligatt tidatt

utsträcka sin kampanj till dessa länder.

Reklamidentifiering

Artikel ll

Reklam skall lätt identifiera sådan, utformningattvara oavsettsom

och medium. Publiceras reklamen i medium innehållerett som

nyheter eller redaktionellt material skall presentationenannat vara

sådan det omedelbart framgår frågaatt är reklam.att om
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Säkerhetshänsyn

Artikel 12

Reklam får inte det pedagogiskt i övrigt frånär eller allmänutan att

synpunkt försvarligt, innehålla beskrivningbild eller farligpå

verksamhet eller situation åsidosatts. Särskildpå där säkerheten

försiktighet påkallad i beträffandeär detta avseende reklam som

riktar sig till avbildareller barn eller ungdom.

Barn ungdomoch

Artikel 13

Reklam får inte utnyttja naturligabarns godtrogenhet eller

ungdomars bristande erfarenhet och får inte deras lojalitets-utsätta

känsla för påfrestning.

Reklam riktas till eller ägnad påverka barn ellerär attsom

ungdom får inte innehålla framställning bildi 0rd eller kansom

medföra fysiska skadeverkningar negativt ieller påverka dem

psykiskt eller moraliskt avseende.
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Ansvar

Artikel 14

Ansvaret för Grundreglerna iakttas åvilaratt annonsören, reklam-

byrån eller reklamproducent utgivaren, medieföretagetsamtannan

eller uppdragstagareleverantör.annan

a Annonsören har det övergripande för reklamen.ansvaret

b Reklambyrån eller reklamproducent skall utformaannan

reklamen med all rimlig och tillgå väga så annonsörenattomsorg

möjlighet fullgöra de skyldigheter följeratt med dennesges som

ansvar.

c Utgivaren, medieföretaget eller uppdragstagareleverantörannan

publicerar, sänder eller distribuerar reklamen skall iakttasom

vederbörlig såväl då beställningen dåomsorg, accepteras som

spridning sker till allmänheten.

Den är anställd inom verksamhet angivet slag ochsom av som

medverkar vid planering, framställning, publicering spridningeller

reklam, har i förhållande till sin ställning avvägd skyldighetav en

tillse Grundreglerna följs ochatt skall handlaatt därefter.

Artikel 15

Ansvaret för Grundreglerna iakttas gäller reklamenatt i dess helhet,
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inbegripet intryck ochdäridess innehåll såväl dess form,som

håll. Attbild frånframställningar i 0rd och härrör annatsom

delvis fråninnehåll eller form helt hämtatsreklamens eller annat

åsidosatta.blivitreglernahåll kan inte åberopas ursäkt,som om

Artikel 16

försvarligblir inteGrundreglernastriderReklam mot genomsom

idennes vägnarhandlar påellerannonsörenatt annan som

uppgifter.korrektaefterhand lämnat konsumenten

Artikel 17

framställning i ordellerpåståendeRiktigheten i beskrivning, annan

sakförhållanden styrkas.till skall kunnahänför sigeller bild som

tillgänglig dröjsmåldokumentationen ochskall haAnnonsören utan

självreglerandetill bevis inför deframlägga dennakunna organ som

tillämpa Grundreglerna.har att

Artikel 18

utgivare,reklamproducent,reklambyrå ellerAnnonsör, annan

tillmedverkafår inteuppdragstagareeller leverantörmedieföretag

funnitsjälvreglerandebehörigtpublicering reklam organav som
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strida Grundreglerna.mot

Implementering

Artikel 19

Den utomrättsliga tillämpningen Grundreglerna åvilar det ellerav

de självreglerande inrättats för ändamålet i respektiveorgan som

land, eller i förekommande fall, det internationellapå planet ICC :s

International Council Marketing Practice‘.on

TILLKMPNINGSREGLER

De tillämpningsregler här följer har till syfte i vissasom att

avseenden närmare belysa innebörden artiklarnaav ovan.

A. Garantier

Reklam får hänvisa till garanti endast denna innebär attom

köparens rättsliga ställning stärks. Används ordet garanti eller

andra jämförliga uttryck skall alla garantivillkor tillrätten ochsamt

försättet reklamation tydligt i reklamen eller finnas till-anges

‘Se Rules for the ICC International Council Marketing Practice, sid. 51on
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säljstället eller vidfogadegängliga i skrift för antingenköparen, på

varan.

investeringarlån, sparande ochKonsumentkredit,

erbjuder avbetalning eller kredit1 hyrköp,Reklam annatavsom

sigutformad missförstånd inteslag kan uppståskall så att varevara

kontantpris, kontantinsats, avbetalningsplan, ellerräntesatsom

köpvillkorenför i utförande ellertotalkostnad annonserat omvaran

i övrigt.

uppgifter2 erbjuder får inte innehålla ägnadeReklam lån attsom

löptid, erforderliglånets ochvilseleda konsumenterna typom

amorteringsvillkoren,jämförliga krav, desäkerhet eller andra

eventuellt avgifter.faktiska räntekostnaderna och andra

innehållaför eller investeringar får inte3 Reklam sparande

vilseleda åtagandetsuppgifter ägnade konsumenternaatt om

verkliga förväntade avkastningen deinnebörd, den ellerom

anges eventuellafaktorer påverkar denna ellerskall omsom

skattefördelar.

C. Obeställda varor

otillbörligafår inte för tillämpning denReklam användas av
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negativa säljmetoden, dvs. påsändning obeställd tillav vara person,

avkrävs betalning inte avvisas eller återsänds ellersom om varan

intrycket ha skyldighetattsom ges motta varan.

Franchising

Reklam för franchisetagarevärva får inteatt direkt eller genom

antydan vilseleda det stöd den förtjänst kanom som ges, om som

påräknas eller den kapital- och arbetsinsats krävs.om som

Franchisegivarens fullständiga fastaoch adress skallnamn anges.

Parallellimport

Reklam för parallellimporterade får inte skapa missförståndvaror

hos konsumenterna egenskaper eller den serviceom varornas som

tillhandahålls; särskild aktsamhet skall iakttas vid påtaglig avvikelse

i dessa avseenden från vad gäller för de motsvarandesom varor

i övrigt finns marknaden.påsom

Giftiga och eldfarliga produkter

Reklam för giftig eller eldfarlig produkt skall innehålla upplysning

de risker sammanhänger med produkten intedetom kansom om

konsumenten inserlättantas att produkten är detta slag.att av
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RÅD OM REKLAM TILL BARN

följer vägledning tolkningenhar till syfte vidDe råd här attsom ge

i Grundreglerna.vissa artiklarav

för tillhandahålls ellerRåden reklam produkter motavser som

vederlag, reklamenutan om

1 riktad till barn, ellerär

sig till2 publiceras i medium särskilt vänder barn.som

förstås under eller inteMed barn är 14 årpersoner som som

åldersgräns, i respektivemotsvarande vedertagenuppnått annan

land.

Råd

Identifiering

ifrågaGrundreglerna särskilt striktArtikel 11 i skall tillämpas om

känsliga föreftersom speciellt påverkan.reklam till barn, barn är

förväxlasfinns risk för reklam medOm det sådannågon att

tydligt markeras medredaktionellt material eller inslag skall den

likvärdigtannons identifierasordet eller sätt.på annat
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2. Våld

I anslutning till Artikel 13.2 i Grundreglerna skall särskilt beaktas

reklam inte får framstå överseendeatt med bruk ivåldsom av

sammanhang där detta kan strida lag ocheller allmäntmot mot

godtagna för socialt uppträdande i landet ifråga.normer

3. Sociala värderingar

Sociala värderingar får inte undergrävas reklampâståendengenom

själva innehavet eller användningen vissatt produktom av en ger

barn fysiskt, socialt eller psykologisktett övertag barn iöver

ålder eller avsaknad produkten kan fåattsamma motsattaav

följder.

Reklam får inte i strid med rådande sociala värderingar under-

föräldrars auktoritetgräva eller inteoch heller derasansvar normer

för omdöme och smak.

Säkerhet och trygghet

I anslutning till Artiklarna 12 13.2och i Grundreglerna skall

särskilt beaktas reklam inte får innehålla framställning i ellerordatt

bild kan förleda barn försätta sig i riskfyllda situationer.attsom

Inte heller får reklamen stimulera dem söka sällskap medatt

främmande eller beträda okända eller farliga platser.attpersoner
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Övertalning

Reklam får inte innehålla direkta uppmaningar till barn övertalaatt

andra köpa den annonserade produktenatt åt dem.

6. Vederhäftighet

I anslutning till Artikel i Grundreglerna4 skall särskild aktsamhet

iakttas för säkerställa reklamen inte vilselederatt barnatt denom

annonserade produktens verkliga storlek, värde, beskaffenhet,

hållbarhet eller prestanda. Krävs tillbehör t.ex. batterier,extra

färg för använda produkten eller föratt illustreratuppnåatt ett

eller beskrivet resultat, skall detta klart i reklamen. Omanges

produkten ingår i serie skall detta klart framgå, liksom huren

denna serie kan anskaffas.

Den färdighet eller skicklighet krävs för använda vissattsom en

produkt får inte underskattas i reklamen. Illustreras eller beskrivs

resultat kan uppnås med produkten eller vid dess användningsom

skall framställningen återge vad typiskt rimligen kansett,som,

åstadkommas barn i den aktuella åldersgruppen.ettav
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Pris

få överdrivenutformas barn kanPrisuppgifter får inte så att en

användningverkliga värde,uppfattning produktens t.ex. genomom

produktenendast. får inte heller skenReklamenordet attge avav

varje hushållsbudget.vidare inomi fråga utan ryms
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FÖR MILJÖREKLAMBilaga ICC:s11 REGLER

den 3 december 1991 i Parisantagna

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Miljöreklamreglerna tillämpligaär all reklam där mil jöargumentpå

används, oberoende medium. Reglerna har alltså generellav

räckvidd såtillvida de gäller varje form reklamatt ut-av som

tryckligen eller underförstått hänvisar till miljömässiga eller

ekologiska aspekter i fråga produkters tillverkningutförande,om

förpackning, distribution, användning konsumtion, återvinning eller

sluthantering förvaring, destruktion, avfall. Medm.m. av

produkter förstås tjänster och andra nyttigheter.varor,

Miljöreklamreglerna skall utbyggnad ICC:sses som en av

Grundregler för reklam. Dessa därförär oförändrat tillämpliga i

alla de hänseenden inte särskilt behandlas i Miljöreklam-som

reglerna. Vid tillämpningen Miljöreklamreglerna bör, i före-av

kommande fall, beaktas innehålletäven följandei ICC-Koder:

ICC:s Regler för säljfrämjande åtgärder

ICC:s Regler för direktmarknadsföring

ICC:s Regler för direktförsäljning

ICC:s Internationella Regler för marknadsundersökningar

SOU 1993:59



788 Bilaga 11

TOLKNING

Miljöreklamreglerna skall tillämpas efter anda och bokstav.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Miljöreklam skall laglig, hederlig och vederhäftig fårvara samt

utformas på stötande Sådansätt. reklam skallett istå överensstäm-

melse med gällande bestämmelser ioch övrigt föreskriven ordning

miljöområdet.på Den skall vidare förenlig med inomvadvara som

näringslivet allmänt uppfattas god affárssed.som

Inga reklamenheter eller miljöargument får sådana deattvara

negativt påverkar allmänhetens förtroende för näringslivets åtgärder

i syfte förbättra sin verksamhet från ekologiskatt synpunkt.

REGLER

HEDERLIGHET

Artikel l

Reklam skall utformadså konsumenternas och känslaattvara oro

för miljön inte missbrukas och deras eventuella brist påatt

kunskaper i miljöfrågor inte utnyttjas.
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Miljömässigt uppträdande

Artikel 2

Reklam får inte intryck godta eller åtgärderatt uppmuntrage av

i strid utomrättsligastår med lag, regler eller allmänt vedertag-som

för miljöansvarigt uppträdande.na normer

Vederhäftighet

Artikel 3

Reklam får inte innehålla framställningpåstående eller ärsom

ägnad vilseledapå något sätt konsumenterna produktersatt om

miljöegenskaper fördelareller eller miljöfrämjande åtgärderom-

vidtas Proñlskapande reklam hänvisa tillannonsören. kansom av

bestämda får inteprodukter eller åtgärder, grundutanmen ge

typiska för företagets, företagsgruppensintryck dessa ellerärattav

branschens verksamhet i sin helhet.

Uttryck miljövänlig ekologiskt säker, vilkaellersom ger

intryck åtgärd ingen positivprodukt eller har eller endastattav en

miljöpåverkan får verifierasanvändas endast de kan medom

mycket bevisning.betryggande
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Vetenskaplig forskning

Artikel 4

Reklam får utnyttja tekniska framställningar eller vetenskapliga rön

miljöpåverkanavseende endast grund härför finns i seriösom

vetenskaplig forskning.

Fackuttryck miljöområdet liksom terminologipå vetenskaplig får

förutsattanvändas orden begreppen relevanta iär sammanhangetatt

och används förståspå sätt lätt konsumenterna.som av

Artikel 5

Med hänsyn till den snabba vetenskapliga och tekniska utvecklingen

inom miljöområdet skall särskilt förvissa sigannonsören noga om

intyg rekommendationer vilka föroch åberopas stöd miljö-att som

inte blivit föråldrade till följd produktsamman-argument attav

sättning marknadsförhållandeneller ändrats.
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Överlägsenhet

Artikel 6

Påstående mil jömässig överlägsenhet konkurrenter fårom gentemot

göras endast fördel väsentlig betydelse kan påvisas.om en av

Endast konkurrerande produkter i kategori faktisktom samma

innehåller viss miljöskadlig beståndsdel eller faktiskt orsakaren en

viss skadeeffekt får jämförelser grundade på detta förhållande

göras
.

Produkters sammansättning

Artikel 7

Miljöargument får inte intryck hänföra sig till fler stadierattge av

i livscykelprodukts eller till fler produktegenskaper än de kanen

visas giltiga för. Vid sådana skall, erfordras,såargumentvara om

klart vilket stadium eller vilken egenskap deanges avser.

Vid påstående minskad halt miljöskadligt ämne skallettom av av

reklamen tydligt framgå vad reducerats. Har ämnet medersattssom

substans eller beståndsdel dennamåste medföra väsentligannan

ekologisk förbättring.

SOU 1993 :59
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symbolerMärken och

Artikel 8

får imiljösymboler användas reklam endastMiljömärken och om

inget missförstånd kan uppkommaframgår ochklartderas ursprung

fårsymbolerSådana märken ochbeträffande innebörden dem.av

officiellt godkännande.oriktigt intryckinte avge

sluthantering avfallåtervinningInsamling, och av

Artikel 9

bearbetninginsamling,sortering,Miljöargument som avser

förutsattfårsluthantering avfall användasåtervinning eller attav

tillgänglig igodtagen elleranvisade metoden allmänt ärden är er-

till-fallet gradenomfattning. Om inte skallforderlig så är av

beskrivas.gänglighet noggrant
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Bevisning

Artikel 10

Riktigheten i beskrivning, påstående eller framställning i ordannan

eller bild hänför sig till sakförhállanden skall kunna styrkas.som

Annonsören skall ha dokumentationen tillgänglig och dröjsmålutan

kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som

har tillämpa ICC:s Grundregler reklam‘.föratt

1 i Sverige: MarknadsEtiskaRådet, MER, bildat Internationella Handelskammarensav
ICC Svenska Nationalkommitté och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt NDM.

itemationellt: ICC International Council Marketing Practice, Paris.on
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FÖR SÄLJFRÄMIANDE ÅT-Bilaga 12 ICC:s REGLER

GÄRDER

Andra editionen den 2 december 1986antagen i Paris.

INTRODUKTION

Denna edition ICC:s Regler för säljfrämjande åtgärderav -

Säljfrämjandereglerna led i ICC:sär förankradevälett strävan att-

främja hög etisk standard på marknadsföringens område genom

näringslivets åtgärder bakgrund gällande rätt, såvälmotegna av

nationell internationell. Reglerna, publicerades förstasom som

1973, visargången näringslivet sitt socialaatt tar gentemotansvar

konsument och samhälle.

Säljfrämjandereglerna bygger på erfarenheter i föreningvunna

med rådande uppfattningar, grundade insiktenpå sälj-nu attom

främjande åtgärder utgör användbart och nödvändigt konkur-ett

rensmedel i marknadsekonomi. Vidare har reglerna utgångs-en som

punkt det rådamåste rimlig intressebalans mellan berördaatt en

tillverkare, distributörer och konsumenter.parter -

ICC det avgörande betydelse ioch hela samhälletsanser vara av

intresse näringsidkare fritt väljakan mellan olikaatt marknads-

föringsmetoder, förutsatt dessa utnyttjas på sätt iatt stårett som

överensstämmelse med god affärssed. Säljfrämjandereglerna iär

första hand utformade för användas i näringslivets egenåtgärderatt
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skall också kunna utgöra rättskälla för domstolarna inommen en

för tillämpliga rättsregler.ramen

ICC hyser förhoppningen denna edition Säljfrämjande-att nya av

reglerna, i likhet med föregående,den skall bidra ytterligare till

harmoniseringen för säljfrämjande åtgärder däri-ochav normerna

underlätta det internationella utbytet och tjänster tillgenom av varor

för konsumenter och samhälle världen över.gagn

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Säljfrämjandereglerna tillämpligaär förfarandenpå och metoder

används vid marknadsföring i syfte med förmånattsom extraen -

eller förväntan sådan tjänstergöra och attraktiva.om en varor mer-

Förmånen kan bestå i eller i Reglerna gäller obe-natura.pengar

roende vilket medium vilkenoch distributionsform utnyttjas.av som

Dessa också tillämpligaär säljarpremiering och andra åtgärder

Ävenför stimulera säljansträngningarna hos återförsäljare.att

säljfrämjande åtgärder för media i sig, inbegripet vad kansom

förekomma beträffande audiovisuella sådana, omfattas.

Säljfrämjande åtgärder till sinär Säljfräm-temporära,natur men

jandereglerna skall tillämpasäven långvarigtpå eller permanent

användande metoder med sälj främjande karaktär. Under reglernaav

faller sålunda bl.a. följande åtgärder:typer av

alla slags tilläggserbjudanden-

rabatt- och gratiserbjudanden-
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utdelning kuponger, märken andraoch köpbevis samtav

varuprover

säljfrämjande aktiviteter helt eller delvis för välgörande ändamål-

säljfrämjande tävlingar, lotterier liknandeoch inbegripet premie--

ringskampanjer till återförsäljare.

TOLKNING

Säljfrämjandereglerna skall tillämpas efter anda och bokstav och

med beaktande de till vilka säljfrämjande åtgärder riktasatt harav

varierande grad kunskap, erfarenhet och omdömesförmåga.av

DEFINITIONER

Beroende förhållandenapå i det enskilda fallet kan arrangören,

förmedlaren ocheller den säljfrämjande åtgärdenmottagaren av

tillverkare,utgöras grossist, detaljist eller ärav en annan som

idelaktig i marknadsföringsprocessen.

I dessa förståsregler med:

företag eller sammanslutning initierararrangör: denperson, som--

säljfrämjande åtgärden eller på vägnar detta skervars

förmedlare: företag eller sammanslutning utan attperson, som,-—

arrangör, medverkar vid genomförandet den säljfrämjan-vara av

de åtgärden
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företag eller sammanslutning denmottagare: somperson,-

riktas till; därvidsäljfrämjande åtgärden vederbörande kan vara

i näringsverksamhetantingen slutlig konsument eller kund

huvudprodukt: tjänst nyttighet eller kom-eller annanvara,

därav avsättning främjas åtgärdenbination genomvars

nyttighet ellertilliiggsfdrmdn: tjänst eller kom-annanvara,

säljfrämjande syfte.bination därav erbjuds isom

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Säljfrämjandereglerna etiska deloch utgör en avanger normer

marknadsföringsomrâdet. De kompletteraregenåtgärdssystemet på

ifråga.därigenom i landet eller ländernagällande rättsregler

Säljfrämjande lagliga, hederliga och veder-åtgärder skall vara

vidarehäftiga fâr utformas stötande de skallsätt;på ettsamt vara

uppfattas godförenliga inom näringslivet allmäntmed vad somsom

affárssed:

alltid behandlasa och andra skallkonsumenter mottagare

rättvist och hederligt

alltidutformning och genomförande skall sådanab attvara

för interimlig grund klagomålbefogad besvikelse eller annan

uppkommer

effektiv;administrationen snabb detsammaskall ochvara

iförpliktelser uppkommagäller uppfyllandet de kansomav

samband därmed
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opartiskhet ifrågavarje skall tillförsäkraddeltagare omvara

genomförandevillkor och

fårgenomförandee varken upplägg eller ägnat attvara

vålds-framkalla, eller intryck överseende medge av

får inte heller ihandlingar asocialt beteende ocheller annat

förfaranden sig oacceptabla frånövrigt uppmuntra tersom

synpunktallmän

till vilkaf presentationen får inte ägnad vilseleda demattvara

sigriktarden

information finnas varje omständighet ägnadg skall ärom som

upplysningarna skallpåverka beslutet deltagande;att om

innanlämnas kan dem denneså övervägaatt mottagaren

binder sig för eventuellt för deltagande.köp krävssom

ALLMÄNNA REGLER

Redlighet

Artikel l

Säljfrämjande åtgärder utformade ellerskall så att mottagaresvara

bristförtroende inte missbrukas och deras eventuellaförmedlares att

utnyttjas.erfarenhet eller kunskaper intepå
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Artikel 2

Säljfrämjande åtgärder skall upplagdaså lätt kanatt mottagarevara

klart för siggöra vilka villkor gäller för erbjudandet. Särskiltsom

skall tillses, intedet överdrivetuppstår intryck tilläggs-att ett av

förmånens värde. Aktiviteten får inte undanskymma priset på

huvudprodukten.

Presentation

Artikel 3

Säljfrämjande åtgärder får inte vilseledandepå sätt.presenteras ett

Reklamen inbegripet den säljställetpå skall utformas denså att- -

väl förenligär lCC:smed Grundregler för reklam.

Genomförande

Artikel 4

Säljfrämjande åtgärder skall genomföras fullgodamed administra-

tiva och kontrollfunktioner. rimligaAlla försiktighetsmåttresurser

skall vidtas för säkerställa inte får grundadatt att mottagarna
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anledning till klagomål genomförandet.mot

Arrangören skall särskilt tillse:

tilläggsförmânen finns tillgänglig iatt sådan omfattning att

efterfrågan kan tillgodoses inom rimligt kort tid; dröjsmålom

inte kan undvikas skall informeras och demottagarna

åtgärder vidtas krävs för modifiera reklamen förattsom

erbjudandet

b fel eller brist i eller tjänstatt ersätts byte ellervara genom

motsvarande eller med skäligt penningbelopp; kostnader som

direkt orsakats sådan bristfállighet skall anfordranpåav

omgående ersättas

c klagomål handläggs effektivtatt och korrekt.

Integritetsskydd

Artikel 5

Sälj främj ande åtgärder skall utformade sådantpå privat-sätt attvara

och nåringsidkares integritet lämnas okränkt och så,personers att

dessa inte otillbörligen förutsätts personligt besvär eller obehag.
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Säkerhet

Artikel 6

Sälj främjande åtgärder skall utformas och genomföras med noggrant

iakttagande normala säkerhetskrav; förmedlare, ellermottagareav

får inte förutsättas skaderisker.annan

När erfordras skall förekommandeså bruksanvisningar innehålla

säkerhetsföreskrifter.

Barn och ungdom

Artikel 7

Säljfrämjande åtgärder riktas till eller är ägnade påverkaattsom

barn och ungdom, skall utformade dessasså naturliga god-attvara

trogenhet bristandeeller erfarenhet inte utnyttjas. Vidare skall

utformningen sådan intebarn eller ungdomar förutsättsattvara

fysiska skaderisker eller kan negativt i psykisktpåverkas eller

moraliskt avseende. Inte heller får lojalitetskänsladeras gentemot

föräldrar eller andra har tillsyn fördemöver utsättas på-som

frestning.
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Andras anställda

Artikel 8

Säljfrämjande skall upplagda lojalitets-åtgärder så attvara

förhållandet mellan anställda arbetsgivare respekteras.och

SÄRSKILDA REGLER

Presentation till mottagare

Artikel 9

Säljfrämjande åtgärder skall föreså köpattpresenteras mottagaren

huvudprodukten har möjlighet alla relevanta faktaövervägaattav

erbjudandet.om

Särskilt i tillämplig utsträckning följande informationgäller skallatt

lämnas:

förtillvägagångssättet utnyttja eller få del erbjudandet,a att av

villkoren för tilläggsvarorerhålla ellerpresentert.ex. att

för i pristävling lotterieller delta elleratt

sista förtidsgräns för erbjudandet i anspråk, dagb att ta t.ex.

pristävling

begränsningar ifråga geografiskt eller tillgångenc områdeom
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tilläggsvarorpå eller andra sådana förmåner eller kvantitets-

restriktioner i övrigt; vid mängdbegränsning skall anges om

och vilketpå sätt alternativa produkter eller återbetalning

kommer erbjudasatt

d krav uppvisandepå köpbevisav

e värdet kuponger eller märken inlösbara iav pengar

f förekommande avgifter eller liknande, inbegripet sådana för

frakt, leverans eller betalningsvillkorenporto, samt

g arrangörens fullständiga och adressnamn

h adress för klagomål om än enligt g ovan.annan

Presentation till förmedlare

Artikel 10

Säljfrämjande åtgärder skall så förmedlarnapresenteras kanatt

bedöma vilka tjänster och åtaganden krävs dem. Särskiltsom av

gäller, arrangören skall lämna preciseradatt information om:

a aktivitetens upplägg och omfattning, inbegripet tidsplan med

tidsgränser

b hur aktiviteten kommer för handelnatt och förpresenteras

allmänheten

c villkoren för deltagande

d de finansiella krav ställs förmedlarepåsom

e den särskilda administrativa medverkan krävssom av
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förmedlare.

Artikel 11

Ytteremballage används vid säljfrämjande åtgärder skallsom vara

tydligt upplysning gällande Slutdatum ellermärkt och ge annanom

förmedlaren erforderligtidsgräns kan lagerkontroll.så, utövaatt

Särskilda åligganden arrangörer-

Artikel 12

Säljfrämjande åtgärder skall läggas förmed-och handhas så attupp

larnas berättigade intressen tillgodoses. Förmedlarnas fria bestäm-

manderätt skall respekteras.

Artikel 13

alltid i förvägArrangören skall inhämta medgivande från förmed-

laren eller behörig chef avsiktenhos denne, bl.a. är att:om

a inbjuda förmedlaren i Säljfrämjandeanställd hos medverkaatt

åtgärd
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b erbjuda anställd hos förmedlaren ekonomisk eller annan

belöning, i för- eller efterskott, avseende medverkan eller

uppnådda säljresultat i samband med säljfrämjande åtgärd.

Vid erbjudande för vilket sådant förhandsmedgivandeett kan

inhämtas, framställs viaöppet offentliga media, skall detmen som

klart anställd är skyldig inhämtaatt arbetsgivarens tillståndattanges

före deltagandet.

Artikel 14

Samtliga inbegripet tilläggsförmåner och övrigt i ingåendevaror,

material, skall levereras till förmedlaren inom tid rimligärsom

med hänsyn till de tidsbegränsningar gäller för erbjudandet.som

Artikel 15

Säljfrämjande åtgärder förutsätter aktivt samarbete från för-som

medlare eller deras anställda skall utformade så eventuellaattvara

avtalsförhâllanden mellan förmedlare och inte rubbas.mottagare
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förmedlareåliggandenSärskilda -

16Artikel

säljfrämjandeför visssärskilt medansvarharFörmedlare som

kaninte rimligenmissförståndhandha denna sååtgärd skall att

ellerbegränsningarvillkor, värde,erbjudandetsbeträffandeuppstå

tillgänglighet.

Artikel 17

skallsäljfrämjande åtgärddelta iFörmedlare attaccepteratsom

administrerastillse dengenomförandet ochvidlojalt medverka att

anställdankommerinbegripet vad påkorrekt sätt,på ett som

personal.

ochtill uppläggskall hålla sig detförmedlarenSärskilt gäller, att

ändringar i vadIngaarrangören.fastställtsde villkor somavsom

för-får görastidsgränser,förskjutningöverenskommits, t.ex. avav

förhand.samtycke påarrangörensmedlaren utan

i konkurrensensedGod

18Artikel

genomföras på sättutformas ochskallSäljfrämjande åtgärder ett
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förenligtär med god sed i konkurrensensom näringsidkare emellan

och även är lojalt andra verksammamotsom på marknaden ifråga.

Artikel 19

Säljfrämj ande åtgärder där tillåtet,så är innefattar jämförelsersom,

med andra produkter får inte vilseleda egenskaper eller värdeom

hos någon de berörda produkterna. Misskreditering iav dessa

avseenden får inte heller förekomma.

Ansvar

Artikel 20

I alla avseenden åvilar huvudansvaret för den säljfrämjande

åtgärden alltid arrangören, förfarandets ochoavsett art

innehåll.

2. Var och medverkar vid planering, utformningen ellersom

genomförande säljfrämjande åtgärder har i förhållandeav en

till sin ställning avvägd skyldighet tillse Säljfrämjan-att att

dereglerna följs förmedlare,gentemot och andramottagare

berörs eller kan påverkas aktiviteten ifråga.som av

Sålunda skall, förutom arrangören, följandeäven vederbörli-

iaktta Säljfrämjandereglerna:gen
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promotionbyråreklam- ellerkonsult,marknadsförare,a -

och leverantöreruppdragstagareinbegripet dessas som-

förfarandettillbidrar

åtgärdensäljfrämjandei denmedverkarförmedlareb som

i denne ärden måntilläggsförmånen,c leverantör av

åtgärden.säljfrämjandeiengagerad den

21Artikel

fastställa huru-förerfordrassakuppgiftbevisningDen attsomav

Säljfrämjandereglernaförenlig medsäljfrämjande åtgärd ärvida

inför deframläggasanmodantillgänglig och kunna påfinnasskall

tillämpa reglerna.harsjälvreglerande attorgan som

22Artikel

utgivare,eller byrå,konsultmarknadsförare,förmedlare,Arrangör,

tillmedverkafår inteuppdragstagareleverantörellermedieföretag

älvreglerandebehörigtsäljfrämj åtgärdandegenomförande somav

Säljfrämjandereglerna.stridafunnit motorgan
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Implementering

Artikel 23

Den utomrättsliga tillämpningen Sälj främjandereglerna åvilar detav

eller självreglerandede inrättats för ändamålet i respek-organ som

tive land, eller, i förekommande fall, internationelladetpå planet

ICC:s International Council Practice.Marketingon

‘Se forRules the ICC International Council Marketing Practice, sid. 51.on
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FÖRING

Paris1991 ioktoberden lantagna

DEFINITIONER

för detomfattarmeningDM-reglernasDirektmarknadsfliring i

kommunikationsâtgär-inbegrips alladirektreklam. Därutöverförsta

förmedlingtjänster ellerellererbjudandender varoravavsersom

broschy-tidningsannonser,via kataloger,budskapkommersiellaav

televi-telefon,trycksaker,säljfrämjandeandraeller post,perrer

syftarmedium ochtelefax ellervideotexteledata,sion, annat som

erhållanäringsidkare ochellerkonsumenter etttill informera attatt

från dessa.svar

med:vidareförståsDM-reglernaI

tjänster ellerutbjudandepresentation ellererbjudande: varor,av-

nyttigheterandra

konsumentenstillerbjudandendistributiondirektreklam: av-
eller sättpådet skerbrevlåda, annatpostoavsettmottagarens per

konsumententillerbjudandenframförandetelemarketing: av-

telekommunikationsmedeleller andratelefonmottagaren per

1993:59SOU



812 Bilaga 13

säljare: fysisk eller juridisk antingen- själv ellerperson som

konsult erbjuder ochgenom tillhandahåller ocheller tjänstvara mot

vederlag

förmedlare: fysisk eller juridiskannan- än säljaren ochperson

på dennes uppdragsom och vägnar vidtar DM-åtgärder

konsumentmottagare: familj eller- tillperson, vilkenannan ett

erbjudande riktas eller detta kan nåsom antas

produkt: kapital-konsumtionsvara, tjänst eller- nyttighetannan

personuppgift: information hänför sig till- enskildsom person som
är namngiven eller kan identifieras på sättannat

personregister: sammanställning uppgifter vilken- försav med

hjälp automatisk databehandlingav

registeransvarig: fysisk eller juridisk- förperson som ansvarar

registret

marknadsföringsregister: personregister- upprättats försom

direktmarknadsföringsändamål med hjälp automatisk databehand-av

ling
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TILLÄMPNINGSOMRÄDE

ellerföretagdemförseDM-reglerna ärmedTanken att personer,-

meddirektmarknadsföringeninomverkarorganisationer ensom-

enighet kunnatvilken allmängrundläggandeuppsättning omnormer

tjänakanDM-reglernainternationellt.ochnationelltbåde somnås

egenåtgärdernationellabefintliga,vidsåväl översynförebild av

vägledningocksåDesådana.utformningvid omgernyaavsom

skulleområdetlagstiftningen påharmoniseringinternationellhur av

etiskainternationellaDM-reglgenomföras. normerkunna angererna

spridsreklambudskapdetälvadirektmarknadsföring. Förför som

ICC:silängefinns sedandirektmarknadsföringen normergenom

reklam.förGrundregler

församhälletiförtroendetstärkatillsyftarDM-reglerna att

områdetarbetar pådemingedirektmarknadsföring och enatt som

allmänheten.ochkonsumenternakänsla gentemotansvarav

säljaremellanförhållandentillämpliga påDM-reglerna är som

slutliga konsumenter,ochdirektmarknadsföring menanvänder

näringsidkare.tilldirektmarknadsföringvidockså

medochbokstavochandaeftertillämpasskallDM-reglerna

harriktasdirektmarknadsföringvilkatilldebeaktande attav

omdömesförmåga.ocherfarenhetkunskap,gradvarierande av

förunderlaginternationelltutformatsharDM-reglerna ettsom

fall,förekommandeiockså,skallegenåtgärdernäringslivets men

tillärnp-förinomdomstolarnaförrättskällautgörakunna ramenen

lagstiftning.inhemsklig

efterlevs.DM-reglernaförhuvudansvarethar attSäljaren
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Därutöver skall DM-reglerna vederbörligen iakttas ochav var en

medverkar vid utformningensom erbjudande ellerettav ett

marknadsföringsregister, såsom

a förmedlare utför tjänster säljarespå uppdragsom och vägnar

b marknadsförare, reklambyrå eller uppdragstagareannan som
utför åtgärdsplanering.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

All direktmarknadsföring DM skall förenlig med gällandevara

rätt och med vad inom näringslivet allmänt uppfattassom godsom

afifirssed. I synnerhet gäller erbjudandenatt näringsidkaresom

lämnar sina kunder skall tydliga, hederliga och fullständigavara så

konsumentenatt kan göra klart för sig innehållomfattning, pris,

betalningsvillkor inbegripet alla tillkommande avgifter vilketsamt

åtagande viduppstår beställning.som

Direktmarknadsförare skall ha bevisning tillgänglig styrkersom

riktigheten i gjorda påståenden och erbjudanden. Annonser och

påståenden är oriktiga, vilseledande, försåtliga,som bedrägliga eller

obefogat nedsättande konkurrenter får inte användas.om All annon-

sering skall utformas så den är väl förenligatt med ICC-s

Grundregler för reklam.

Vid direktmarknadsföring skall beaktas gällande rättsregler och

förekommande egenåtgärder i det land där den företas. Därvidlag
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marknadsförings-övrigaICC:ssärskiltdelar,tillämpligaiskall,

dessa är:uppmärksammas;koder

miljöreklamförReglerICC:sreklam;förGrundreglerICC:s

åtgärdersäljfrämjandeförReglerICC:s

direktförsäljningförReglerICC:s

marknadsundersökningarförReglerInternationellaICC:s

sponsringförReglerICC:s

utgivare,reklamproducent,ellerreklambyråAnnonsör, annan

tillmedverkaintefåruppdragstagare leverantörellermedieföretag

behörigtDM-erbjudandeellerreklampubliceringspridning somav

DM-reglerna.stridafunnit motsjälvreglerande organ

insetthardirektmarknadsföring attförbranschen manInom

förgrundläggande ettintegriteten ärpersonligaför denrespekt

konsumenternasvinnaförochmarknaden attuppträdande påetiskt

debl.a.försiktighetsmått,Särskilda somförtroende.mottagarnas

vidvidtasdärförskall24,19artikel sam-DM-reglernasianges -

eller byteanvändningförsäljning, per-uthyrning, avmanställning,

marknadsföringsändamâl.förkonsumentdataandraochsonuppgifter
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REGLER

ERBJUDANDET

Vederhäftighet

Artikel l

Erbjudandet skall så upplagt konsumentenmottagarenvara att kan

göra helt klart för sig vad gäller, särskilt ifrågasom om

produktens egenskaper

pris och kreditvillkor

övriga köpevillkor

leveranstid-sätt, bytes-, och restitutionsrättretur- samt

förekommande servicemöjligheter

garantivillkor eller motsvarande

offentlig utmärkelse eller godkännande, belöning, pris eller

diplom

mängdbegränsning

graden exklusivitet hos erbjudandetav

ekonomisk förmånlighet

Försåtliga eller vilseledande påståenden specialförsäljning,t.ex.om

begränsad upplagamängd eller erbjudandets exklusivitet får inte

förekomma.
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hederlighetRedlighet och

2Artikel

organiseras ochdirektmarknadsföring skallFörsäljning genom

konsumentmottagareförvirring hosgenomföras sådant sättpå att

konsumentsskefår inte heller såförsäljningSådaninte uppstår. att

bristandederasmissbrukas eller såförtroende attmottagares

utnyttjas.kunskapellererfarenhet

konsumentensutnyttjafår intepresentationErbjudandets

vid-ellervädja tillinte Övertroochgodtrogenhetmottagarens

skäl spelavägande påpresentationen inteVidare fårskepelse. utan

detframställasfår inte såErbjudandetfruktan.ellerrädsla att

förmänlighet.ekonomiskförväntningarogrundadeväcker om

konsumentinte fördirektmarknadsföring färErbjudande genom

marknadsundersökning.formför någonattmottagare utges vara av

Tydlighet

3Artikel

dettasamtliga åtagandenskallerbjudandesamband medI ett som

tydligtkonsumentenmottagarensäljaren, ombudet ochmedför för

antingen direkt ellerskeredovisas. kanDettaoch noggrant genom

konsumentenförtillgängligahållshänvisning till säljvillkoren, som

erbjudandetdå görs.mottagaren
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Text i stilgrad eller med utformning i övrigt är ägnad attsom

väsentligt nedsätta framställningens läsbarhet och tydlighet får inte

användas.

När så kan ske skall reklammaterialet innehålla framträdandeen

och lättförståelig sammanställning erbjudandets huvudpunkter.av

För konsumentenmottagarenatt skall kunna klart uppfatta erbju-

dandets innebörd, bör de väsentliga villkoren inte återges utspridda
olikapå ställen i materialet.

Presentationens innehåll

Artikel 4

Presentationen den produkt erbjudandet gäller fårav inte till någon

del, sig i eller bild,text ägnadvare vilseleda konsumentenattvara

särskiltmottagaren, inte i fråga egenskaper, beskaffenhet,om

sammansättning, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, använd-

barhet och användningsområde, mängd kommersiellt ellersamt

geografiskt ursprung.

Om presentationen återger tillbehör eller inteannan vara som

säljs eller fås pristillägg, skall detmot därvidsom klart framgå vad

ingår i erbjudandet.som
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sederGoda

5Artikel

till barn.riktasfårlämpligt förendast ärErbjudande vuxnasom

förenligtutformningövrigbild ochiskallErbjudandet text, vara

beaktassärskiltDärvid skallkräva. attsedergodavadmed anses

kommaråkatill, kan barnadresseraterbjudandet äroavsett vem

material.utsäntöver

i konkurrensensedgodJämförelser och

6Artikel

Artikelmedenlighetjämförelse skall, iinnehållerPresentation som

jämförelsenutformadreklam, såförGrundregleri CC:s att5 I vara

förenlig medskallvilseleda ochägnadintei dess helhet är att vara

olika elementendeemellan;näringsidkarei konkurrensensedgod

och bygga pårättvisande sättutvalda påskalljämförelseni ettvara

uppfylla kravenvidareskallFramställningenstyrkas.kanfakta som

jämförandebestämmelsernationellaförekommandeenligt om

reklam
.
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Artikel 7

Presentation erbjudande fårett inte innehållaav eller referera till

intyg eller rekommendationer som

a är obekräftade den åberopade, sig hänvisningenav vare avser

privatperson eller någon ien sin offentliga yrkesmässiga
ställning

saknar grund i utfárdarens erfarenheteregna

föråldradeär eller anledning inaktuellaav annan

utnyttjas i samband med produkt än deannan som ursprung-

ligen utfärdats för

används på sättannat är ägnat vilseleda konsumen-som att

tenmottagaren

är oäkta eller kan verifieras.som
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Bevisning

8Artikel

i ordframställningellerpåståendebeskrivning,iRiktigheten annan

styrkas.skall kunnasakförhâllandensig tillhänförbildeller som

dröjsmåltillgänglig ochdokumentationenskall haSäljaren utan

självreglerandeinför debevistilldennaframläggakunna somorgan

DM-reglerna.tillämpahar att

Garantier

Artikel 9

i sambandjämförliga uttryckeller andragarantiordetAnvänds

till och sättetgarantivillkor rättenallaerbjudande skallmed samtett

skriftlig formipresentationen, elleriför reklamation tydligt anges

och adressGarantigivarensförfinnas tillgängliga köparen. namn

iakttasskallVidaretydligtskallgiltighetstidgarantins anges.samt

ICC:siGarantierAtillämpningsregeliföreskrivsvad som

för reklam.Grundregler
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Säljfrämjande premier

Artikel 10

Förekommer säljfrämjande premier vid erbjudande i direktmark-

nadsföring skall I CC:s Regler för säljfrämjande åtgärder iakttas.

Service efter köpet

Artikel 1 l

Då erbjudandet görs skall konsumentenmottagaren upplysas om

huruvida möjlighet finns till service på produkten ifråga.

Ges möjlighet till service skall närmare information dennaom

och dess begränsningar lämnas i förekommande garanti eller på

framgåsätt erbjudandet.annat Konsumentmottagareav som

erbjudandet skallaccepterar upplysas tillvägagångssättet förom att

utnyttja servicen och hur servicestället kan nås.om

Sändarangivelse

Artikel 12

Säljarens eller ombudets fullständiga och fasta adress skallnamn

framgå erbjudandet så, konsumentenattav svårig-mottagaren utan
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Säljfrämjande material ochi förbindelsehet kan komma med denne.

tillfällig ellerendastreklamenheter där angiven adress ärandra

godtas ej.boxnummerbestår av

vilseledasäljaren förmedlaren får ellerVarken eller på sättannat

ifråga berördaförvirring konsumentenhosskapa mottagaren om

säljfrämjandeaktiviteter varukännetecken.företag, eller

Obeställda varor

Artikel 13 s

får säljaren förmedlaren skickainga omständigheter ellerUnder ut

uttryckli beställning. Enda undantagetför vilka inte finnsdet gvaror

gratispresentreklam tillhandahållsochutgörs somVaruproverav

i övrigt.och villkorutan

RETURRÄTTLEVERANSTID, M.M.PRODUKTEN,

Säkerhet

Artikel 14

bruksanvisning och, ärnär såfölja erforderligprodukten skallMed

Säkerhetsinformationensäkerhetsföreskrifter.fullständigapäkallat,

ocheller bild.i ordlättbegriplig och kan lämnasskall vara

1993:59SOU
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Produkten, liksom förekommande skall för-såvaruprov, vara

packad den kan levereras till konsumentenmottagarenatt och-

eventuellt iakttagandemed gällande säkerhets-returneras av-

normer .

Leveranstid och dröjsmål

Artikel 15

Order skall effektueras inom 30 dagar inte leveranstidom annan

i erbjudandet. Uppstár väsentligt dröjsmål skall säljangetts elleraren

förmedlaren, så denne fått vetskap därom, informera konsu-snart

mentenmottagaren. Vill därvid konsumentenmottagaren annullera

ordern, skall detta godtas iäven det fall leveransen inte hinneratt

avbrytas; förekommande handpenning skall återbetalas.genast

Ersättningsprodukter

Artikel 16

Beställd produkt inte kan levereras får inte ersättas medsom annan

produkt konsumentensmottagarens uttryckligautan samtyckeatt

härtill inhämtats.

Beror bristen omständigheterpå utanför säljarens förmed-eller

larens kontroll får dock sådant byte ske särskilt samtycke,utan
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möjlighet i erbjudandet ochförutsatt denna klargjorts ersätt-attatt

minst fysiska egenskaper ochningsprodukten likvärdigahar

priset får därvid inte överstiga den beställda produktens.kvalitet;

Konsumenten förklaring till bytet och haskall erhållamottagaren en

ersättningsprodukten säljarens bekostnad.pårätt att returnera

Returrätt

Artikel 17

Vid till påseende på prov,erbjudande erhålla produktenattom ,
med fårfri returrätt eller liknande skall det klargöras vem som

bära för Säljaren tillsekostnaderna återsända denna. skallatt att

utnyttjas enkelt tids-kan möjligt. Förekommandereturrätten så som

för framgå. Kostnaden för vid fel skadagräns skall ellerreturretur

orsakats konsumentenmottagaren skall alltid säl-bärassom av av

jaren, reklamation inomförutsatt skett skälig tid.att

BETALNING OCH INKASSOKREDITER,

kreditvillkorPris och

Artikel 18

betalningsform avbetalning ellerOavsett vilken kontant, annan
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kredit gäller för erbjudandet skall priset och villkoren klartsom

Vidare skall uppgift lämnas vilka slags avgifter till-anges. om som

kommer porto, expeditionsavgift etc. och, där så möjligt,är vad

dessa till. Gällandeuppgår nationella föreskrifter kredit-om

marknadsföring skall beaktas.

Vid kreditförsäljning skall villkoren, inbegripet förekommande

krav kontantinsatspå eller delbetalning, klart i erbjudandet.anges

Uppgift skall lämnas delbetalningars antal, storlek och periodi-om

citet; även totalpriset och, där sådant finns, kontantpriset skall klart

framgå erbjudandet.av

Den information krävs för konsumentenmottagaren skallattsom

förstå kostnad, ränta och villkor förknippade med viss kredit, skall

lämnas antingen i DM-erbjudandet eller i samband med kreditenatt

erbjuds separat.

Har någon särskild tidsgräns för erbjudandet ocheller priset inte

tydligt angivits, skall förekommande priser hållas rimligunder tid.

Under denna period prishöjningär tillåten endast med anledning av

force majeure eller ålägganden enligt oförutsedda myndighetsbeslut

eller lagstiftningsâtgärder berör erbjudandet.som

Betalning och inkasso

Artikel 19

Rutinerna för betalning och inkasso skall sådana de inteattvara

otillbörligen orsakar olägenheter för kunden; bl.a. skall skäligt
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exempelvisför dröjsmål utanför kundens kontroll,utrymme ges

bank-försening uppkomma i samband med ellerkan post-som

tjänster.

inkassoåtgärderKreditkunder får inte för ärutsättas som

myndig-omotiverat kan förväxlas medbesvärande. Kravbrev som

får intehetsskrivelse officiellt dokument användas.eller annat

MARKNADSFÖRINGSREGISTERANVÄNDNING AV

Insamling personuppgifterav

Artikel 20

i tillbörligtPersonuppgifter insamlas lagligt och övrigtskall på ett

i med förekommande nationell lagstiftningsätt, överensstämmelse

och egenåtgärder.

för DM-ändamål marknadsförings-Den upprättar ettsom egna

register ocheller telefon-telefaxnummer,med adressert.ex. namn,

får härrör från tidigaredärvid utnyttja uppgifter kontakter medsom

potentiella bidragsgivare.faktiska kundereller eller

offentliggjortsPersonuppgifter i offentliga register eller påsom

förfår användas DM-ändamål.sättannat

personuppgifter inhämtas enkät eller hänvän-När annangenom

vid insamlingstidpunktenkonsumenter skall dettilldelse mottagare

säljsyfte iuppgifterna användas i ellerkommerklargöras att att

intesålundasäljfrämjande åtgärder och det ärsamband med att

marknadsundersökning.fråga om
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Användning personuppgifterav

Artikel 21

Personuppgifter används i DM-syfte skallsom

a registreras och bearbetas på lagligt och i övrigt tillbörligtett

sätt;

b registerhâllas för bestämda, legitima ändamål och inte

utnyttjas i strid med dessa;

c lämpade och relevanta, inte onödigt omfattandevara förmen

sitt ändamål;

d korrekta och precisa hållas aktuella;vara samt

e inte registerhållas längre än ändamålet kräver.

Personuppgifter insamlats från enskilda för andra ändamålsom än

för registrering kunder eller bidragsgivare får användas för DM-av

ändamål endast detta ändamål tydligt uttryckts vid insamlings-om

tidpunkten eller efter den enskildes medgivande vid tidpunkt.senare
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Konsumentensmottagares rättigheter

Artikel 22

Konsumentmottagare vilken personuppgifter finns i mark-ettom

nadsföringsregister den registrerade ändamålsenligtskall på sättett

tillförsäkras följande rättigheter:

Den registrerade skall kunna uppgifternadelta av om

sig själv; dessa felaktiga, irrelevanta eller ofull-är

ständiga vederbörande fåskall ha dem ändrade.rätt att

Den registrerade skall ha begära dennesrätt att att

personuppgifter inte till tredjeutlämnas man.

registeransvarige skall frånDen respektera begäranen

inte fåden registrerade adresserad eller oadresseradatt

säljmeddelandendirektreklam eller via telefon eller

telefax.

PreferensserviceMail ServicePreference

Artikel 23

preferensservice förDM-aktiviteter i medVid länder s.k. post,

utnyttjartelefon ocheller telefax konsumentenskall, då mottagaren
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möjligheten och undanber sig erbjudanden, denna begäranatt

respekteras.

Säkerhetsrutiner

Artikel 24

Tekniska och administrativa rutiner skall sådana attvara person-

uppgifter hanteras säkert och konfidentiellt.

Den i sitt arbete har tillgång till personuppgifter får utlämnasom

denna information till tredje endast den registeransvarigeman om

medgivit detta i förväg och förutsatt konsumentenmottagarenatt

inte utnyttjat sin enligträtt Artikel 22.2.

Utlämnande personuppgifter till tredjeav man

Artikel 25

Om marknadsföringsregister hålls tillgängligt förett tredje man

skall de registrerade informeras, personligen eller på något annat

lämpligt Upplysningensätt. uppgifterna ställs till tredjeatt mans

förfogande, såvitt den registrerade inte invänder häremot, skall

lämnas i samband insamlingenmed eller, frågan aktualiserasom

vid denna tidpunkt. Den registeransvariges återförsäljaresenare,

inte tredje i denna bestämmelses mening.anses som man
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registerutnyttjarellerinsamlarförmedlar,innehar,Den som

fastställa deteller hyrssäljsdeskall, innanpersonuppgifter ut,

marknadsföringsregisterEttanvändningen skalländamål avse.som

deavtaletendastförfogandetredjetillfår ställas angerommans

användningen.förgällervillkor som

registerperson-insamlarellerförmedlarinnehar,Den som

användasfördessahyrasälja ellerfår inte attuppgifter ut

DM-reglerna.stridererbjudandenbeträffande motsom

hållsregisterpersonuppgifterförregisteransvarigeDen som

förteckning överskall upprättatredjetillgängliga för enman

minst år.bevara denochanvändarna ett

elimineraförinte, änfårDirektmarknadsförare attannat

tredjetillpersonuppgifterandraöverföra elleruppgifter, mannamn

Service.Preferenceför Mailsiganmältregistreradedenom

TELEMARKETING

principerGrundläggande

26Artikel

genomförellertelefonsäljareTelemarknadsförare ettannan som

telemarketingsamtal skall:

hanhonsitt ochomedelbart representerar;a vemnamnuppge
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b försäkra sig hanhon talar medatt någon harom som

förutsättningar samtalet;att ta emot

syftet med samtalet;uppge

d fråga tidpunkten är passande och, inte, erbjuda sigom attom

återkomma vid lämpligare tillfälle.ett

Telefonkontakt skall sökas under acceptabla tider dygnet.på Då

samtalet avslutas skall telemarknadsföraren förvissa sig denattom

uppringde har klart för sig vad kontakten lett till.

Inspelning samtalav

Artikel 27

Telemarketingsamtal får bandas endast minst deltagarnaom en av

medgivit detta får ske. Inspelning fåratt bara användas för att

verifiera samtalets innehåll, i utbildningssyfte eller för kvalitets-

kontroll. Band får inte spelas offentligt samtliga deltagaresutan

medgivande.
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Eliminering av namn

Artikel 28

konsumentmottagareTelemarknadsförare skall begäranpå av

sitt register.eliminera fråndennes namn

enligtpreferensservicesigMarknadsförare skall använda av

fårför preferensservicePersonuppgifter registreratsArtikel 23. som

elimineringsändamâl.förinte säljas, hyras eller bytas änannatut

Hemliga telefonnummer

Artikel 29

harTelemarknadsförare inte avsiktligt kontaktafår någon som

intetelefonnummer. gällerhemligt eljest Dettaeller skyddat om

marknadsföraren.tillkonsumenten själv lämnat numretmottagaren

Information och säljuppträdande

30Artikel

konsumentenskallköperbjudande via telemarketingVid

samtligaliksomövriga kostnader,priset ochinformeras omom
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försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor. Aggressivt eller

påträngande säljuppträdande får inte förekomma.

Användning automatisk uppringningav

Artikel 31

Automatiskt uppringande utrustning får inte användas vid tele-

marketing inte samtalet omedelbart bryts när denom uppringde

lägger på.

IMPLEMENTERING

Artikel 32

Den utomrättsliga tillämpningen DM-reglerna åvilar det eller deav

självreglerande inrättats för ändamålet i respektive land,organ som

eller, i förekommande fall, det internationellapå planet ICC:s

International Council Practice‘.Marketingon

i Sverige: MarknadsEtiska Rådet MER bildat Internationella Handelskammarensav
ICC Svenska Nationalkommitté och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt NDM.

internationellt: ICC International Council Marketing Practice, Parison
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OTILLBÖR-OMLAGENSCHWEIZISKA14 DENBilaga

KONKURRENSLIG

1986‘19,DecemberofCompetitionUnfairFederal Law on

lChapter

Purpose

undistortedfair andof this LawThe to ensurepurpose

concerned.of allinterstcompetition in the

2Chapter

ProvisionsProcedural LawCivil andLaw

Part I

CompetitionUnfairofUnlawfitlness

Principle

deceptive thatpractice thatbusinessbehaviourAny2. oror

whichfaith andof goodprincipleinfringes theotherin wayany

suppliersbetweencompetitorsrelationship betweeneffects the or

déloyale dulaFransk Loi fedéraletitel: contre concurrence
1986.décembre19

1988.MarsIkraftträdande: l
2231988,fédérales,loisofficial etRecueil desKälla: seq.pp.

översättningen Industrial Property.ipubliceradWIPO,gjord av

1993:59
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and shallcustomers be deemed unfair and unlawful.

Unfair Advertising and Sales Methods and Other Unlawful

Behaviour

3. Shall be deemed haveto committed of unfairact competi-an

tion, who, in particular,anyone

a disparages another his goods, his works,person, his servi-

his prices his businessces, circumstancesor by incorrect,

misleading needlessly injuriousor statements,

b makes incorrect misleadingor instatements ofrespect

himself, his undertaking, his trade his goods, hisname,

works, his services, his prices, his stock his businessor

circumstances who, by suchor favoursstatements, partyone
the detrimentto of competitors,

c unfounded titlesuses professional designationsor that are

likely to special distinctionssuggest capabilities,or

d takes thatsteps such confusionare to withas thecause

goods, works, services business of others,or

e in incorrect, misleading,compares an needlessly injurious or
imitative his hismanner goods, hisperson, works, his

services his prices with those ofor competitor who,a or

such comparison, favours the detrimentparty to ofone its

competitors,

repeatedly offers selection of goods, worksa servicesor
below price andcost makes particular mention of such offer

in his advertising, thus misleading the hiscustomers toas
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shalldeceptioncompetitors;of histhosecapabilities orown

thethanlowerpriceselling costthepresumed wherebe

servicesworksof goods,purchasescomparableforprice or

establish theabledefendantthewhere toof the type:same

for thedecisiveshall bepriceprice, thateffective cost

judgement,

effectivethegifts,ofby tomisleads theg customers, asmeans

offer,of thevalue

particu-usingdecision byofcustomer’s freedomimpairs theh

methods,aggressive saleslarly

quantity,quality,obscuring thebythemisleadsi customers

services,worksof goods,utility danger ororpurpose,

saleshire purchaseofinadvertisingpublicomits ink respect

his tradeclearlytransactionslegalassimilated statetoor

pricesellingcashinformation thegive clear orto onname,

francsinfigures,givepricesellingoverallthe exacttoor

resultingpriceadditionalof theand in percent annum,per

installments,byfrom payment

small loansofadvertising topublicl omits in respect

information thegive clearhis tradeclearly to onstate name,

bemaximum totalthe amountof the loan toamount or on

inandin francsfigures,give percentreimbursed exacttoor

interest,forchargesmaximumof theannum,per

professionalhisofframeworkwithin theconcludes,offersm or

priorwithsaleinstallments, paymentsactivities, sale by aa

containingformscontractualusingsmall loan contractaor

of thesubjecttheincorrectincomplete tostatements asor
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the price, thecontract, conditions of the durationpayment,

of the the customer’scontract, right cancel denounceto or

the his rightcontract the balancetoor earlier date.pay at an

Inducement Breach Terminationto of Contractor

4. Shall be deemed have committedto of unfair competi-actan

tion, who, particular,anyone

a induces breakcustomer to ina ordercontract concludea to

with him,contracta

b seeks obtain advantageto for himself for else byor someone

affording offering employees,toor other ancilla-agents or

ries of third benefits whichparty theya to legallynotare

entitled in order induce thoseto topersons act contrary to

their duty in accomplishing their service professionalor

tasks,

c induces employees, ancillariesagents betray intotoor or pry
the manufacturing trading of theirsecrets employeror or

principal,

d induces purchaser borrower who hasa concludedor salea

by installments, sale with priora small loanpayments or a

revoke thecontract to contract, purchaser who hasor a

concluded for sale withcontract priora de-payments to

such sale, in order himselfnounce conclude suchto a

with thatcontract person.

Exploitation of the Achievements of Others
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competi-of unfaircommittedhavedeemedShall be act5. to an

particular,inwho,tion, anyone

entrustedof workresultsexploitsauthorization,without toa
plans,calculationstenders,for example,him, or

tenders,for example,of of another,workresultsexploits theb

they havethatknowalthough heplans,calculations mustor

authorization,available withouthim madehandedbeen to or

withoutandreproductionof technicalc by aprocessesmeans

resultsmarketabletakes theeffort of hiscorresponding own,

such.exploits themandofwork anotherof asperson

SecretsTradingManufacturingofViolation or

competi-of unfaircommittedhave6. deemedShall be actto an

manufacturingexploits disclosesparticular,intion, who, oranyone

obtainedof which he hasdiscoveredhastrading hesecrets oror

otherknowledge inundue manner.some

ConditionsWorkingwithNon-Compliance

competi-of unfaircommittedhavedeemedShall be7. actto an

with thecomplyin particular, doeswho, statutorytion, notanyone

of hisrequiredalsothatworking conditionscontractual areor

locality.in the tradewhichcompetitors customary orareor

BusinessConditions ofof AbusiveUse

l993:59



840 Bilaga 14

Shall be deemed have committed ofto unfair competi-actan

tion, who, in particular, makes of preformulatedanyone generaluse

conditions that, the detriment ofto contracting misleading-party,a

ly,

a depart considerably from the provisions thatstatutory apply

either directly by analogy,or or

b prescribe distribution of rights and obligations in seriousa

contradiction with the of thenature contract.

Part 2

Right Institute Proceedingsto

Principle

l Whoever, through of unfair competition,act suffersan or

likely suffer prejudiceto his clientele, his creditto hisor pro-

fessional reputation, his business his economic interests inor

general, therequestmay courts:

a prohibit imminentto prejudice;an

b ongoingto prejudice;remove an

c establish the unlawfulto of prejudicenature thea conse-

still subsist.quences

2 He in particular, require that rectiñcationmay, thea or

judgement be communicated other beto published.persons or

3 He further, in accordance with the law ofmay, obliga-

tions, institute proceedings for damages and redress and alsomay

require the surrender of profits in accordance with the provisions
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authority.withoutagencyon

OrganizationsAction Customers andby

instituted bySection 9 also be10. l Proceedings under may

prejudiced byeconomic interests threatenedwhosecustomers orare

competition.of unfairactan

91 2 also beSection and2 Proceedings under may

instituted by:

authorizeassociations whoseprofessional and tradea statutes

of their members;economic interestsdefend thethem to

devoted byorganizations of national regionalb statuteor scope

protection oftheto consumers.

EmployersProceedings Against

committed byunfair competition beenll. of hasWhere actan

of his serviceinancillary theemployee other orcoursean or

91 2 alsoproceedings under Section andprofessional tasks, may

employer.be instituted against the

3Part

Procedural Provisions

Forum

in-competition shall beof unfair1 Proceedings in12. respect

ofoffices theregisteredof theof residencethe placestituted at or

1993:59



842 Bilaga 14

defendant.

2 Where linked with civil law dispute under Federal lawa a

stipulating single Cantonal instance other civila unfaircourt,or

competition proceedings also be instituted before such instancemay

Where single Cantonalcourt. instanceor laid down,a appeal to

the Federal Court shall be admissible irrespective of the value in

dispute.

Arbitration Procedure Simplified, Accelerated Judicial Pro-or

cedure

13. For disputes in of unfair competition,respect the Cantons

shall lay down, value disputeto be by the Federalup toa set

Council, arbitration procedure simplified,an acceleratedor a

judicial procedure. Such procedure shall also apply disputesto

without value.

Precautionary Measures

14. Sections 28c 28f of the Swiss Civilto Code shall apply

mutatis mutandis precautionaryto measures.

Preservation of Manufacturing and Trading Secrets

15. l In disputes under Section 3, the manufacturing and

trading of the parties shallsecrets be preserved.

2 The opposing only haveparty evidencemay toaccess
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theirwithcompatiblewherereveal suchliable secrets preserva-to

tion.

3Chapter

ProvisionsAdministrative Law

IPart

Consumertheof PricesAnnouncement to

PricesObligation Announceto

Council, theFederalthelaid down byexceptionsSave for16. 1

theofferedfor goodspaidbe musteffective price toto consumer

forparticular,inpermitted,Exceptions beannounced.be may

obligation shallof safety. Thistechnical samereasonsreasons or

Council.Federaldesignated by theservicesapply theto

ofthecouncil shall regulateFederal2 The announcement

of tips.prices and

ofLawof MetrologySection theof llprovisions3 The

services.andgoodsmeasurableshall also apply1977,June to

AdvertisingPrices inofAnnouncement

advertising,inshownreductionspricepricesWhere17. areor

beprovisionswith theshall comply tosuch pro-announcement

Council.Federalby themulgated
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Misleading Announcement of Prices

18. shall be prohibited

a prices,to announce

b priceto reductionsannounce or

c mention other pricesto addition the price be effec-to to

tively paid, in misleadinga manner.

Obligation Provide Informationto

19. 1 Where establishment of the facts requires, theso compe-

authorities of the Cantonstent obtain information and requiremay

documentation.

2 The obligation provide informationto shall apply to:

a and undertakings offeringpersons goods theto consumer,

producing such goods, purchasing them, trading in them;or

b and undertakings offering,persons providing, procuring or

utilizing services;

c trade organizations;

d organizations of national regional significance devoted byor

statute to protection.consumer

3 The obligation provide informationto shall apply innot

those where be refusedstatementscases under Section 42 of thecan

Federal Law the Federal Civil Procedure.on

4 The Cantonal provisions administrative and criminalon

procedure shall remain unaffected.
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Execution
Cantons andofresponsibility theExecution shall be the120.

Confederation.of thesurveillance that

implementingissue theCouncil shallFederalThe2

provisions.

2Part

OperationsSimilarSales and

AuthorizationObtainObligation to an

temporarilyconsisting inoperation,similar21. 1 No sale or

advertisedbepurchasers,special advantagesoffering to may

authorization from thewithoutcarriedpublicly out respon-anor

authority.sible Cantonal

subjectedrefusedauthorization shall be2 The toor

maintain fairin orderconditions whererestrictive tonecessary

shall onlypartial salesfor totalauthorizationThecompetition. or

for leastexistedbusiness that havegrantedbe atto one year,

hardship.ofsubject, however, to cases

prohibited,petitioner shall beFollowing total sale, the3 a

business of theopeninghardship, fromofin sameexcept acases

whatsoe-business inin suchparticipatingfrom mannertyp anyor

infringementOnfiveof andperiod betweenduring years.onever a

This shallclosed down.business beprohibition, theof this may

partialmutandis sales.apply mutatis to
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4 The Federal Council shall issue the implementing
provisions. shall first consult the Cantons and the professional

and trade associations concerned, also the organiza-as consumer

tions of national regional significance.or

Competence of the Cantons

22. 1 The Cantons shall be authorized lay down, within theto

limits of this Law and of the ordinance of the Federal Council,

further provisions concerning sales and similar operations and to

impose imprisonment fine for intentional negligent in-or a or

fringement.

2 The Cantons levy fees sales and similarmay on opera-

tions
.

Chapter 4

Criminal Provisions

Unfair Competition

23. Whoever intentionally commits of unfair competitionactan

within the meaning of Sections 5 6 shall be liable,or on

complaint, imprisonment fineto of 100,000 francs. Atoor a up

complaint be lodged by entitled institutemay civilanyone to

proceedings under Sections 9 and 10.

Failure Comply with the Obligationto Announce Pricesto theto
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Consumer

intentionally:Whoever24. 1

pricesobligationwith thecomplyfails toa announceto

16;Section
ofconcerning therequirements announcementtheinfringesb

17;Sectionadvertisinginprices

18;Sectionmisleadinginpricesc manneraannounces

information inprovideobligationwith thecomplyfailsd toto

19;Sectionof pricestherelation announcementto

Federaltheissued byprovisionsimplementinginfringes thee
Sections 16of pricestheregardsCouncil announcementas

offineimprisonmentliable tobe20, shalland to upaor

20,000 francs.

penaltynegligence, theacted byhasoffenderthe2 Where

fine.shall be a

SalesProvisionsof theInfringement on

salesprovisionstheinfringesintentionally1 Whoever25. on

offineimprisonmentliable toshall be21Section upto or a

francs.20,000

penaltythenegligence,acted byoffender hasthe2 Where

fine.shall be a

UndertakingWithinCommittedInfringements an
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26. Sections 6 and 7 of the Federal Law Administrativeon

Criminal Law shall apply infringementsto committed within an

undertaking, be and the like.agents

Criminal Action

27. l Criminal action shall be the responsibility of the Cantons.

2 The Cantonal authorities shall communicate full,

immediately and free of judgements, administrativecost, sentences

and nonsuits in of therespect of prices theannouncement to

sales and similar operations,Consumers, the Office of theto

Federal Prosecutor for the attention of the Federal Department of

the Economy.

Chapter 5

Final Provisions

Repeal of Previous Law

28. The Federal Law Unfair Competition of September 30,on

1943, hereby repealed.

Referendum and Entry into Force

29. 1 This Law shall be subject optional referendum.to

2 The Federal Council shall determine the into force.entry
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