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SOU 1995:114

Till statsrådet Anna Hedborg

Genom beslut den l september 1994 bemyndigade regeringen
dåvarande chefen för Socialdepartementet tillkalla särskildatt en
utredare med uppdrag utreda frågan förbudatt indirektmotom
tobaksreklam och möjligheterna införa sådant förbud.att ett

Med stöd detta bemyndigande utsågs hovrättslagmarmenav
Nils-Olof Berggren till särskild utredare fr.o.m. den december1 1994.
Utredningen Utredningen indirekt tobaksreklam.antog namnet om

Som sakkunniga förordnades fr.o.m. den 16 januari 1995 kammar-
Christianrättsassessorema Groth, Socialdepartementet, Helena Jäder-

blom, Justitiedepartementet, och Maria Lundqvist Norling, Civildepar-
departementssekreterarentementet, Monika Przedpelska,samt Social-

Norlingdepartementet. Maria Lundqvist och Monika Przedpelska
entledigades från sina uppdrag fr.o.m. den 1 september 1995. I Maria
Lundqvist Norlings ställe förordnades sakkunnig fr.o.m.som samma
dag kanunarrättsassessom Per Swahn, Civildepartementet.

Som förordnades fr.o.m. den 16 januari 1995 avdelnings-experter
direktörerna Bo Hesselgren, Konsumentverket, och Paul Nordgren,
Folkhälsoinstitutet, hovrättsñskalen Karin Lunning, Konkurrens-samt
verket.

Som sekreterare anställdes fr.o.m. den 16 januari 1995 hovrätts-
Henrik Winman.assessom

Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande Indirekt tobaks-
reklam SOU 1995:114.

Utredningen har slutfört sitt uppdrag.

Göteborg i november 1995

Nils-Olof Berggren

Henrik Winman
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Sammanfattning

Förbud vissa former s.k. indirektmot tobaksreklamav

Av de övriga nordiska länderna har Finland och Norge nyligen infört
lagstiftning med förbud s.k. indirekt tobaksreklam.mot Det gäller
bl.a. sådana förfaranden innebär kända tobaksnamn användsattsom
på eller tjänster utanför tobaksområdet. Förbud liknandevaror slagav
finns också i länder utanför Norden, bl.a. i Frankrike. Utredningen
föreslår det också i Sverige införsatt lagregler begränsningarom av
sådan indirekt tobaksreklam.

Utredningen föreslår inte någon lagreglering övriga formerav av
indirekt reklam. Det gäller produktplacering och omnämnande av en
tobaksvara i tidningsartiklar. Förbud eller andra begränsningar av
dessa reklamformer skulle enligt utredningen medföra betydande
ingrepp i yttrandefriheten. De skulle dessutom skapa svårbemästrade
tillämpningsproblem, bl.a. det gällernär gränsdragningen mellan vad

omfattas och vad faller utanför regleringen i tryckfrihets-som av som
förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Ett förbuds omfattning m.m.

Förslaget innebär förbud för näringsidkareett i marknadsföringatt
riktas till konsumenter använda varukännetecken tillsom någonsom

del i bruk förär tobaksvara eller registreradeär eller inarbetade fören
sådan enligt varumärkeslagens bestämmelser. Det gälleren ord-vara

och figurmärken, förpackningsutstyrslar användsm.m. som som
kännetecken för tobaksvaror eller varumärkesrättsligtär skyddade för
sådana Förbudet begränsatär till användningen varukänne-varor. av
tecken i kommersiella i periodiska skrifter och i ljudradio-annonser
och televisionsprogram. Det krav på särskild måttfullhet enligtsom
nuvarande lagstiftning gäller för marknadsföring tobaksvaror påav

i kommersiellasätt än föreslåsannat bli tillämpligt deannonser
reklamformer omfattas förslaget. Det innebär bl.a.som av att
användningen varukännetecken med anknytning till tobaksvaraav en
utanför tobaksområdet inte heller skall få förekomma i filmer. Kravet

särskild måttfullhet innebär vidare vissa begränsningar detnär
gäller omfattningen varukänneteckensanvändningt.ex. i ochav som
för sig tillåten.är

Räckvidden förbudet blir alltså i princip densamma enligtav som
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nämligenUtredningentobaksreklam.förbudetnuvarande anserdet mot
medvarukänneteckenanvändamöjlighetenbegränsningar attatt av

förbudetlångtgående äninte börtobaksvarortillanknytning mervara
sigsträckerförbudkommerTill dettobaksreklam. ettatt sommot

bestämmelser-dels vissamedkonfliktikommaskulle kunnalängre av
bestämmel-varumärkesrättsligainternationelladelsEG-fördraget,ina

ser.
varukänne-delsgällerDetundantag.tvåinnehållerReklamförbudet
marknads-vidförekommeromfattningbegränsadendastitecken som
obilligtskulledetfall atti övrigadelstobaksvaror, varaföring omav

andraochtobaksvarorförvarukänneteckenanvändningförbjuda ettav
användningförekommerdetgrund isinhar avUndantagen attvaror.

använd-och andra attför tobaksvaror utanvarukännetecken varorett
tillassocieraravgörandenågot sättfalletdetiningen senare

Mercedes ärvarumärketexempel kan nämnas somSomtobaksvaran.
och bilar.tobaksvarorbådeförregistrerat

påföljdssyste-marknadsrättsligatill detkopplatföreslås bliFörbudet
Entobaksreklam.förbudetnuvarandedet motpå sättmet somsamma
vidskallförslagetenligtreklamförbudetstrideråtgärd motsom

otillbörlig motmarknadsföringslagentillämpningen varaansesav
iochKOKonsumentombudsmanneninnebärDet attkonsumenter.

åtgärdsådanförbjudavite kanvidMarknadsdomstolenhand ensista
marknadsföringslagen.ibestämmelsernastödmed av

lagstiftningmedFörenligheten annan

förenlighetreklamförbudetsfrågorradaktualiserarFörslaget omen
yttrande-ochegendoms-denbl.a.gällerlagstiftning. Detmed annan

tryckfrihetsför-regeringsformen,delsiregleringenfrihetsrättsliga
Europakonventionen.delsyttrandefrihetsgrundlagen,ochordningen

medkonfliktieventuellt kommerförbudethuruvidaFrågan om
ochbestämmelservarumärkesrättsligainternationellaochnationella
ochförrörlighetfribestämmelser varorEG-fördragetsmed om

också beaktas.måstetjänster

yttrandefrihetsgrundlagenochTryckfrihetsförordningen

och harkommersiell rentutpräglat naturFramställningar är avsom
sådanainteregeliföremål utgörtillförhållandenkommersiella

yttrande-ochtryckfrihetsförordningenibestämmelsernayttranden som
möjlighetsåledesfinns attDettill värna.syftarfrihetsgrundlagen att

begränsningarmedföreskriftermeddelagrundlagarnahinderutan av
emellertidinnebärFörslaget ettreklamen.kommersielladenav
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generellt förbud använda varukännetecken i kommersiellmot att
reklam. Sådana generella förbud bör enligt utredningen inte införas

uttryckligt stöd härför i tryckfrihetsförordningenutan och yttrande-
frihetsgrundlagen. Förbudet omfattas enligt utredningens mening inte

de nuvarande undantagsbestämrnelserna i tryckfrihetsförordningenav
och yttrandefrihetsgrundlagen medger lagstiftning med förbudsom

marknadsföring tobaksvaror, eftersom det intemot uttryckligen ärav
fråga marknadsföring tobaksvara pånär tobaksvaraettom av namn en
används utanför tobaksområdet. Reklamförbudet enligt förslaget bör
därför inte införas det ändringar i tryckfrihetsför-utan att genom
ordningen och yttrandefrihetsgrundlagen möjlighet tillöppnas sådan
lagstiftning.

Regeringsformen och Europakonventionen

Utredningen har kommit fram till förslaget inte strideratt mot
bestämmelserna egendomsskyddet i regeringsformen. Det hängerom

med förslaget innebär endast vissa rådighetsinskränlcningarattsamman
i äganderätten till immateriella tillgångar. Sådana inskränkningar i
äganderätten omfattas inte det grundlagsfästa skyddet för egendom.av
Förslaget bör inte heller komma i konflikt med Europakonventionens
bestämmelser skyddet för egendom. Enligt undantagsbestämmelserom
i Europakonventionen nämligen möjlighet under vissa förut-attges
sättningar begränsa rådigheten egendom.över

Varumärkesrâttsliga bestämmelser

Det bör enligt utredningens uppfattning inte heller uppstå någon
konflikt mellan förslaget och bestämmelserna det varumärkes-
rättsliga området. Det gäller såväl nationella bestämmelser, det.ex.

användningstvång, bestämmelser i Pariskonventionen den 20om som
1883 för industriellt rättsskydd. Förslaget torde inte hellermars

komma i konflikt med TRIPs-avtalet eller med förordningen om
gemenskapsvarumärken.

bestämmelserDe i Pariskonventionen aktualiserast.ex. som anger
bl.a. vilka omständigheter inte får hinder för registreringutgörasom

varukännetecken, medan utredningens förslag gäller användningenav
varukännetecken. Förslaget inte heller oförenligt med nationellaärav

bestämmelser på det varumärkesrättsliga området, de använd-t.ex. om
ningstvång. Förslaget utformat så innehavarenär varumärkeatt ettav

möjlighet använda märket i den omfattning fordras förattges attsom
kravet användningstvång skall kunna uppfyllas. Enligt utredningen
råder det däremot tveksamhet huruvida längre gående förbudettom
skulle förenligt med varumärkesrättsliga bestämmelser.vara
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effekterKonkurrenssnedvridande

såväl mellaneffekterkonkurrenssnedvridandemedför vissaFörslaget
inhemska företag.mellanföretaginhemskaochföretagutländska som

undermarknadsföramöjligheterna ettpåberorDet att en varaatt
medförgällermed vadjämförtbegränsastobaksnamn varorsom

syfteteftersomundvika,dock integåreffekterSådanaandra attnamn.
itobaksnamnförekomstenregleringenföreslagna ärdenmed att av

det talarTrotsskall begränsas.genomslagskraftmedmedier stor
ibestämmelsernamedförenligtförslagetskäl för ärövervägande att

utred-Enligttjänster.ochrörlighet förfriEG-fördraget varorom
tillåberopasi fördragetundantagsbestämrnelsernakanmeningningens

frågaidäremotkan sättasreklamförbudet. Det ettförstöd merom
iskulle kommaföreslårutredningendetförbudlångtgående än

bestämmelser.med dessakonflikt

Tillämpningsproblem

förbudmedbestämmelseroundvikligtutredningenenligt attDet är
tillämpningsproblem. Demedförvarukänneteckenanvändningmot av

framför alltgällerförslagutredningensmedförenadeproblem ärsom
möjlighetundantagsbestämmelsen, öppnar atttillämpningen ensomav

skulledettobaksområdetutanförtobaksnamnanvändningtillåta omav
ocksåkananvändning. Detsådanförbjudaobilligt varaattvara

överträdelsei målför KOsvårighetermed att, avförenat om
varukänne-utredningopartiskframreklamförbudet, lägga att ettom
uppfattningutredningensEnligttobaksvara.förinarbetattecken är en

rättstillämp-lösasproblembegränsadeförhållandevisdessakan av

ningen.

Kostnader

någotökakanMarknadsdomstolenKO ochhos antasärendenAntalet
detuteslutasdärför intekangenomförs. Det attförslaget upp-om

liten.dockblirKostnadsökningenmerkostnader.vissakommer
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Författningsförslag

l Förslag till lag ändring i tryckfrihetsförordningenom

Härigenom föreskrivs kap.l 9 § tryckfrihetsförordningenatt skall ha
följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lkap. 9§
Utan hinder denna förord- Utan hinder denna förord-av av

ning gäller vad i lag stadgatär ning gäller vad i lag stadgatär
förbud kommersi- förbudmotom kommersi-motom

ell i den mån ell i den månannons annonsen annons annonsen
användes vid marknadsföring användes vid marknadsföringav av
alkoholhaltiga drycker eller alkoholhaltiga dryckerto- eller to-
baksvaror; baksvaror;

förbud kommersiellmotom
används vid mark-annons som

nadsföring andra änav varor
tobaksvaror tjänster detsamt om
i förekommerannonsen ett varu-
kännetecken i brukär försom

tobaksvara eller enligt be-en
stämmelsernai varumärkeslagen
1960:644 registreratär eller
inarbetat för sådanen vara;

förbud kommersi-motom
2. förbud kommersi- ellmot meddelatsom tillannons som

ell meddelats till skydd för hälsa eller miljöannons som enligt
skydd för hälsa eller miljö enligt förpliktelse följer anslut-som av
förpliktelse följer anslut- ning till Europeiska gemenska-som av
ning till Europeiska gemenska- perna;

4. förbudperna; offentlig-motom
förbud offentlig- görande imot yrkesmässig kredit-om

görande i yrkesmässig kredit- upplysningsverksamhet kre-av
upplysningsverksamhet kre- ditupplysning, innebär otill-av som
ditupplysning, innebär otill- börligt intrång i enskildssom person-
börligt intrång i enskilds liga integritet eller innehål-person- som
liga integritet eller innehål- ler oriktig eller missvisandesom
ler oriktig eller missvisande uppgift, ersättningsskyldig-om
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offentliggörandesådantförhetersättningsskyldig-uppgift, om
elleroriktigrättelseoffentliggörandesådant samtför avhet om

uppgift;missvisandeoriktig ellerrättelsesamt avom
ersättnings-ochuppgift;missvisande ansvarom

pådet sättskyldighetersättnings-och avsersomansvarom
underrättelseelleruppgiftvilketpådet sättskyldighet avsersom

anskaffats.underrättelseelleruppgiftvilket
anskaffats.

kraft deniträderlagDenna
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2 Förslag till lag ändring i yttrandefrihetsgrundlagenom

Härigenom föreskrivs kap.1 12 § yttrandefrihetsgrundlagen skallatt
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
12 §

Vad i 1 kap. 8 och Vadsägs i kap.1 8 ochsägssom som
9 §§ tryckfrihetsförordningen 9 §§ tryckfrihetsförordningen

föreskrifter i fårlag föreskrifter i lag fâratt attom om
meddelas i fråga upphovs- meddelas i fråga upphovs-om om

rättigheter,mäns rättigheter,mänsannonser om annonser om
alkohol eller tobak, kreditupp- alkohol eller tobak eller annon-
lysningsverksamhet och tillväga- med användning vissaser av
gângssätt för anskaffande varukännetecken, kreditupplys-av
uppgifter hinder grund- ningsverksamhetutan och tillväga-av
lagen skall gälla också frågai gångssätt för anskaffande av

radioprogram, filmer och uppgifter hinder grund-om utan av
ljudupptagningar. lagen skall gälla också i fråga

radioprogram, filmer ochom
ljudupptagningar.

Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte det i lag meddelasatt
föreskrifter förbud i övrigt kommersiell reklam i radiopro-motom

eller villkor för sådan reklam. Detsamma gäller föreskriftergram om
förbud och villkor för annonsering och sändningmotom annan av

helt eller delvis bekostas den bedriveränprogram, som av annan som
programverksamheten.

Denna lag träder i kraft den
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1993:581ändring i tobakslagentill lagFörslag3 om

1993:581 dels 14 §tobakslageni frågaföreskrivsHärigenom attom
införasskalldet i lagenlydelse, delsföljandeskall ha att en ny

följande lydelse.paragraf, 13 av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§13
mark-näringsidkareEn som

nadsför än enannan varaen
tilleller tjänsttobaksvara en

får användaintekonsumenter
i sinvarukänneteckenett som

del itill någonhelhet eller är
ellerför tobaksvarabruk en

bestämmelserna ienligt varu-
1960:644märkeslagen är

förinarbetatellerregistrerat en
marknadsföring-sådan vara om

kommersiellasker i annonseren
skrift eller iperiodiski annan

skrift på vil-jämförbardärmed
tryckfrihetsförordningenken är

kommersiellatillämplig eller i
tele-ljudradio- ellerannonseri

visionsprogram.
marknadsföringdet vidOm

någotpåtill konsumenter annat
stycketförstaisätt än som avses

varukänneteckenanvänds ett
12 §tillämpasdär,som anges

stycket.andra
ochförstaBestämmelserna i

inte istyckena tillämpasandra
varukänneteckenfråga ettom

omfatt-begränsadendastisom
marknads-vidförekommerning

eller itobaksvarorföring av
obilligt.detfallandra ärom

lFörutvarande 1994:98.lagupphävd13 § genom
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14
Marknadsföringsátgärd Marknadsföringsâtgärdsom som

strider 12 § skall vid till- stridermot 12 eller 13 skallmot
lämpningen avmarknadsförings- vid tillämpningen marknads-av
lagen 1995:450 föringslagen 1995:450anses vara anses
otillbörlig konsumenter. otillbörligmot konsumen-motvara

ter.

Denna lag träder i kraft den

2Senastelydelse 1995:460.
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I Bakgrund

1 Utredningens direktiv och arbete

Direktivl 1
.

Genom beslut den 1 september 1994 bemyndigade regeringen dåvaran-
de chefen för Socialdepartementet tillsätta utredning förbudatt en om

indirekt tobaksreklam. I direktiven dir. 1994:88 anförsmot att
tobakslagen 1993:581 bl.a. innebär Sverige sedan den 1 juli 1994att
har förbud för näringsidkare marknadsföra tobaksvaror tillett att
konsumenter i kommersiella i periodiska skrifter ellerannonser
därmed jämförbara skrifter vilka tryckfrihetsförordningen är
tillämplig, i ljudradio- eller televisionsprogram i sådanasamt
televisionssändningar omfattas lagen 1992:1356 satellit-som av om
sändningar televisionsprogram till allmänheten och bara kanav som

i något land bundet avtalet Europeiskaärtas emot annat som av om
ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet. Det anförs vidare detatt
i tobakslagen föreskrivsockså näringsidkare skall iaktta särskildatt
måttfullhet de marknadsförnär tobaksvaror till konsu-sättannat

vilket innebär reklam eller marknadsföringmenter, att annan av
tobaksvaror inte får påträngande eller uppsökande och inte hellervara

till bruk tobak.uppmuntra av
Det konstateras i direktiven riksdagen i samband med riksdags-att

behandlingen propositionen 199394:98 Vissa ändringar i tobaksla-av
1993:581 regeringen till känna frågan förtäcktattgen gav om

tobaksreklam skyndsamt måste utredas bet. 199394:SoUl7 och rskr.
199394: 149. Den frågan hade inte behandlats i propositionen.

Utredningsuppdraget i direktiven följandepå sätt.presenteras

Begreppen indirekt reklam förtäcktoch reklam har i olika
sammanhang behandlats Någon distinktion mellansynonymt.
begreppen har inte gjorts. Regeringen tolkar riksdagens till-
kännagivande riksdagen velat sådan indirektävenatt attsom
reklam enligt vad tidigare inte förtäckt reklamutgörsagtssom
skall utredas.

En särskild utredare därförskall utreda frågan indirektom
tobaksreklam och möjligheterna införa förbud sådanatt ett mot
reklam. Utredaren skall oförhindrad det skallprövaattvara om

sig förbud indirekt förtäckteller tobaksreklam.röra ett motom
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och särskilträttslägetnuvarandedetskall analyseraUtredaren
tryckfrihetsför-ibestämmelsernabakgrundfråganpröva mot av

varumärkesrättsligaoch denyttrandefrihetsgrundlagenordningen,
internatio-Sverigeshänsynstagande tillmedlagstiftningen samt
Utredarenområdet.immaterialrättsligapå detnella åtaganden

arbetedetbeakta konsekvensernasammanhangskall i detta av
regeringskansliet medpågår inomvarumärkesrättenrörande som

europeis-detenligt avtaletförpliktelserSverigesanledning omav
denEES-avtaletsamarbetsomrâdetekonomiska senastka att

internatio-Madridprotokolletdet s.k.1995 tillträdajanuari1 om
beaktaskall vidareUtredarenvarumärken.registreringnell av

övriga nordiskai detobaksreklamindirektvadrättsläget avser
grundlags-tillförslagockså utformaskallUtredarenländerna.

till lagregle-förslaglämnaerfordrassådanaändringar samtom
mednackdelarför- ochbelysaskall ettUtredarenring. även

samhällsekonomiskadetobaksreklamindirektförbud samtmot
förbud.sådantkonsekvenserna ettav

tillämpningsproblempraktiskadeskallUtredaren överväga som
medföra.skulletobaksreklamindirektförbudeventuellt motett

bak-också bedömasskallförbudsådant motEffekterna ettav
och inommediainominternationaliseringenökadedengrund av

effekterkonkurrenssnedvridandeEventuellareklambranschen.
redovisas.skallföretagutländskainhemska ochmellan

arbeteUtredningens1.2

förföreträcaresammanträffat medtillfällenvid tvåharUtredningen
Svenskaför bl.a.Tobaksbranschföreningen. RepresentanterSvenska

vidhar deltagitReynoldsoch R.J.Morris ABPhilipTobaks AB,
medsammanträffatUtredningen harsammanträffanden.dessa en

cigarettenfranskamarknadsför denTobakshusetförrepresentant som
förföreträdareträffathar vidareUtredningenSverige.Gauloises i

med bl.a.tillsammansBolaget,Worldwide Brands Inc.bolaget som
Nabisco-koncernen,R.J.R.ingår iCo.TobaccoReynoldsR.J.

Camel.däriblandvarumärken,fleralicensieringenför avansvarar
Rökfriför Enföreträdaresammanträffat medocksåharUtredningen

Tobak.LäkareochCancerfondenGeneration, mot
PlacementC.C. ProductförföreträdareträffatUtredningen har

förochreklambranschen,företag iAB, äroch BergströmJerry som
marknadsrättsligabl.a.marknadsrätt, görförKonsultbyrån som

gällandemedreklamförfarandenolikaförenlighetenanalyser avav
sammanträffat medvidareharUtredningenområdet.pålagstiftning

Ltd,WatchMelcoföretagetschweiziskadels detförföreträdare som
Camelvarumärketanvändalicensavtal har förvärvat rätten attgenom
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för klockorCamel Trophy, dels Wolgast C0 AB, denärsom
svenske grossisten för Camel Trophy-klockorna.

Utredningen har sammanträffat företrädaremed för Marknadsdom-
stolen och Patent- och registreringsverkets varumärkesavdelning.

Professorerna Ulf Bernitz och Gunnar Karnell har vid samman-
träden med utredningen lämnat synpunkter kring utredningsuppdraget.

Som framgår direktiven har utredningen haft i uppdrag bl.a.av att
beakta de övriga nordiska ländernas lagstiftning begränsningarom av
den indirekta tobaksreklamen. Utredningen har haft kontakt med
tjänstemän vid Socialdepartementets motsvarigheter i Helsingfors,
Köpenhamn, Oslo och Reykjavik. Utredningen har vid studieresor till
Helsingfors och Oslo fått information den finska och norskaom
lagstiftningen på området.

Genom Socialdepartementet har utredningen fått information om
behandlingen inom EU frågor rörande tobaksreklarn.av

Statistiska centralbyrån har för utredningens räkning gjort en
marknadsundersökning.
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2 Reklam och marknadsföringannan

1 Allmänt

Enligt direktiven har utredningen i uppdrag analysera de lagligaatt
förutsättningarna för förbud s.k. indirekt tobaksreklam.ett Imot
tobakslagen -till vilken utredningen återkommer i avsnittnärmare 3

förekommer uttrycken reklam och marknadsföring. Uttrycket--
marknadsföring förekommer också i marknadsföringslagen
1975: 1418 tobakslagens pâföljdssystem anknyter till. Begreppensom
marknadsföring och reklam har behandlats i förarbetena både till
tobakslagen och till den alltjämt tillämpliga marknadsföringslagen samt
till den marknadsföringslag träder i kraft den januari1 1996.nya som
Begreppen förekommer också i viss lagstiftning. Enligtannan
utredningen ñmis det anledning redan här lämnaatt närmareen
redogörelse för vad med reklam och marknadsföring.som avses annan

Riksdagen har beslutat marknadsföringslag 1995:450en ny som
träder i kraft den januari1 1996 prop. 1994952123, bet. 199495:
LU16, rskr. 1994952267. Om inte med marknads-annat anges avses
föringslagen den alltjämt tillämpliga lagen.

2.2 Reklam

Tobaks- och alkoholreklamutredningen, föregick densom numera
upphävda tobaksreklamlagen, gjorde i sitt betänkande Reklamen för
alkohol och tobak SOU 1976:63 ingående analys reklambe-en av
greppet.

Utredningen framhöll inledningsvis reklamen för tobak inteatt
skiljde sig från reklam det gälldenär och funktion. Syftetartannan
med reklamen påverka konsumenternas attityder, kunskaperattvar
eller beteenden eller i fall väcka deras uppmärksamhet ochatt vart
intresse för eller tjänst. Utredningen framhöll vidare atten vara
reklam endast de medel företagare använde i konkur-ettvar av som

med varandra. Enligt utredningen metod systematise-rensen attvar en
de olika konkurrensmedlen dela in dem i konkurrensattra grupperna

produkt, konkurrens distribution och konkurrensgenom genom genom
kommunikation.

De olika konkurrensmedlen enligt utredningen i viss utsträck-var
ning utbytbara. Genom välja visst konkurrensmedel bestämdeatt ett
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Mansig köparen.skullehur han närmaenskilda falletsäljaren i det
Utredningenmarknadsföring.då talautredningenenligtkunde om

reklambe-bedömningenvidändamålsenligtansåg det att avatt var
säljaktiviteteralla debeskrivningutgå från som engreppet aven

konkurrens-olikapreciserade deUtredningenbedrev.företagare
ansågsproduktenKonkurrensföljandepå sätt.formerna genom

service ochutseende,funktion,kvalitet,komponenteromfatta som
produktkonkurrensenTillförpackning.produktensutformning av

konkurrensVidprissättning.märkesnamnocksåhänfördes samt
distributionssättochdistributionskanalvaletdistribution avvargenom

kommunika-konkurrensgälldeslutligendetbetydelsefullt. När genom
meddelanden,opersonligadelskonkurrenssådan utgöraskundetion av

övrigastyrda och ikommersielltdereklamkunde kallas varomsom
filmreklam,Pressreklam,budskap.personligadelspublicitet,förfall

förpacknings-direktreklam,utomhusreklam,TV,radio ochreklam i
utställningar,ochtrycksaksreklam, varumässorbutiksreklam,reklam,

utdelning samtåtgärdersäljfrämjande t.ex. Varuproveravsom
relationpublicsmygreklam,andraviareklampristävlingar, varor,
formerolikaexempelutredningenpromotionsales somsamt angav

kommunikation.opersonligsådanav
tobaks-lagstiftning änockså iförekommerreklamBegreppet annan

1972:266idefinieras lagenReklammarknadsföringslagen.ochlagen
tillharmeddelandereklamochpåskatt ett somsomannonserom

verksamhetkommersielliavsättningfrämjaelleråstadkommasyfte att
1966:755radiolagenstycket 2. Iandra§eller tjänst 1bl.a. varaav

främjaradioprogram ärreklam avsett attdefinieras enett somsom
någonellertjänstavsättningnäringsidkares annanvara, enav en

§.nyttighet 1
tobakslagen prop.iändringarnadetillförarbetenaI senaste

andrareklamåtgärdersåvälpåexempel199394:98 somanges
reklamåtgärderexempelSommarknadsföringsåtgärder. anges

ochaffischerfilm,TVradio ochi samt annanpress,annonser
ochmedanbutiker presenter,utomhus, iskyltning Varuproverm.m.,
utställningar,exponeringrealisationer,pristävlingar, varorav

ochbutikerutanförståndfrånförsäljningförsäljning,ambulerande
marknadsföringsåtgärderexempelsaluhållandeannat somanges

såledesmarknadsföring ärreklam. Begreppetinte är merasom
reklam.begreppetvidsträckt än

Marknadsföring2.3

Tobaks-kombetänkandei sittreklambegreppetanalyseratEfter haatt
reklambegreppetintetillfram utanalkoholreklamutredningenoch att

utgångs-bordemarknadsföringbegreppetvidaredetställeti vara
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punkten för utredningens arbete. Utredningen konstaterade att
uppfattningen skiftade det gälldenär avgränsningen reklambe-av

vilket enligt utredningen hängdegreppet, med varjeattsamman
definition kunde ha speciellt syfte. Utredningen konstaterade vidareett

bakgrunden till dess uppdrag de hälsoriskeratt förbundnaärvar som
med bruk tobak behovet begränsa konsumtionensamt attav av av
tobaksvaror. Ur denna synvinkel det enligt utredningen mindrevar
viktigt upprätthålla konstlad mellanatt gräns reklam och andraen
marknadsföringsâtgärder.

I motiven till tobaksreklamlagen prop. 197778: 178 47 och 54s.
framhölls begreppet marknadsföring i lagen skulle haatt inne-samma
börd i marknadsföringslagen. Med begreppet marknadsföringsom

i den marknadsföringslag träder i kraft den 1 januari 1996avses som
varje reklam- eller åtgärd i näringsverksamhet ägnadärannan attsom
främja avsättningen och tillgången till tjänster, fastav varor, egen-
dom, arbetstillfällen och andra nyttigheter 3 §. Hit hör i första hand
reklamåtgärder eller andra handlingar vänder sig till allmänhetensom
eller viss intressenter, exempelvis tidningsannonser ochen grupp av
säljfrämjande åtgärder allmän inriktning. Begreppet täckerav
emellertid också åtgärder inriktade på enskildaär individer,som
exempelvis muntliga säljargument försäljare använder vidsom en en

Ävenförhandling med enskild kund. själva saluhållandeten av en vara
omfattas begreppet marknadsföring. Det gäller saluhållan-ävenav om
det passivtär se 1970:57 64, 88 och 90 ochrent prop. s. prop.
197576:34 124.s.

Det bör här definitionen i den marknadsföringslagennoteras att nya
begreppet marknadsföring åtgärder ägnade främjaärav attavser som

avsättningen och tillgången till bl.a. I tidigare lagstiftnings-av varor.
ärenden har begreppet marknadsföring förbehållits åtgärder syftarsom
till sådant främjande se 1970:57 63 f., 199293:11Ot.ex. prop. s. s.
7 ff. och 199394:98 20. Någon ändring innebörden be-s. av av

marknadsföring dock knappastär avsedd, eftersomgreppet det i
författningskommentaren till bestämmelsen i 3 § alltjämt talas om
åtgärder syftar till främja avsättningen produkterattsom av
prop. 199495:123 164.s.

Efter ändring år 1992 i generalklausulen i 2 § marknadsförings-en
lagen prop. 199293: 110, SFS 1992: 1361 omfattar begreppet mark-
nadsföring i svensk inte bara avsättningsfrämjanderätt åtgärder utan
också inköps- eller andra anskaffningsfrämjande åtgärder, dvs. sådana
åtgärder riktas bakåt kreditgivare eller leverantörer. Detmot t.ex.som

i första hand frågaär åtgärder näringsidkare vidtar hannärom som en
själv efterfrågar eller tjänster. Som redan har framgåttvaror av
redogörelsen täcker definitionen begreppet marknadsföring iovan av
den lagen den utvidgning begreppet gjordes år 1992.nya av som

Begreppet marknadsföring innefattar således reklam eller andra
kommersiella åtgärder sker i avsättnings- eller inköpsfrämjandesom
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omfattasåtgärderavsättningsfrämjandeendastdock somsyfte. Det är
näringsidkaresgällertobakslagen,§i 12bestämmelsen ensomav

till konsumenter.marknadsföring
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3 Regler tobaksreklam i Sverigeom

m.m.

3.1 Gällande rätt

1 Lagregler

Regler tobaksreklarn och andra marknadsföringsâtgärder beträffan-om
de tobaksvaror finns i tobakslagen 1993:581. Tobakslagen, som
trädde i kraft den juli 1993,1 lagen 1978:764 med vissaersatte
bestämmelser marknadsföring tobaksvaror tobaksreklamlagen.om av
År Ändringama,1994 gjordes det vissa ändringar i tobakslagen. som

kraftträdde i den juli1 1994, innebar det infördes förbud föratt ett
näringsidkare använda kommersiella i tryck vid mark-att annonser
nadsföringen tobaksvaror.av

förstaI 12 § stycket tobakslagen finns sålunda förbud förett
näringsidkare marknadsför tobaksvara till konsumenter attsom
använda kommersiella i periodisk skrift eller i därmedannonser annan
jämförbar skrift på vilken tryckfrihetsförordningen TF tillämplig.är
Förbudet omfattar också kommersiella i ljudradio- ellerannonser
televisionsprogram och sådana televisionssändningar omfattassom av
lagen 1992:1356 satellitsändningar televisionsprogram tillom av
allmänheten och kan endast i något landtas äremot annatsom som
bundet EES-avtalet.av

Enligt 12 § andra stycket skall näringsidkare vid marknadsföringen
tobaksvaror till konsumenter på något isätt änannatav som avses

första stycket iaktta särskild måttfullhet. I synnerhet gäller, enligt
bestämmelsen, reklam eller marknadsföring inte fåratt annan vara
påträngande, uppsökande eller till bruk tobak.uppmana av

I 14 § tobakslagen har det gjorts koppling till det marknadsrätts-en
liga påföljdssystemet. Enligt bestämmelsen skall marknadsföringsåt-en
gärd strider 12 vid tillämpningen marknadsföringslagenmotsom av

otillbörlig konsumenter. Det blir i första handmotanses vara
generalklausulen i 2 § marknadsföringslagen blir aktuell attsom
tillämpa. Den bestämmelsen behandlar situationer då näringsidkareen
vid marknadsföring exempelvis företar reklamâtgärdav en vara en
eller handling strida affärssedgod eller påatt motannan som genom

otillbörlig konsumentersätt är eller näringsidkare. Mark-annat mot
nadsdornstolen har möjlighet förbjuda näringsidkaren fortsättaatt att
med sitt handlande eller företa liknande handling. Förbudatt en annan
kan meddelas också anställda hos näringsidkaren och andra som
handlar på näringsidkarens och i övrigtvägnar samt var en som
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marknadsföringslagenhandlingen. Enligt 5 §bidragit tillharväsentligt
med vite.normalt förenasförbudetskall

i paragrafen denhänvisningen§ändring i 14Genom nyaavseren
Ändringen 1996kraft januariträder i den 1marknadsföringslagen.

förSanktionssystemetmarknadsföringslagen.densamtidigt som nya
enligt den12 § tobakslagenbestämmelsen i äröverträdelser nyaav

nuvarandeenligthuvudsak detsammaimarknadsföringslagen som
regler.

innehållermarknadsföringslagendenbör härDet nämnas att ennya
utformas ochskallmarknadsföringallbestämmelse presenterasattom

marknadsföring §. En5frågadettydligt framgår ärså det attatt om
avgift marknadsstör-särskildbetalafår åläggasnäringsidkare att en

näringsid-handlarnågonnäringsidkaren ellerningsavgift somom
denbrutitoaktsamhet haruppsåtligen eller motkarens vägnar av

22 §.bestämmelsen
marknadsföranäringsidkareförtobakslageni §Förbudet 12 att

det årföregickstryckikommersiellai atttobaksvaror avannonser
Enligt9 § TF.reglering i kap. 11för sådanstödinfördes1974 en

lag stadgatvad ihinder TF, ärgäller,bestämmelsenden utan omav
används vidmåni denkommersiellförbud mot annonsenannons

eller tobaksvaror.dryckeralkoholhaltigamarknadsföring av
yttrandefrihetsgrundlagenifinns intagetundantagmotsvarandeEtt

ivadYGL gäller sägsstycket§ förstakap. 12Enligt 1YGL. som
frågameddelas ifårföreskrifter i lagTF omannonseromattom

ochfilmerradioprogram,frågaockså itobakalkohol eller om
ljudupptagningar.

riktlinjerKonsumentverkets1.2

dentillämpningenförriktlinjerår 1979utfärdadeKonsumentverket av
1986årRiktlinjerna skärptestobaksreklamlagen.upphävdanumera

ochenhetligfrämjadelsSyftet bl.a.KOVFS 1986:2. att envar
imâttfullhetsärskildföreskrifternatillämpningföljdriktig omav

tolkningskärptaförtydliga denmarkera ochdelstobaksreklamlagen,
framförthaderiksdagentobaksreklamlagenibestämmelserna somav

198586:LU13.bet.önskemål se t.ex.om
måttfullhets-tillämpningenochtolkningenvidutgångspunktEn av
tobaksvarormarknadsföringenenligt riktlinjernakriteriet är att av
tobaksbruk.ökatfrämjarmöjligtså litetså denutformasskall att som

deförhindrasärskilt angelägetdärvid atthar attDet somansetts vara
igällertobak. Detbrukabörjatobak påverkasanvänderinte att

ungdomar.synnerhet
fårintetobaksvarormarknadsföringbeaktandeMed varaatt avav
bruktillfårhelleroch inteuppsökandepåträngande eller avuppmana

övertalandeaggressiva,åtgärderriktlinjerna äritobak, att somanges
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eller särskilt uppmärksamhetsväckande inte får förekomma detnär
gäller marknadsföring tobaksvaror. I linje härmed får inte hellerav
åtgärder vädjar till känslor och stämningar förekomma.som

Enligt riktlinjerna får vissa marknadsföringsåtgärder gällersom
tobaksvaror inte förekomma. Exempel på sådana förbjudna åtgärder

utomhusreklam, däri inbegripetär affischering allmän plats och
allmänt trafikmedel, direktreklam, reklam på biografer och teatrar,
reklam inom område där för allmän-är öppetsportevenemang som
heten går stapeln reklam inom skola eller utbildningsan-samtav annan
stalt.

Vidare demonstration ellerär provutdelning till denänannan som
minst 20 år och i färdär medär köpa tobaksvara, presenterbju-att en

dande, lotteri eller reklampristävling rabattmärkeserbjudandesamt
eller liknande, förbjudna marknadsföringsåtgärder enligt riktlinjerna.

Riktlinjerna innehåller också regler hur förpackningsdekor ochom
reklam transportfordon skall utformas för uppfylla kravet påatt
särskild måttfullhet .

Marknadsföringsåtgärder avseende tobaksvaror får enligt riktlinjerna
förekomma på säljställen, åtgärderna uppfyller kravet särskildom
måttfullhet. Bestämmelsen således undantag frånutgör detett ovan
nämnda förbudet i riktlinjerna tobaksreklam på allmän plats.mot

Efter införandet år 1994 förbudet för näringsidkare användaattav
kommersiella i tryck vid marknadsföring tobaksvaror tillannonser av
konsumenter, har riktlinjerna i de delar sikte sådantarsom
annonsering blivit inaktuella. Kravet på särskild måttfullhet i den

upphävda tobaksreklamlagen flyttades emellertid tillövernumera
motsvarande bestämmelse i den gällande tobakslagen. Riktlinjernanu

därför fortfarandeär vägledande det gäller tolkningennär måttfull-av
hetskriteriet i fråga reklam sådan skerän i kommersiel-om annan som

i tryck. Riktlinjerna omarbetas för närvarande.annonser

3.2 Tobaksbranschföreningens granskningsnämnd

Med anledning Konsumentverkets riktlinjer skärptes åratt 1986av
åtog sig tobaksbranschen genomföra vissa s.k. egenåtgärder.att Som

resultat åtagandet tillskapadesett Tobaksbranschföreningensav
granskningsnämnd bildades Svenska Tobaksbranschföreningen.som av

Antalet ärenden hos granskningsnämnden minskade emellertid
drastiskt efter införandet förbudet tobaksreklam i tryck.motav
Svenska Tobaksbranschföreningens styrelse beslutade därför före

1995 det inte fanns skäl fortsättaatt granskningsnämn-sommaren att
dens verksamhet. Nämndens verksamhet upphörde den juli1 1995.

Granskningsnämnden hade till uppgift vaka leverantörs-överatt att
företagen i sin kommersiella marknadskommunikation på lojalt sättett
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tobaksvarormarknadsföringförriktlinjerKonsumentverketsiakttog av
affärssedgodvaddärvid iakttogoch bokstavefter anda samt som var

sinfullgöralandet. Förinomtobaksvarormarknadsföring attvid av
riktadtobaksreklarnallgranskaefterhandnämnden iuppgift skulle -

dis-publicera ellerleverantörsföretagen lätkonsumentertill som-
principi-ocksåkundeGranskningsnämnden göralandet.inomtribuera

Konsumentverketstolkningengälldedetuttalandenella när av
riktlinjer.

femytterligareordförandebestodGranskningsnämnden samtav
Ordföran-Tobaksbranschföreningen.Svenskautsågsledamöter som av

övrigamarknadsrätt. Aviinsiktergodajurist och haskulleden vara
leverantörsintres-ochallmänintressettvârepresenteradeledamöter tre

tvâ denindustrin ochsvenskaföreträda denskulleset, varav en
utländska.

År 33 fallärenden. I70granskningsnärnnden sattesavgjorde1993
förenligadeellertillbörligareklamátgärderdet i fråga om varvarom

föranleddeärendendessaI 14riktlinjer.Konsumentverketsmed av.
återståendedeAvanmärkning.någonintedockreklamåtgärderna

och bottvâ falli000 kr5botdömdesärendena ut omenomen
000 kr15botdömdesfall ut.fall. åttai sju I10 000 kr omen

granskningsnämn-omfattningenminskaderedan harSom sagts av
användningenförbuddetföljdtillverksamhet motdens avav

tobaksvarormarknadsföringenvidtryckikommersiella avannonser
gransk-avgjorde1994halvåretförstaUnder1994.infördes årsom

gälldeärendendessaantalEttärenden.ningsnämnden 22 stort av
tiden denUnderbutiksmaterial.främstsäljställen,påreklamâtgärder
verksam-tidpunktvid vilkenjuli 1995,den 11994juli1 senare-

nämnden.tillärendenågotinteupphörde, inkomheten
granskningsnämnden kommai attverksamhetenuppgift kanEnligt

granskningsådanbehovuppstååter skulledetåterupptas, ett avavom
fullgiorde.tidigarenämndenreklam som

nuvarandetillBakgrunden3.3

förbudsregler

1960-talets mittsedanhartobaksvarorförreklamReglerna om
tobaksföre-frånåtagandenfrivilligadelsskärptssuccessivt genom

lagstiftningsâtgärder.dels olikaegenátgärder,s.k.sida,tagens
Är allsidigredovisaSocialstyrelsenuppdrogs att1971 en

EnSverige.itobakskonsumtionenangåendeundersökningmedicinsk
SocialstyrelsenfickTobaksutredningensärskild arbetsgrupp av--

iföreslogTobaksutredningenundersökningen.företai uppdrag enatt
marknadsbe-allaförutfärdasskulleförbud1973år attrapport

stödja detvisaskundeintearbetande åtgärder somprogramsom



Regler tobaksreklam i Sverige 33SOU 1995:114 om m.m.

utredningen hade utarbetat med uppgift begränsa tobakskonsumtio-att
nen.

l framhöll utredningen det inte kunde beläggasrapporten att att ett
avskaffande den del marknadsföringen synlig, dvs.av av som var
reklamen, skulle få någon påvisbar betydelse för den totala tobakskon-
sumtionen längre sikt. Enligt utredningen fanns det i stället starka
skäl förbud sikte endast på reklamen inte skulle fåatt tro att togsom
avsedd verkan, eftersom företagen hade möjlighet övergå till andraatt
konkurrensmedel. Utredningen framhöll vidare det kunde finnasatt
skäl för samhället bevilja företag vända sig till rökarerättenatt ett att
till priset skyldighet samtidigt informera tobakensattav en om
skadeverkningar. anfördesDet vidare samhället hade anledningatt att
låta företagen marknadsföra tobaksprodukter mindre skadligasom var

de tidigare hade funnits på marknaden.än Enligt utredningensom
det därför märkligt samhället behandlade marknadsföringenvore om

dessa lika marknadsföringen desnävt hälsofarli-av varor som av mer
tobaksprodukterna. Enligt utredningen kunde begränsningga en av

marknadsföringsâtgärderna åstadkommas vidareutvecklinggenom en
den marknadsreglerande verksamhet fanns vid den aktuellaav som

tiden, dvs. Konsumentombudsmannens arbete med stöd marknads-av
föringslagen, frivilliga åtaganden från företagens sida m.m.

Bl.a. följd Socialstyrelsens utredning tillsattes det vidsom en av
årsskiftet 197475 särskild utredare med uppgift utreda fråganatten

Ävenlämpliga former för införande förbud tobaksreklam.motom av
frågan obligatorisk märkning tobaksförpackningar medom av
varningstext skulle Utredningen,övervägas. antog namnetsom
Tobaksreklarnutredningen, avlämnade år 1975 delbetänkandet Ds H
1975:2 Varningstext och innehållsdeklaration tobaksvaror. Pâ
grundval betänkandet lagen 1975:1154 varningstextantogsav om
och innehållsdeklaration på tobaksvaror. Lagen trädde i kraft den

januari1 1977. Utredningsuppdraget utvidgades till gälla ocksåatt
frågan reklam för alkohol tilläggsdirektiv år 1976.om genom
Utredningen, ändrade till Tobaks- och alkoholreklamutred-som namn
ningen, avlärnnade år 1976 slutbetänkandet SOU 1976:63 Reklamen
för alkohol och tobak låg till förgrund regeringens propositionsom
med förslag till tobaksreklarnlag.

Tobaksreklamlagen innebar huvudsakligen innehållet iatt en
överenskommelse från år 1975 mellan Konsumentombudsmannen och
tobaksbranschen befästes. Grundregeln i lagstiftningen attvar
näringsidkare skulle iaktta särskild måttfullhet vid marknadsföringen

tobaksvaror. Detta innebar i praktiken vissa reklamformer inteattav
skulle få förekomma huvudöver och i övrigt stark be-taget att
gränsning och återhållsamhet skulle iakttas vid marknadsföringen av
tobaksvaror. Pâträngande eller uppsökande marknadsföring eller
åtgärder uppmanade till bruk tobak fick inte förekomma enligtsom av

uttrycklig bestämmelse i lagen. Tobaksreklamlagen innehöll ocksåen
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tobaksva-förannonseradeför denskyldighetbestämmelse somomen
medförenadehälsoriskerde ärupplysadelsi somomatt annonsenror

innehållsdeklaration.återgetobaksbruk, dels varans
enligtÅr bestämmelsetobaksreklamlagendet iinfördes1991 en

användasfickintetobaksvaramarknadsföringviddetvilken av
prop.televisionsprogramellerljudradio-ikommersiell annons

riksdagenbeslutadesi lagenändringYtterligare199091:l49. aven
marknads-förbudetinnebar199293:75 motatt1992år prop. som
utvidgadestelevisionsprogramljudradio- elleritobaksvarorföring av

samtidigtomfattades densatellitsändningarallagällatill avsomatt
televisionsprogramsatellitsändningar13561992:införda lagen avom

allmänheten.till
efterfrån riksdagenframställningbl.a.bakgrund enMot enav
år 1988dettillsattes198788:LU13bet.lagutskottetfrånhemställan

tillförslagoch lärrmautredauppgifthade tillutredning attsomen
därigenomochtobaksbruketbegränsaytterligareföråtgärderolika att

Utredningen,skadeverkningar. namnetantogtobakensförebygga som
Tobakslagbetänkandet1990åröverlämnadeTobaksutredningen,

införasskulledetbl.a.föreslog ettUtredningen1990:29. attSOU
sig tillriktadereklamenmåni dentobaksreklamförtotalförbud
förbudmotsvarandeutredningenföreslogVidare ettattkonsumenter.

verksamhet.försäljningsfrämjandebeträffandegällaskulle annan
säljfrämjandeochreklamocksåföreslogUtredningen att annan

såutformasskulle fåintetobaksvaroravsåg änverksamhet annatsom
tobaksvaror.avsättningenfrämjaägnadpåtagligtden att avatt var

formerdelutredningenskulle enligtförbudsådantGenom avenett
förbjuden.blitobaksreklamförtäckts.k.

tobakslagtill prop.förslagmedpropositionenefterföljandeI den
tobaksreklamförbudnågotemellertid inteföreslogs185 mot199293:
anfördeFöredragandenförordat.hadeTobaksutredningen somsom

förbudfråganställningstagande i motEG:s etthärförskäl omatt
påsigstöddeFöredragandenavvaktas. ettbordetobaksreklam

s.k.denbehandlingenvidhade gjortSocialutskottetuttalande avsom
bordeEnligt utskottet199091:175.folkhälsopropositionen prop.

hadeEGinominnaninförasintetobaksreklamförbudnågot mot man
I199091:SoU23.förbud bet.motsvarandeenighetnätt ettom

marknadsföringbestämmelsernai ställetföreslogspropositionen att om
tobakslagen itillflyttasskulle stort setttobaksreklamlagen överi

oförändrade.
Utskottettobakslag.tillförslagregeringenstillstyrkteSocialutskottet

tobaksreklamförbudinförandetemellertiduttalade mot varettatt av
bland barntobaksbrukmotverkaförminstinteåtgärd,viktig atten

samhälletstydliggjordesutskottetEnligtungdomar.och syn
olikaframhöllreklamförbud. Utskottet atttobaksbruk ettgenom
ökadleder tilltobaksreklamhandenvidvetenskapliga attrapporter gav

regeringenansåg därförUtskottet snarasttobak.konsumtion attav
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borde återkomma till riksdagen med lagförslag förbjöd direktsom
reklam för tobaksprodukter. Enligt utskottet borde förbudet ges en
utformning liknande det gällde för alkoholdrycker. Frågansom om
förbud förtäckt reklam behövde enligt utskottetmot övervägas
ytterligare regeringen. Riksdagen, lagförslaget,av antogsom gav
regeringen till känna vad utskottet hade anfört reklamförbud motom
tobaksprodukter.

Regeringen återkom i propositionen 199394:98 till frågan ettom
förbud tobaksreklam. l propositionen föreslogsmot de regler om
marknadsföring tobaksvaror återfinns i 12 och §§14av som nu

Ändringarnatobakslagen. i 12 § innebar i huvudsak det infördesatt
förbud vid marknadsföringett tobaksvarormot att användaav

Ändringarnakommersiella i tryck. trädde i kraft den juli1annonser
1994. När det gällde frågan eventuell reglering förtäcktadenom en av
tobaksreklamen framhölls i propositionen frågan komplice-att var av
rad och därför krävde ytterligarenatur överväganden.

Socialutskottet konstaterade i sitt betänkande med anledning deav
föreslagna ändringarna i tobakslagen bet. l99394:SoU17 fråganatt

förbud förtäckt tobaksreklam övervägdes inommot regerings-om
kansliet. Enligt utskottet borde regeringen emellertid skyndsamt utreda
frågan och därefter återkomma till riksdagen. Lagförslaget antogs av
riksdagen också regeringen till känna vad utskottet hadesom gav
uttalat frågani förtäckt tobaksreklam.om

Som redan har möjliggjordesnänmts de ändringarna isenaste
tobakslagen angående kommersiella i tryck det år 1974attannonser av
infördes stöd i 1 kap. 9 § TF för sådan reglering. Bakgrunden tillen
ändringen i TF det tidigare rådde oklarhet huruvidaattvar om
kommersiell reklam i tryckt skrift föll under TF eller inte. Frågan om
och i vad mån sådan reklam föll under TF ansågs böra kunna bedömas
med stöd uttryckliga bestämmelser i TF.av

3.4 jämförelseEn med reglerna alkoholreklamom

Regler marknadsföring alkoholdrycker finns i bl.a. lagenom av
1978:763 med vissa bestämmelser marknadsföring alkohol-om av
drycker alkoholreklamlagen. Alkoholreklamlagen trädde i kraft den

juli1 1977. Bestämmelserna i tobakslagen marknadsföringom av
tobaksvaror överensstämmer efter ändringen i tobakslagennumera --
år 1994 i allt väsentligt med bestämmelserna i alkoholreklamlagen-

marknadsföring alkoholdrycker. Såväl tobakslagenom av som
alkoholreklamlagen innehåller sålunda förbud för näringsidkare att
använda kommersiella i tryck i ljudradio- ellerannonser samt
televisionsprograrn vid marknadsföringen tobaksvaror respektiveav
alkoholdrycker. Båda lagarna innehåller också bestämmelse atten om
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marknadsföringvidmâttfullhetsärskildiakttaskallnäringsidkare av
dessa varor.

frånavseendeemellertid iavvikertobakslageni ettRegleringen
bestämmelseAlkoholreklamlagensalkoholreklarnlagen.iregleringen

tryckikommersiellaanvändningenförbud annonsermot avom
påtillhandahålls endastskriftfrågaiundantaginnehåller ett somom

motsvarandeNågotstarköl.vin ellerspritdryck,förförsäljningsställe
alkohol-iför undantagetMotivettobakslagen.inte ifinnsundantag

kan lämnasinformationväsentliga idetreklamlagen att,angavs vara
användaförbudetfrånundantagEttför attförsäljningsställepå varan.

tobaksvarormarknadsföringenvidtryckikommersiella avarmonser
dessatillhänsynmedför långtledaemellertid attansågs varor

överallt.saluförs i settstort

ireklamförbudetInnebörden3.5 av
tobakslagen12 §

Allmänt3 5 l
. .

näringsid-mellanförhållandetreglerarparagrafeniBestämmelserna en
ochpåsiktenäringsidkareBegreppet taroch konsument. varkare en

bedriveryrkesmässigtjuridiskfysisksåväl sompersonsomen --
återförsäljareproducenterSåvälekonomiskverksamhet art. somav

iUttrycket konsumentnäringsidkare. taralltså begreppetomfattas av
emellertidkanKonsumentkretsenpå privatpersoner.siktehandförsta

förförvärvaellerförvärvar attalla varaenutgöras avsersomav
paragrafeniReglerna47.178197778:konsumtion seslutlig s.prop.

tilltobaksvaramarknadsförnäringsidkaredåsituationer enenavser
åtgärderfrågaskalldetinnebärDet somkonsumenter. att omvara

Marknadsföringentobaksvaran.avsättningenfrämjasyftar till att av
ellerverksamhetnäringsidkarens somskall dessutom varoravse

fallertillämpningsområdetUtanförverksamheten.tillhandahålls iden
föremål,tillförhållandenkommersiellaharinteåtgärder rentsom

åsiktsannonsering.t.ex.
tillämpligaintereklamförbud ärtobakslageniBestämmelserna om

Marknadsföringsåtgärdersäljled.skildamellan somförhållandeti
utanfördärmedfallertobaksvaroråterförsäljaretillsigriktar av

marknadsföringsåtgärderkanexempel nämnasSombestärmnelsen.
Be-ochdetaljistertillriktar restauranger.tobaksföretagettsom

sikteprincipitobaksvarormarknadsföring tarstämmelserna avom
Bestämmelser-Sverige.isådanamarknadsföringenpåendast varorav

harreklarmnaterialbeträffandetillämpasemellertid somkan ävenna
itill konsumenterdistribuerassedanochutlandetiproducerats

betydelsesaknarprincipidetmedhängervilket attSverige, samman
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marknadsföringsåtgärderna har sittvar ursprung.
I de följande två avsnitten lämnas redogörelse förnärmareen

innebörden bestämmelserna restriktioner för marknadsföringav om av
tobaksvaror. Utredningen kommer sedan i avsnitt 4.4 behandlaatt
bestämmelsernas tillämplighet på de reklarnfonner omfattassom av
utredningsuppdraget.

3.5.2 12 § första stycket

Förbudet förstai stycket gäller användningen kommersiellaav
i periodiska skrifter och andra därmed jämförbara skrifterannonser

omfattas TF. Förbudet gäller också sådana isom av armonser
ljudradio- och televisionsprogram i sådana TV-sändningarsamt som
regleras lagen 1992: 1356 satellitsändningar televisionspro-av om av

till allmänheten och kan endast i något landtas emotgram annatsom
bundetär EES-avtalet.som av

Med periodisk skrift enligt 1 kap. §7 TF tidningar, tidskrifteravses
och andra sådana tryckta skrifter enligt utgivningsplan avseddaärsom

under bestämd tid med fyraminstatt eller häftenutges en nummer
årligen. De skall vidare komma vid skilda tillfällen. Till periodiskaut
skrifter räknas löpsedlar bilagoroch hör med tidningensom samman
eller tidskriften. Reklamförbudet också kommersiellaavser annonser
i andra skrifter omfattas TF och i fråga ordningen försom av som om
utgivningen jämförbara med periodiskär skrift. Det här frågaären

sådana tidningar eller tidskrifter kommer med vissom utsom
periodicitet utgivningen uppgår till fyra årligen.utan att nummer

Utanför reklamförbudets tillämpningsområde faller däremot
affischer, reklambroschyrer, folders, etiketter, förpacknings- och
emballagetryck, prislistor och liknande tryckalster. I fråga om
förbudet kommersiella i radio och TV omfattar reklam-mot annonser
förbudet inte endast marksända ocksåutanprogram program som
sänds via kabel eller satellit.

Med uttrycket kommersiell frågai trycktaannons avses om-
skrifter framställningar för det första kan ingå isägassom en-

Utanför begreppet faller däremot redaktionellrentannons. text;
framställningar i sådan alltså skyddade fulltär regleringentext ut av
i TF. På motsvarande vad fallersätt utanför begreppetär som
kommersiell på ljudradio- och televisionsområdet skyddatannons av
reglerna i YGL.

I regel föreligger det inte några svårigheter skilja frånatt en annons
redaktionell det gäller tryckta skrifter.när Det bör emellertidrent text

Ävenframhållas den utformningen inte utslagsatt ärrent yttre
s.k. textreklarn kan i vissa fall träffas reklarnförbudet i bestärmnel-av
sen.

När det gäller ljudradio- och televisionsprogram det förstai handär
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annonstidavgränsadsärskiltundersändssådana somsomprogram
emellertid inteDetkommersiell ärbegreppetomfattas annons.av

vanligtförinomförekommerVad ettvillkor.något ramensom
fallsällsyntaidock endastsändningstid börordinarieinomprogram

ljudradio ochiDirektsändaannonsering.kunna programanses som
skrift.trycktiredaktionellmedjämförasbör kunna texttelevision

kommersiellutanför begreppetregelalltså ifallerSådana program
be-fulltskyddasdirektsändaiInnehållet ut avprogramannons.

i YGL.stämmelserna
träffas förbudetförvidareskallAnnonsen att varaav --

marknads-förmedelskalldeninnebär utgörakommersiell. Det ettatt
framgåiinnehålletalltsåskallDet attföring annonsenavvara.av en

ireklamförbudetFöravsättningenfrämjasyftet attär att av en vara.
inteemellertidräcker dettillämpligtbli§ skall att12 annonsen

krävscigarettpaket. Detavbildarröksituation elleråterger etten
kanDetmarknadsförs itobaksvaradessutom att annonsen.en
förreklamhandi förstafalletemellertid även avserannonsenomvara

blirförbudetförAvgörandetobaksvara.än omenannan varaen
framhävs itobaksvaranvilketpånämligen dettillämpligt sättär

annonsen.
skall haligger vidarekommersiellI begreppet att annonsenannons

näringsidkaresdvs.till föremål,förhållandenkommersiella avserent
tillhandahållna Endärnäringsverksamhet eller somannonsvaror.

kommersiellt intresseden harfrån någonhärrör än ett avsomannan
kommersiellutanför begreppetfallerannonseradavsättaatt varaen

reklamförbudet.därför inteomfattasâsiktsannonseringS.k. avannons.
syftar tillannonskampanjerförbudet faller attUtanför t.ex. som

imehållerskadeverkningar. Annonsertobakensupplysa somom
delsavseende tobaksvara,dels reklammeddelanden, dvs.blandade en

reklamförbudet medomfattasinslag,nyhetsförmedlandet.ex. av
öka avsättningensyftar tillden delavseende attannonsen somav

marknadsföringinteomfattarReklamförbudettobaksvaran. somav
tobaksvaror.återförsäljarenäringsidkare,sig tillriktar t.ex. av

inte har konsumenterbranschtidskrifteriAnnonser somt.ex. som
tillåtna.alltså principimålgrupp är

svenska markna-reklamâtgärder densikteReklamförbudet tar
marknaderutländskamarknadsföringnäringsidkaresSvenskaden.

Bestämrnel-tillämpningsområde.utanför bestämmelsensfaller således
i trycktakommersiellai frågatillämpningsområde annonseromsens
Normaltmarknadsföringslagens.detsammadärmedskrifter är som

sittmarknadsföringsåtgärderna harbetydelsesaknar det ursprung.var
frågaitillämpasbestämmelserna kan äveninnebärDet att om

distribuerasoch sedanutlandetireklammaterial har produceratssom
reklamenbetydelsedärvidsaknari Sverige. Dettill konsumenter om

sig tilleller vänderi Sverigeinriktad på konsumentersärskiltär en
intedäremotsvenska. Detdäribland den ärpublik,internationell
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möjligt med stöd bestämmelserna i 12 vidta åtgärder§ be-att av
träffande i utländsk tidning i fall i förstavarten annons en som -
hand föravsedd spridning i utlandet vissaär exemplaräven om av-
tidningen skulle förekomma i Sverige

På motsvarande förhåller det sig beträffande kommersiellasätt
i televisionsprogram. Reklamförbudet i första hand siktetarannonser

på svenska verksamhet med inriktningannonsörers den svenska
marknaden. Man kan också ingripa andra kommersiellamot annonser

förekommerde i televisionssändningar omfattas lagenom som av
1992: 1356 satellitsändningar televisionsprogram till allmän-om av
heten och kan endast i något land bundetärtas emot annatsom som

avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Framgår detav om
svenska tittare hör till målgruppen kan också reklamatt som annars

frånhärrör utländska angripas.annonsörer
I avgörande i Marknadsdomstolen år 1989 1989:6 belystesett

frågan huruvida det möjligt med stöd tobaksreklam-attom var av
lagens bestämmelser ingripa införda imot annonser som var en
engelskspråkig tidning.

infördaAnnonserna i tidningen Scanorama utvar som gavs av
flygbolaget SAS. Marknadsdomstolen konstaterade bl.a. tidningenatt
hade påtagligt internationell karaktär, den avsedd föratten var
spridning huvudsakligen på flygplan i internationell trafik samt att
endast mindre del upplagan spreds inom Sverige. Marknadsdom-en av
stolen konstaterade vidare det i målet ostridigt också den delatt attvar

upplagan förekom i Sverige inriktad främst på utländskaav som var
tidningenAtt engelskspråkigresenärer. talade enligt Marknads-var

domstolen den riktad till svensk publik. Enligtmot att var en
Marknadsdomstolen måste tidningens innehåll också allmänt vara

i första hand för utländska läsare. Marknadsdomstolen fann medavsett
hänsyn till bl.a. dessa omständigheter det inte möjligt medatt attvar
stöd bestämmelser i tobaksreklamlagen ingripa den reklammotav som
förekom i tidningen.

3.5.3 12 § andra stycket

Bestämmelsen reglerar situationer då näringsidkare marknadsfören
tobaksvaror till konsumenter på något annonseringsätt änannat genom
i de medier särskilt i första12 § stycket. Bestämmelsen isom anges
andra stycket innehåller krav näringsidkaren då skall iakttaett att
särskild måttfullhet. I synnerhet gäller reklam och marknads-att annan
föring inte får påträngande eller uppsökande eller tillvara uppmana
bruk tobak.av

När det gäller den innebörden måttfullhetskriterietnärmare är,av
redan har de riktlinjer Konsumentverket utfärdade årsagts,som som

1986 alltjämt intresse frågai andra reklamformer änav om annonse-
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skrifter.trycktaring i
riktlinjernaenligt3.1.2avsnitti ärharutredningenSom enangett

mark-måttfullhetsärskildkravet atttolkningenvidutgångspunkt av
så litetdensåutformasskalltobaksvaror attnadsföringen somav
angelägetsärskiltdärvidtobaksbruk. Det attärökatfrämjarmöjligt

ungdomarsynnerhetitobakbrukarintedemotverka att som --
marknadsfö-förbudetgällerdetNärtobaksdebut. mottillpåverkas

tillelleruppsökandepåträngande ellerringsåtgärder är uppmanarsom
ellerövertalandeaggressiva,riktlinjernaitobak, attbruk angesav

Enligtförekomma.fåråtgärder inteuppmärksamhetsväckandesärskilt
ellerkänslortillvädjaråtgärderhellerfår interiktlinjerna som

förekomma.stämningar
marknadsföringenvidiakttasskallmåttfullhetsärskildpåKravet att

spridningsvägar.reklamenshandförstaisiktetobaksvaror tarav
medierifår förekommaintenormalttobaksreklam settinnebärDet att

direktreklams.k.utomhusreklamSåvälgenomslagskraft.med somstor
genomslags-medreklamforrnerexempel storfilmreklam utgöroch

kommunikations-och påsjukhusinomreklamgällerkraft. Detsamma
idrottstävlingar.vidochungdomförlokalerivänthallarmedel, i samt

omfattningvissidockbutiksmiljöeri ärochförpackningarpåReklam
medaffischerförekommaalltsådetfår t.ex.detaljisterHostillåten.

EnÄven förekomma.tobaksreklamfårskyltfönsteritobaksreklam.
framträdande.alltförintereklamen äremellertidförutsättning attär

säljsÄven tobaksvaror restaurangerlokaler där t.ex.andravissai -
tobaksreklam.medtillåtetdetär- innehållet isjälvapåockså siktemåttfullhetsärskild tarKravet

skallmeddelandesådantiBudskapetreklammeddelande. ettett
egenska-och desstobaksvaranavseendefaktarelevantatillbegränsas

möjligtformsakligi såvidareskallUppgifterna presenteras somper.
inskränkasskall reklamenBildmässigtinslag.ovidkommandeoch utan

frågor rörtilläggas ävenbörDet attsjälva somvisatill att varan.
skall bedömasoch lay-outtypografifärgutförlighetbudskapets samt

ocksågällermåttfullhet. Dettasärskildkravet enbakgrundmot av
ocksåmåttfullhetsärskildKravetförpackning. avsertobaksvaras

harredanSomreklamâtgärder.åtgärder änsäljfrämjandeandra
utdelandelotterier,pristävlingar,bl.a. avdetinnebär attnämnts

utgörrabattmärkeserbjudandenoch m.m.samtpresenterVaruprover
påkravetstridermarknadsföringsåtgärder motexempel som

förekomma.fårinteföljaktligenochmåttfullhetsärskild
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4 Begreppen indirekt och förtäckt

tobaksreklam

4.1 Allmänt

När frågan tobaksreklam behandlats i olika sammanhang har skildaom
uttryck för beskriva de reklamförfarandenanvänts haratt avsetts.som
Uttryck har förekommit indirekt förtäcktochär tobaksreklam.som
Även dold reklam och smygreklam uttryck harär föranvänts attsom
beskriva vissa reklamförfaranden. I till dessa förfaranden harmotsats
ibland ställts reklamförfaranden har betecknats direkt ellersom som

Ävenreklam.öppen andra beteckningar har förekommit. Någon
allmängiltig definition begreppen har emellertid inte gjorts.av
Användningen begreppen präglas därför viss osäkerhet i frågaav av

den innebörden.närmareom
Utredningen har enligt direktiven i uppgift utreda förutsätt-att

ningarna för införa förbud indirekt eller förtäckt tobaks-att ett mot
reklam. Enligt direktiven står det utredningen därvid fritt avgöraatt

det skall sig förbud indirektröra eller förtäckt reklam.ett motom om
En grundläggande uppgift för utredningen måste därför attvara
försöka fastställa den innebördennärmare de olika begreppav som
förekommer det gäller beskriva reklamförfarandennär äratt som
aktuella i sammanhanget.

Om det skulle visa sig inte möjligt måste frågan införandetvara om
förbud sådana reklamförfaranden åsyftas i direktivenett motav som
utifrån andra utgångspunkterprövas de definitionsmässiga;än detrent

gäller då med ledning de önskemål föranlett utredningsupp-att av som
draget allmänt definiera vilka reklam- eller andra marknadsföringsåt-
gärder det möjligt begränsaär lagstiftning.attsom genom

4.2 Användningen ibegreppen förarbeten ochav
direktiv

Uttrycket direkt tobaksreklam har i direktiven för utredningen använts
beteckning för sådana reklamåtgärder kan rikta sigsägassom som

direkt till konsumenter tobaksprodukter, medan uttrycket indirektav
tobaksreklam har förbehållits sådana reklamåtgärder på sättannatsom
riktar sig till dessa konsumenter. direktivenI också påexempelanges
olika former indirekt tobaksreklam.av

Enligt direktiven det form indirektutgör tobaksreklam nären av en
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tobaksva-andraför tjänster elleravbildas i reklam äntobaksvara varor
någotskull inte habehöver för denellertjänsterdessa varorror;

med tobaksvara.samband en
exempelbrand stretchingdirektiven s.k.I en annansomanges

förbeteckninganvändsBrand stretchingreklam.indirektform somav
registreratvarukännetecken ärinnebärförfarande att ettett somsom

användsi fall normaltellerför tobaksvaroreller inarbetat vartsom-
föranvändstobaksvarormarknadsföring ävensamband medi av -

på brandkända exemplenför Deeller tjänster.andra mestvaror
ochmarknadsföringen skorförmodligenSverigestretching i utgör av

Camel Trophy,respektiveCamelvarumärkena Bootsklockor under
Blendvarumärketundersolglasögonmarknadsföringen samtav

Marlborovarumärketkläder underbl.a.marknadsföringen av
Classics.

omvända;detförhållandet ocksåstretching kanbrandVid vara
tobaksvarorandrainarbetade för änvarukärmetecken är varorsom

exempel kantobaksvaror. Sommarknadsföringenvidutnyttjas även av
förinarbetadesursprungligenvarumärket Cartiernämnas som

marknadsföringenanvänds vidocksåsmycken numerasomm.m. men
cigaretterDunhill förvarumärketAnvändningencigaretter. avav

förfarande.sådantexempelutgör ettett annat
direktiventobaksreklam enligtindirekt ärpåexempelytterligareEtt

överenskommelseeftertobaksvarorinnebärproduktplacering, attsom
användsfilmproducenternäringsidkare ochexempelvismellan som

filmer.rekvisita i
fallför sådanatobaksreklamförtäcktuttrycketförbehållsdirektivenI
fördvs. dennäringsidkaren,därtobaksreklamindirekt svararsomav

avsättningenfrämjaavsikthaftreklamen, harförtäcktaden att aven
föreligga hosbehöverinteavsiktsådanmedantobaksvaror en

tobaksreklam.indirekti fråganäringsidkaren annanom
betänkande 120Tobaksutredningenstill tobakslagenförabetenaI s.

tobaksreklamförtäckttobaksreklam,uttryckenförekommerf. öppen
smygreklarn,ochförtäckt reklamUttryckenför tobak.smygreklamoch

betänkandetanvänds ibehandlasuppenbarligen synonymt, somsom
Ävenproduktplacering.stretching ochbrandför bl.a.beteckning

betänkandet.iförekommertobaksreklamindirektuttrycket
prop.tobakslageniändringarnatill deförarbetenaI senaste

tobaksreklam. Somförtäcktuttrycketförekommer199394:98
produktplaceringstretching,brandsådan reklamexempel på nämns

iavbildastobaksvarainnebärförfarandesådantoch attett ensom
bl.a. andraförreklam varor.
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4.3 Närmare de i direktiven angivnaom
reklamformema

4.3.1 Exempel på användningen tobaksrelateradeav
varukännetecken för andra tobaksvaroränvaror

Camel Trophy m.m.

Ordmärket Camel registrerades i det svenska varumärkesregistret är
1920 benämning på röktobak och cigaretter.som Innehavare av
märket R.J. Reynoldsär Tobacco Company, Winston-Salem, N.C.,
USA. För innehavare i detär svenska varumärkesregistretsamma
flera andra varumärken, däribland några figurmärken, registrerade

benämning tobaksvaror.som
Varumärket Camel alltsåär sedan länge välkäntett varumärke för

cigaretter. Cigaretten Camel introducerades i USA är 1913. Tobaks-
tillverkas företaget R.J Reynolds Tobaccovarorna Co. Sedan R.Jav . .Reynolds Tobacco International hade beslutat bland sinaatt varu-

märken prioritera marknadsföringen varumärket Camel, kon-av
centrerade sig bolaget pä antal olika reklam-ett och marknads-
föringsätgärder startade med Camel World kampanjen isom
Tyskland är 1977. R.J. Reynolds Tobacco International sponsrade
också olika idrottsevenemang och tävlingar, det kändat.ex. numera
rallyt Camel Trophy varje är iäger Sydamerika. Varumärketsom rum
Camel har dessa marknadsföringsåtgärder ochgenom reklamgenom
på biografer, i dagstidningar, i tidskrifter kommit förknippasattm.m.
med värld präglad ochäventyr spänning.en av

Varumärket Camel har under är förekommit benämningsenare som
också andra tobaksvaror.än Varumärket har vidvaror använts
marknadsföringen bl.a. detta fall behandlas inärmare avsnittav resor
4.4.3. Som redan har nämnts används märket också fört.ex.numera
exklusiva klockor, Camel Trophy, för skor, Camel Boots församt
väskor, Camel Bags.

Worldwide Brands Inc. WBI med huvudkontor i USA är ett- -
systerbolag till R.J. Reynolds Tobacco C0. WBI innehavareär av
bl.a. varumärket Camel för andra tobaksvaror.än WBI ärvaror
också innehavare de i Sverige måhända inte lika kända varumärke-av

Winston och Salem. Det kan här nämnas marknadsvärdetna deatt av
varumärken WBI innehavareär har uppskattas till 30 miljarderav ca
kr. WBI har till huvudsaklig uppgift till tredje upplåtaatt rättenman

för andra tobaksvaroratt än använda de varumärkenvaror-- som-
bolaget innehavareär Denna varumärkesupplåtelsetyp ellerav. av
licensiering benämns WBI och andra bolag har liknandeav som en
verksamhet för brand diversification.

detNär gäller varumärket Camel har licensieringen varumärketav
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följande sätt.klockor skettpåbeteckninganvändningför dess som
Camel till-TrophyvarumärketundermarknadsförsklockorDe som

licens-enligtWatch Ltd,Melco ettföretagetSchweiziverkas somav
användaklockornabenämningharWBI rättmedavtal att som

hargrossistfinnslandrespektiveTrophy. ICamelvarumärket somen
tillgrossisterdessadistribueras ettKlockornaWBI.godkänts avav

butiksked-tillanslutnaurmakaretill ärSverigeidetaljister,antal som
CamelvarumärketlicensierasmotsvarandePå sättKlockmäster.jan
väskorandramarknadsföringenvid t.ex.användasför varor,avatt

skor.och
varumärkeslicensiering,dennabenämnsredan har typSom avsagts

i brukproduktvissförvälkänt tasvarumärke ärdvs. när enett som
brandför,inarbetatmärket ärdeandraför änockså somvaror

diversification enligt WBI,brand är, attmedSyftetdiversification.
välkänttillgångimmaterielladen ettvärdet varu-realisera somav

varumärketsutnyttjadärmed bästa sättochmärke utgör att
redanvarumärke äranvändaGenomvärde. ettekonomiska somatt

marknadsförings-betydandeoftadereducerarmarknadenpåkänt man
underlanseringen nyttmedförenadekostnader är varaenavsom

framgångsrikttidlånglikainte ettdessutom attvarumärke. Det tar
varumärkekäntredanmarknaden,på ettintroducera omsätt varaen

utnyttjas.
extension.lineochdiversificationmellan brandåtskillnadWBI gör
varumärkevälkäntdeninnebärföreteelsen ettattDen somvarasenare

kanexempel nämnasavseende. Som attnågotimodifierasanvänds för
cigaretterkonventionellasåvälföranvänds somtobaksnamnsamma

diversiñca-brandmellanocksåskiljerWBItjärhalt.med lågcigaretter
varumärkevälkäntinnebärpromotion, ettbrand attochtion som

cigarettändaretröjorreklamartiklaranvänds pennor,somt.ex.

m.m.
andraförCamelvarumärketanvändningenWBIEnligt utgör av

användningenalltså inteAvsiktentobaksreklam. är att avintevaror
medcigarettentillassociationerCamel skall sammavarumärket ge

någotfå konsumenterdetframhåller ärWBI ytterst sersomattnamn.
varumärketmarknadsförs underklockornamellansamband t.ex. som

Camel.cigarettenochTrophyCamel
mellankopplingsådanförriskenminskaytterligareFör enatt

inteCamelvarumärketanvändsandraoch somtobaksvarorna varor
tobaksrök-samband medhar näraprodukterbenämning ettsom

inteanvändsVarumärketpipor.ochtändaretändstickor,ning, t.ex.
inteminderåriga ochföravseddatjänster ärellerförheller somvaror

hälsovârdsprodukter.läkemedel ellerbenämningheller som
marknadsföring atttobaksreklam utanindirektWBI som,Enligt är

restrik-kringgåsyftar tillklarttobaksvara, attuttryckligen nämna en
användasådana attmarknadsföringenför genomtioner varorav

andraförtobaksvaror,förinarbetade varorvarukännetecken ärsom



Begreppen indirekt och förtäckt tobaksreklam 45SOU 1995:114

eller för tjänster på sådant den genomsnittlige konsumentensättett att
uppfattar det tobaksreklam.som

Marlboro Classics

Ordmärket Marlboro registrerades i Sverige är 1929 benämningsom
bl.a. cigaretter. Märket innehas Philip Morris Products Inc.,av

Richmond, Virginia, USA. Flera figurmärken, bl.a. det klassiska
märket med stiliserat hustak ovanför ordet Marlboro, ocksåärett

Ävenregistrerade för bl.a. tobaksvaror. i dessa fall företaget Philipär
Morris registreratInc. innehavare märkena.som av

Varumärket Marlboro används förockså bl.a. kläder,numera
Marlboro Classics. Philip Morris har därvid upplåtit användarätten att
varumärket Marlboro för tillverkning och försäljning kläder till detav
italienska klädföretaget Marzotto S.p.A. Europasär störstaettsom av,
textil- och klädföretag. Marzotto S.p.A. säljer bl.a. herrkläder under
varumärket Hugo Boss. Marlboro Classics-kläder säljs i femtonöver
länder i Europa.

I Sverige har kläder marknadsförts under varumärket Marlboro
Classics sedan år 1977. Från början företaget Red Arrow ABvar
svensk grossist, kläderna importeras till Sverige sedan några årmen
tillbaka Stigbygeln Trading AB, Bolaget distribuerar sedan klädernaav
till 80 detaljister. I Sverige det år 1994 Marlboro Classics-omsattesca
kläder för 60 miljoner kr.ca

Försäljningen i Sverige Marlboro Classics-kläder kan volym-av
mässigt jämföras med klädmärken Peak Performance, Gant,t.ex.som
Boomerang och Benetton.

Blend

Såväl ordmärket fleraBlend figurmärken vari Blend ingårsom -
bl.a. det välkända figurmärket i gult, brunt och guld medrött, en
stiliserad solnedgång i Sverige registrerade för bl.a. tobaksvaror.är-
Cigaretten Blend lanserades i Sverige år 1971 och ordmärket Blend
registrerades är 1992. Innehavare märkena The House of Blendav
AB, Stockholm.

Varumärket Blend används också vid marknadsföringennumera av
andra tobaksvaror. Blend förekommer sålundaänvaror som varu-
kännetecken för bl.a. solglasögon Blend Sunglasses-Lenses by-
Polaroid. Vid marknadsföringen Blend solglasögon iav annonser
används färger och bilder liknar de tidigare användes isom som
tidningsannonser vid marknadsföringen cigaretten Blend ochav som
alltjämt används vid marknadsföringen cigaretten sätt,annatav

i skyltar säljställen.t.ex.
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free-nordiska1993 denlanserades årsolglasögon taxBlend
of Blendför The HouseblevsolglasögonSatsningenmarknaden.

marknadsföringenförTobaks ABSvenskainomAB, avansvararsom
säljssolglasögonBlendförsäljningsframgång.solglasögonen, storen

varuhus.och ibensinstationerhuvudsaki
inteharBlend för solglasögonvarumärketAnvändningen somav -

Trophy-klockorCamelochClassics-kläderMarlboromedi fallen -
användautomståendetill någon rättenlicensiering attföregåtts avav

dotterbo-alltsåof Blend AB, ärThe HouseFöretaget ettmärket. som
marknadsföringensjälvthandharTobaks AB,Svenskatilllag av

solglasögonen.
marknadsledan-bliof Blend ABför The House ärMålsättningen att

marknadsan-dåfordrasDetsolglasögon.gällerdet attSverigede i när
förMålsättningenöverstiger tiosolglasögonBlendför procent.delen

vilketskall säljassolglasögon0001001995 ärsäsongen att parca
BlendofThe Housefemmarknadsandel procent.motsvarar caomen

solglasögonenbl.a.innebäråterförsäljarnatillerbjudande attAB:s
fråntobakordinarie leveransmedsambandvecka ivarjelevereras av

återförsäljarnadet hossininnebär iAB. DetSvenska Tobaks tur att
lagerhållning.någonfordras störreinte

används1995Collection namnetBlendbroschyrenI sommaren
bälten,plånböcker,klockor,skor,kläder,benämningBlend som

brandfrågaegentligendockdettordeHärtvålar omvaram.m.
promotion.

Produktplacering4.3.2

överenskommelseeftertjänsterellerinnebärProduktplacering att varor
användsproducenterochnäringsidkareexempelevismellan som

SverigeProduktplacering iäreller TV-program.i filmerrekvisita en
former harorganiserademarknadsföringsmetod. Iförhållandevis ny

Sverige.år inågraförekommit endastmarknadsföringdenna typ av
tid.långförekommit sedanproduktplaceringhåll harandraPå

marknadsföraflerabland sätt t.ex.Produktplacering attär ett --
formerandrakompletteraalltså tänktProduktplacering är attvara.en

fråga deidetskälnaturliga mestärmarknadsföring. Av omav
bäst.fungerarproduktplaceringvarumärkenavälkända som

kontaktarfilmproducentoftainitierasProduktplacering att engenom
ideltarfilm. Deefterfrågas iprodukterföretag somenett vars

aktuellatillgång till deinspelningenunderfår sedanfilminspelningen
versionenslutligai denanvändsprodukterdessaprodukterna mot att
produkterfår sinabolagockså detförekommerfilmen. Det att somav

detträffasNormaltför detta.produktionsbolaget ettbetalarplacerade,
får sinabolagoch detproduktionsbolagetmellanavtalskriftligt som

iblandfilmentilleftertextenfilmen. Iplacerade iprodukter anges
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varumärkena på de har produktplacerats.varor som
Vitt skilda kan produktplaceras.typer Det kan gälla bilar,av varor

kläder, klockor I den svenska filmen Vendetta förekommerm.m.
produktplacering flera och tjänster. Det företagenär Falconav varor
Bryggerier Carlsberg, Nortime AS Tag Heuer, Motorola, SAAB
Automobile AB och Svenska Statoil AB i filmen har utnyttjatsom
produktplacering marknadsföringsmetod.som

Såvitt utredningen har kunnat förekommerutröna det i Sverige inte
produktplacering tobaksvaror i någon omfattning,större i fallav vart
inte i organiserade former.

4.4 Reklamforrnema och tobakslagen

4.4.1 Allmänt

I avsnitt 3.5 har utredningen redogjort för tillämpningsområdet för
bestämmelserna i 12 § tobakslagen. Utredningen övergår till frågannu

huruvida den nuvarande regleringen i tobakslagenom medger ingri-
panden någon eller några de reklamfonnermot omfattasav som av
utredningsuppdraget.

De förfaranden tobaksvaraär när avbildas i reklamsom avses en
för andra eller för tjänster, när varumärke käntett ärvaror som som
benämning tobaksvara används för andra eller för tjänsteren varor
eller vice produktplacering situationer tobaksvaranärversa, samt en

i tidningsartikel.omnämns Utgångspunkten för bedömningenen av om
dessa former reklam omfattas nuvarande bestämmelser iav av
tobakslagen det frågaär är marknadsföring tobaksvara.om om av

4.4.2 Förekomsten tobaksvara i för andraav en annonser
tobaksvaroränvaror

förarbetenaAv till den ändring gjordes i årTF 1974 framgårsom att
undantagsbestämmelsen i 1 kap. 9 § 1 TF inte har så vidsträckten
innebörd den medger lagstiftning ingripandeatt såmotom en annons

denna återger röksituation. Enligt förarbetenasnart förutsättsen att en
tobaksvara marknadsförs i kanDet emellertid frågaannonsen. vara om
marknadsföring tobaksvara även i första handav en om annonsen

reklam för Det avgörande för prövningenavser en annan vara. av om
så falletär vilketär tobaksvarasätt framhävs i prop.en annonsen
1973:123 48.s.

Vad i förarbetenasägs till ändringen i TF talar för det i ochsom att
för sig möjligtär med stöd den nuvarandeatt regleringen i tobaks-av
lagen ingripa förfarande innebärmot ett tobaksvaraattsom en
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tobaksvarannämligenprodukter,andraföriavbildas omannonsen
frågadådet äritydligtsärskilt sätt ompåframhävs annonsen;ett

möjligtdock inte attDettobaksvara. är avmarknadsföring av
långtfrågan hurislutsatsersäkranågradraförarbetsuttalandena
frånavgörandeNågothänseenden.dessasig isträckerlagstiftningen

inte.finnsfråganbelyserMarknadsdomstolen som

varukänneteckentobaksrelateratAnvändningen4.4. 3 ettav
tjänsterförellertobaksvarorandra änför varor

tobakslagenibestämmelserderäckvidden somFrågan avom
bl.a.iprövadestobaksvarormarknadsförainskränker rätten att

det1989:10. Ioch1980:18avgörandenMarknadsdomstolens senare
denfastställa närmaresvårigheternaocksåbelystes attavgörandet

tobaksreklam.förtäcktochindirektbegreppeninnebörden av

WhiskyScotchs8 Grant980:]avgörande JMarknadsdomstolens

underbarartiklarmarknadsföringenvisserligengälldeAvgörandet av
räckvid-såledesgälldefråganochWhiskyScotchsGrantvarumärket
tidigareutredningenSombestämmelser.alkoholreklamlagensden av

bestämmelseralkoholreklamlagensemellertid omförredogjort ärhar
i detintresse,såvitt äralkoholdrycker,marknadsföring avnuav

marknadsföringbestämmelsertobakslagensmedidentiska omnärmaste
fråganockså förbetydelsedärförharAvgörandet omtobaksvaror.av

tobakslagen.ibestämmelsernaräckvidden av
förekomLektyrtidningenföljande. ImåletiFörutsättningarna var

ScotchGrantsmedförseddabarartiklar textenförannonser
vattenkaraff,bilddominerades enWhisky. Annonserna enavenav

brittiskadetinfördaaskfat. Annonsernaochglas avbricka, ett varsex
Ibolaget.kallatnedansvenskes annon-Grant agentwhiskyföretaget
ochGrantsvarumärket ettstilframträdandemedförekomserna

bolagetsföretagetsbrittiskadetSåvälwhiskymärket. somföremblem
iförekomfirma annonserna.

främjaägnade attgällandemåletigjorde attKO varannonserna
marknadensvenskadenwhiskyGrants genomavsättningen av

vilketdetoch sättisGrantvarumärketförekomsten annonsernaav
medsärskiltocksåKOenligtmåsteframhävdes. Detvarumärket -

främjahadebolaget attkommersiella intressetill det avhänsyn
marknadensvenskadenwhisky ansesGrantsavsättningen -av

Enligtavsättning.dennafrämjasyftetillhade attklart att annonserna
spritdryckmarknadsföringdärmed avKO att somanseannonsernavar

dettaframhöllKObestämmelser. attalkoholreklamlagensenligt
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förhållande inte ändrades också whiskyatt änav en annan vara
marknadsfördes i annonserna.

Bolaget invände syftet med enbartatt marknads-attannonserna var
föra bartillbehören sådana. Till stöd för detta åberopade bolagetsom
bl.a. försäljningen barartiklarnaatt fristående verksamhet,av var en

försäljningen självbärandeatt artiklarnasamt att möttvar stor
efterfrågan.

Marknadsdomstolen, i väsentliga delar biföll K0:s talan,som
konstaterade avgörande för prövningen måletatt av var om annonserna
innebar marknadsföring spritdryck eller inte. Att iav annonserna
första hand avsåg andra spritdryckerän hindrade intevaror att

samtidigt kunde innebära marknadsföring denannonserna sprit-av
dryck nämndes i Marknadsdomstolen hänvisade tillsom annonserna.
förarbetena till dels den undantagsbestämmelse i 1 kap 9 § TF som
öppnade möjlighet för restriktioner i fråga marknadsföringom av
spritdrycker och tobaksvaror, dels alkoholreklamlagen prop.
1973:123 48 och 1977782178 51.s. s.

Marknadsdomstolen konstaterade vidare förutsättningarna föratt att
skulle innefatta marknadsföring spritdryckannonserna anses attav var
hade kommersielltannonsören intresse främjaett spritdryckensattav

avsättning och avsedda främja dennaatt avsättning.attannonserna var
Det i målet ostridigt bolaget hade intresse främjaattvar ett attav
avsättningen Grants whisky.av

Marknadsdomstolen fann med beaktandeäven vad bolagetav-
hade invänt det måste hållas för visstatt avseddaatt annonserna var-

främja avsättningen inte endast barartiklarnaatt ocksåutanav av
Grant s whisky. Bedömningen grundades det vilketsätt namnet
på spritdrycken framhävdes i och bolagets ställningannonserna som

för tillverkaren whiskyn. Marknadsdomstolensagent slutsatsav var
därför hade vid marknadsföringatt använts spritdryck,annonserna av
och annonseringen artiklarna därmed otillbörlig i marknads-av var
föringslagens mening. Enligt Marknadsdomstolen låg det otillbörliga
i på Grants whisky framhävdes iatt namnet Däremotannonsen.
kunde inte förekomsten emblemet för Grants whisky iav annonserna

innebära marknadsföring whiskyn, vilketensamt KO hade påstått.av
intresseAv i målet ocksåär invändning näringsrättsligen artav

bolaget gjorde. Bolaget gjorde nämligen gällande det skullesom att
innebära näringsrättslig diskriminering, bolaget inte ficken om
marknadsföra bartillbehör i andrasättannonser samma som
näringsidkare. Marknadsdomstolen erinrade det otillåtna inteattom

annonseringen barartiklar endast den delutanvar av av annonserna
innebar reklam för spritdrycken. Marknadsdomstolen framhöllsom

också det stod bolaget fritt på annonserade barartiklaratt användaatt
utsmyckning sådan hänfördeän sig till spritdryckannan som en som

bolaget hade kommersiellt intresse främjaett avsättningenatt av.
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AdventuresCamel1989:10avgörandeMarknadsdomstolens

varumärketundersällskapsresormarknadsföringgälldeAvgörandet av
marknadsföringenmåletiFråganAdventures. avCamel var om

kunde utgöravarumärkevälkäntcigaretterförunder ansesettresorna
bedömdesdetoch,tobaksvaraocksåmarknadsföring varaomenav

medstå i stridkundedenmarknadsföring,sådanfråga ansesomom
tobaksreklarnlagen.imåttfullhetsärskildpåkravet

i denbestämmelsertillämplighetenalltsågällde numeraMålet av
särskildpåuppställda kravetdärDettobaksreklarnlagen.upphävda

Prövningenbestämmelser.tobakslagensockså iåterfinnsmåttfullhet
huvudreklarnåtgärdema överaktuelladefrågangälldemåleti om

Avgöran-tobaksvara.marknadsföringkunde utgöra av entaget anses
aktualitet.alltjämtdärförhardet

marknadsföringenvidhade använtsreklamrnaterial avDet som
resebroschyrerochfacktidskrifter samtiutgjordes annonseravresorna

marknadsför-Sällskapsresornabiografer.påvisadesreklamfilmer som
förmedlatSverigehade iFöretagetJambo Tours.företagetdes av
reseföre-italiensktarrangerades ettförsäljningen avsomresorna,av

hadeCamelcigarettenförlogotypenreklameniAnvändningen avtag.
producerathadeföretagmellan detlicensavtal resornaenligtskett som

licensie-handharalltjämtInc,BrandsWorldwideföretagetoch som
Camel.däriblandvarumärken,Reynoldstobaksföretagetringen av

McCannföretagetutformatshadeMarknadsföringen avresornaav
Reynolds.anlitasockså avsom

främjaavseddreklamen attgällandemåletgjorde i attKO var
reklamendet ipåtalade bl.a.KOCamel. attcigarettenförsäljningen av

cigarettenförlogotypehade använtssällskapsresorna somför samma
användesfilmreklamenoch ettannonseringenidetCamel, att

ianvändestraditionelltdetpåmindebildspråk nära somomsom
omfattandeför dekostnadernacigarettenför attreklamen samt

till detproportionrimligistodintemarknadsföringsinsatserna
hakunde representeratsällskapsresorna antasekonomiska intresse som

därföransågKO attmarknadsfördereseföretagdetför resorna.som
främjatillsyftatmåste ha attCamelför äventyrsresorreklamen

främstochäven avbarainte utanavsättningen resornaav --
Camelför äventyrs-reklamenslutsatsKO:sCamel. attcigaretten var

syfteiutformatshade attcigarettreklamförtäcktutgjorde somresor
Bedömdreklam.sådanförgällde somrestriktionerkringgå de som

flagrant sättpåenligt KOmarknadsföringen ettstredcigarettreklam
reklam.sådanförreglernamot

Enligtföljande.i korthettalanKO:sförgrundenrättsligaDen var
marknads-vidmåttfullhet iakttassärskildskulletobaksreklamlagen

enligtinnebarmåttfullhetsärskildKravettobaksvaror.föring av
redogjorthartidigareutredningenriktlinjerKonsumentverkets som-

påtobaksvarormarknadsföraotillåtetdet attbl.a.för att var-
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biografer. KO gjorde alltså gällande marknadsföringenatt av resorna
under varumärket Camel egentligen utgjorde tobaksreklam och denatt

otillåten, eftersom reklamen visadesvar på biografer. Beträffande den
reklam förekom i tidskrifter och i broschyrersom gjorde KO gällande

utformadeatt på sådantannonserna var ett sätt de stredatt mot
Konsumentverkets riktlinjer och de därmed inteatt förenliga medvar
kravet på särskild måttfullhet.

Marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis de omständig-att
heter KO hade åberopat i målet klartsom tydde på syftet medatt
reklamen hos konsumenternaatt väckavar starka associationer till
cigaretter det inte räckteatt förmen reklamen skulleatt kunna
förbjudas. Marknadsdomstolen framhöll de problematt som var
förknippade med ochatt ett varumärke användes för flerasamma olika
produkter hade diskuterats i förarbetena till tobaksreklamlagen attmen
någon närmare vägledning inte hade för hur dessagetts problem skulle
lösas vid domstolens prövning frågor förbud vissa reklam-av motom
förfaranden. Marknadsdomstolen konstaterade vidare det i denatt
aktuella reklamen bortsett från varumärket Camel inte fanns- --någon antydan någon produkt änom Att reklamenannan i vissaresor.
avseenden liknade den förekom för cigaretten Camelsom medförde
enligt Marknadsdomstolen inte reklamen intryckatt gav attav avse
cigaretter.

Marknadsdomstolen fann någon tobaksvaraatt inte framhävdes i
reklamen för Att den associationer tillresorna. cigaretter beroddegav
enbart på varumärket Camelatt förekom i reklamen. Det hade enligt
Marknadsdomstolen inte heller framkommit användningenatt dettaav
varumärke för saknade verklig grund. Med hänsynresor till bl.a.
dessa omständigheter drog Marknadsdomstolen slutsatsen förbudatt ett
för reklamen väsentligen skulle innebära begränsning rättenen attav
marknadsföra andra produkter än tobaksvaror under varumärket
Camel. Enligt domstolen det tveksamt förbudvar denettom av
innebörden förenligt med grundlagsregleringenvar yttrande- ochav
tryckfriheten.

Förbudet skulle enligt Marknadsdomstolen dessutom stå i motsats
till grundläggande principer i varumärkesrätten; Marknadsdomstolen
hänvisade beträffande denna fråga till yttrande i måletett Ulfav
Bernitz. Tobaksreklamlagen möjliggjorde därför inte ingripandeett

den reklam förmot aktuell i målet. KO:s förbudstalanresor som var
lämnades bifall. Två ledamöterutan Marknadsdomstolenav var
skiljaktiga och ville bifalla talan.

När det gäller innebörden de olika reklambegrepp före-av som
kommer i sammanhanget bör det anmärkas i det yttrandeatt, Ulfsom
Bernitz i målet, begreppen förtäcktavgav tobaksreklam och smygre-
klam användes beteckning för sådana marknadsföringsåtgärdersom

kunde innebära kringgåendesom förbudettanses eller restriktionerav
gällde enligt Konsumentverketssom riktlinjer. Begreppen förtäckt
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yttrandet.ibehandlades synonymtsmygreklamochtobaksreklam

Slutsatser

fordrastobaksvaramarknadsföringfråga avskalldet omFör varaatt
främjakommersiellt intresse attavhar ettannonsörendelsdet att

avseddvarit attdelstobaksvara, att annonsenavsättningen enav
behandladedeiUtgångendenna nuavsättningen vara.främja av

Detdensamma.emellertid inteblevMarknadsdomstoleniavgörandena
varandrafrånavvekmåleniförutsättningarnamed atthänger samman

avseenden.avgörandeochväsentligatvåi -- företagwhisky-fallet ettsi Grantdet varskillnaden attDen varena
bakomstodwhiskytillverkaren annonser-tillkoppling somdirektmed

främjaintressekommersiellt atthade avocksådärmed ettochna förelågintekopplingsådannågonmedanwhiskyn,avsättningen av
ocharrangörenmellan resornavisaskunde avfall inteieller vart

betydelse attskillnadenandra varDenReynolds. avcigarettillverkaren
kombinationiwhiskyordetförekombarartiklarnaföridet annonserna
medspritdrycken sammamedfördevilket attGrantsmed namnet
huvud tagetcigarett överordetmedaniframhävdes annonsen,namn

iförekom reseannonserna.inte
fastställatydligt sättpå ettsvårigheterna attbelyserAvgörandena

gällerdetNärtobakslagen.§12ireklamförbudeträckvidden av
reklamformersådanatillförhållande somiräckviddbestämmelsens

ellertobaksvarorförinarbetadeärvarukänneteckeninnebär somatt
tobaksområdetutanföranvändssådanamedförknippasnormalt varor

konstateras.följandekan
räckviddreklamförbudetsfastställandetvid avklartstårDet att man
hjälpmedmarknadsföring avhuvudtypertvåmellanskilja avmåste

marknadsföringsådandels somnämligentobaksvarukännetecken,
sådantför ettrepresentantellertobaksföretag enfrånhärrör ett

intenågonfrånhärrör sommarknadsföringsådan somdelsföretag,
tobaksföretag.tillkoppling ettnågonhar

innebärmarknadsföring att enbakomstår somtobaksbolagOm ett
tobaksvarukänne-undermarknadsförs etttobaksvaraän envaraannan

bestämmelsernuvarandestödmedingripandensåledes avkantecken,
främjaintressekommersiellt attharbolaget ettske,tobakslageni om

Ettanvänds i annonser.tobaksvaradenjust namnvarsavsättningen av
tobaksvarandessutomemellertid attförutsätteringripandesådant

iförekommercigarett annonserordetattiframhävs genomannonsen,
CamelitydligtsärskiltframgårSomliknande sätt.eller annat

svårigheterbetydandemedförenatemellertiddetAdventures-fallet är
enbarttobaksvaramarknadsföringsig avdet rörfastställa omattatt
förinarbetatärkännetecken ensomanledningen ettattdenav

tjänst.ellermarknadsföringen varavidanvänds enavtobaksvara
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Om subjekt fristående i förhållandeär till tobaksbolagett ettsom
vidtar motsvarande marknadsföringsåtgärder saknas oftast möjlighet
till ingripande enligt tobakslagens bestämmelser. Det går nämligen i

falldessa inte fastställa har kommersiellt intresseannonsörenatt att ett
främja avsättningen den tobaksvara förekommerattav av vars namn

i såvida inte tobaksvaran sådan framhävs iannonsen som annonsen.
Som utredningen har redovisat i avsnitt 4.3.1 det i regel inteär

tobaksbolag eller för sådana bolag står bakomrepresentanter som
marknadsföring innebär tobaksnamn i reklam förattsom exponeras
andra tobaksvaror. Annonsörernaän i stället subjekt stårärvaror som
fria från tobaksbolag och i licensavtal med sådant bolag harettsom
förvärvat använda tobaksnamnet förrätten andra tobaksva-änatt varor

eller för tjänster. Därmed saknas möjlighet ingripaattror mot
marknadsföringen med stöd nuvarande bestämmelser i tobakslagen.av

Vad har gäller också tobaksnamnnär användssagts ettsom nu
utanför tobaksområdet i kommersiella i andra medier deänannonser

i 12 första§ stycket. Ingripanden sådan varukänne-motsom anges
teckensanvändning vid marknadsföring i kommersiella påannonser

biografer kan alltså inte heller ske.t.ex.
detNär gäller användning kända tobaksnamn utanför tobaksom-av

rådet på i kommersiella i butiker,sätt änannat t.ex.annonser,
inte heller något för ingripandenrestauranger etc. utrymme motges

marknadsföringen med stöd bestämmelsen kravet särskildav om
måttfullhet i 12 § andra stycket. Inte heller i dessa situationer detär
möjligt fastställa det fråga marknadsföring tobaksvara.äratt att om av

Det kan sammanfattningsvis konstateras det enligt nuvarandeatt
lagstiftning små möjligheter ingripa marknadsföringatt motges --

den förekommer i kommersiella eller inteoavsett om annonser som--
innebär varukännetecken inarbetade för tobaksvaroräratt som

föranvänds andra föreller tjänster. Det gäller också använd-varor
ningen varukännetecken förknippas med andra änav som varor
tobaksvaror användningsområde har utsträckts till tobaks-men vars

Det innebär det inte heller fråga marknadsföringärattvaror. om av
tobaksvara i tobakslagens mening klockor marknadsförsnär t.ex.
under varumärket Cartier, varumärket välkäntärtrots att numera som
benämning också på cigaretter.

4.4.4 Produktplacering m.m.

Som har anförts i avsnitt 4.3.2 med produktplacering attavses varor
eller tjänster efter överenskommelse används rekvisita i t.ex.som
filmer.

Vid produktplacering tobaksvaror utnyttjas cigarettert.ex.av som
filmer,rekvisita i videogram eller i visas i televisionen.program som
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förpackningsutstyrslarñgurmärken ochellercigarettenNamnet som
därvidkanmed cigarettenförknippas exponeras.

i tobakslagenbestämmelsernastödmedsvårigheterDet möter att av
produkt-marknadsföringförbudgenerellamedingripa mot genom

produktplaceringdet vidmedhängerplacering. Det attsamman
kommersiellamarknadsföring ifråganormalt inte är annonser,om

medskall kunnaingripande görasförförutsättningvilket är att etten
Marknadsföringtobakslagen.ibestämmelsernastöd genomav

kommersiellutanför begreppetprincipalltså ifallerproduktplacering

annons.
iproduktplaceringmarknadsföringförutmärkandeDet genom

vanligaiförekommerdentelevisionsprogram ärljudradio- eller att
annonstid.speciellinte underprogramtid ochordinarieunderprogram

sigdet röri sådana utgörInnehållet oavsett omomprogram -
annonsering i denkommersielli regel inteeller intedirektsändning -

12 §bestämmelsen ienligtingripandenförförutsättsmening som
programinnehâlleti sininnebärtobakslagen. Detstycket attförsta tur

yttrandefriheten seförskyddeti YGLbestämmelsernaomfattas omav
112 f..1990912149t.ex. s.prop.

ikantelevisionsprogramellerljudradio-vanligtInnehållet i ett
kommersiellsådant utgörundantagsfall programmetatt envara
ingripamöjlighetnaturligtvis motsådana fallI attgesannons.

ochtobakslagenibestämmelsernamed stödmarknadsföringen av
be-stöd dessamedbehovNågotmarknadsföringslagen. att avav

utsträckningprograminnehâllet i störreingripakunnastämmelser mot
eventuellmotverkasyftemöjligt iför närvarande ärvad attän som

tobaks-eventuellFörekomstenemellertid inte.finnstobaksreklam av
enligt rtglernaförhindrasfallde flestakan ivanligaireklam program

f..112programverksamheten seför själva t.ex. prop. s.a.
reklamförbudet iinteomfattasbiograferpåTobaksreklam av

kommersiellagällerendasttobakslagen,stycketförsta12 § som
televisionsprogram.ljudradio- ochiskrifter ochtrycktaiannonser

kommersiellainågot sätt äntobaksvarorMarknadsföring annatav
televisionsprogramochljudradio-och iskriftertrycktaiannonser

måttñillhetsärskildpåkravetföljerbegränsningaromfattas avsomav
bl.a.innebärmåttfullhetsärskild attstycket. Kravetandrai

178197778:förekomma sefårbiografer intetobaksreklam prop.
4.1986:2 avsnittKOVFSriktlinjerKonsumentverketsff. och29s.

ingripandenstöd förstycketandra moti 12 §bestämmelsenAtt ger
kommersiellaipåtobaksvaror änsättmarknadsföring annat annon-av

måttfullhets-stödmedgårinte detemellertidmedför attatt avser,
skulledeti filmer,produktplacering ävenförbjudagenerelltkravet om

Det hängertobaksvara.marknadsföringfråga sammanav enomvara
förbudgenerellamedlagstiftningtill moti YGLmedgivandetmed att

tillbegränsatomfattar,grundlagen ärmedieri detobaksreklam som
YGL.stycketförstakap. 12kommersiella 1ireklam annonser
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Som utredningen tidigare har förekommernämnt det att namnet
tobaksvara i tidningsartiklar.nämns I regel omfattas inte helleren

sådana förfaranden begränsningarna i tobakslagen. Och det ärav av
orsak det inte möjlighet ingripaatt produkt-samma som attges mot

placering. Innehållet i redaktionell faller således normalt utanförtext
vad kommersiellär annonsering och skyddas därmed fulltsom ut av
bestämmelserna i TF skyddet för yttrandefriheten i tryckta skrifter.om
Det gäller dock inte eller utgivarenägaren periodisk skriftom av en
i redaktionell reklam förgör produktertext seegna prop.
1986872151 53 f..s.

4.5 Vissa definitioner och utgångspunkter

Det kan enligt utredningens uppfattning i fråga detsättas ärom
möjligt på tydligt och ändamålsenligtatt definieraett de begreppsätt

används för beskriva de reklamförfarandenatt medsom som avses
utredningsuppdraget. Det därför tvivelaktigtär bör utgå frånom man
dessa begrepp vid prövning de lagliga förutsättningarna fören av att
ingripa dem lagstiftning.mot genom

Som framgår redogörelsen i de föregående avsnitten förekommerav
det för det första flera olika reklambegrepp direkt, indirekt, öppen,
förtäckt och dold tobaksreklam smygreklarn för tobaksvarorsamt som
inte kan klart avskiljas från varandra. Dessutom behandlas vissa av
dessa begrepp t.ex. smygreklarn för tobaksvaror och förtäckt tobaks-
reklam uppenbarligen Till detta kommer vissa begreppsynonymt. att
kan sammanblandas med beteckningar på helt andra företeelser; det
finns uppenbar risk begreppen direktt.ex. tobaksreklamatt ochen
direktreklam för tobaksvaror helt skilda företeelsersom avser- --
sammanblandas. kanDet tilläggas ordbildningar indirekt direktatt som
tobaksreklam skulle mindre tillfredsställande språkligavara rentur
aspekter. Redan dessa skäl finns det anledning i frågasättaav att
användningen de återgivna begreppen.av

försökDe till distinktion mellan begreppen har gjorts visarsom
också svårigheterna tillfredsställande klargöraatt ett sätt eventuella
skillnader i betydelsen. Att åtskillnadgöra mellan begreppen indirekt
och förtäckt tobaksreklam skulle form indirektsom vara en av-
reklam med hänsyn till det i det enskilda fallet kanom anses--
föreligga syfte hos näringsidkaren annonsörenett främjaatt av-
sättningen tobaksvara speglar inte innebörden begreppetav en av
reklam på korrekt redan i självasätt; reklambegreppetett ligger
nämligen syfte främja avsättningenatt denett annonseradeatt av varan

för handen.är Och det knappastär ändamålsenligt låta reklambe-att
ha olika innebörd beroende på vilkengreppet medvara som avses

reklamâtgärderna.
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utredningenomständigheternaredovisadetill deMed hänsyn anser
i denangivna begreppenutgå från deändamålsenligtintedet är attatt
sinavalt viddärförharutredningenochframställningen, attfortsatta

förnågot demanvända siginte attföljandei detöverväganden avav
restriktionerförföremålbör blieventuelltåtgärderdebeskriva som

utgångs-medi ställetUtredningen kommerlagstiftning. attgenom
marknads-ochreklamförstås medvadfrånpunkt annanannarssom

uppdraget böromfattasförfarandendeföring pröva avsomom
lagstiftning.för sådanfrågaikomma

och dettobaksreklambegreppetinnebärharVad attsagts nusom
sådanförbehållstobaksvarormarknadsföringbegreppetvidare av

ochtobaksvarormarknadsföring öppetellerreklam avsersomannan
Är sådantsådanaavsättningenfrämja ettsyfteisker varor.att avsom

frågainte hellerdefinitionenligt dennadetför handeninte är omsyfte
tillsyftarlagstiftning attmening. Enegentligitobaksreklam som

marknadsföringvidtobaksnamnanvändamöjligheteninskränka avatt
därför inteeffektavseddfåför takantjänsterochandra attavvaror

avsnittiåterkommerUtredningensådan.tobaksreklampåsikte som
utfominingenvidfrågaikommakanalternativde entill av14 som

lagstiftning.sådan
för derestriktionereventuellafråganbehandlasavsnitt 13I om

direktiven.ireklamformerövriga angessom
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5 Närmare utredningsuppdragetom

5.1 Vilka reklamformer omfattas uppdragetav

Den sedan den juli1 1994 gällande lagstiftningen angående tobaks-
reklam förbjuder användningen kommersiella i vissaav annonser
medier vid marknadsföringen tobaksvaror. Marknadsföringsåtgär-av
der avseende tobaksvaror i andra former i kommersiellaän annonser
omfattas emellertid inte reklamförbudet.av

Marknadsföring tobaksvaror i kommersiellasätt änannatav
begränsas andra bestämmelser i tobakslagen. Sålundaannonser av

skall näringsidkare vid marknadsföring tobaksvaror till konsu-en av
på något isätt kommersiellaänmenter iannat tryck, iannonser

ljudradio- eller i televisionsprograrn iaktta särskild mâttfullhet. Som
redan har har den innebördennärmare det uttrycketsagts precise-av

i Konsumentverkets riktlinjer för tillämpningenrats denav numera
upphävda tobaksreklamlagen.

Enligt riktlinjerna innebär kravet särskild mâttfullhet bl.a. att
vissa reklarnåtgärder utomhusreklam, direktreklam och reklamt.ex.-

biografer fårinte förekomma, medan andra, tillåtna reklamât--
gärder skall föremål för begränsningar i fråga utfornmingen.vara om
Det gäller reklamåtgärder på säljställen. Skyltar, kläder, askfatt.ex.

med tobaksreklam får således förekomma i butiker, påm.m. restau-
och andra säljställen, reklamåtgärderna uppfyller kravet påranger om

särskild mâttfullhet.
Utredningens direktiv innefattar inte i sig något uppdrag utredaatt

dessa reklamfonneräven bör föremål för ytterligare restrik-om vara
tioner. Enligt direktiven står det emellertid utredningen fritt att ta upp
ytterligare aspekter kring frågan indirekt tobaksreklam deänom som
uttryckligen anges.

Som framgått de föregående avsnitten det kompliceratär klartattav
den tobaksreklamavgränsa med utredningsuppdraget frånsom avses

andra former tobaksreklam inte omfattas det nuvarandeav som av
förbudet i tobakslagen. Med hänsyn härtill utredningen detattanser
finns skäl i fall i begränsad omfattning något uppehållaatt vart- -
sig vid de reklamformer för närvarande inte omfattas förbudetsom av
i tobakslagen och enligt vad tidigare har inte hellersagtssom som
innefattas i utredningsuppdraget. Utredningen kommer dock inte att
utforma förslag till lagstiftning med restriktioner i fråga dessaom
reklamformer.
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reklamformerandraVissa5.2

Allmänt5.2.1

utredningenvilkafrågaireklamformerdeanalysUtredningens omav
vid handenharrestriktioner,till gettförslagutformauppdragihar att

reklam-dessaskiljagällerdetsvårigheter när attvissafinnsdetatt
förbudetomfattas motintereklamformerandrafrån avformer som

följerbegränsningarföremål för avär somtobaksreklam sommen
följandei detkommer attUtredningenmåttfullhet.särskildpåkravet

sålunda fallerreklamformerdenågraöversiktligt beröra somendast av
utredningsuppdraget.utanför

§i 12mâttfullhetsärskildpåkravetträffasåtgärderDe avsom
marknadsföringinnebäråtgärder avtobakslagen ärstycketandra som

trycktaikommersiellaisätt ännågot annonsertobaksvaror annat
tillförarbetenatelevisionssändningar. Iellerljudradio-iochskrifter

197778:178prop.tobaksreklamlagen angesupphävdaden numera
spridnings-reklamensvissagällermåttfullhetsärskildpå avkravetatt

reklam-iinnehållolämpligtgodtagbara,harinte ansettsvägar som
marknads-andravissatillåtnapå vägarfram samtförtsbudskap som

bakgrundolämpliga mot avharföringsmetoder ansetts somsom
påträngande,påbedrivsSäljaktiviteter ettsyfte.bestämmelsens som

tilliståhar motsatsövertalande sätt ansettselleruppsökande
måttfullhet.särskildpåkravetuppfyllerreklamâtgärder som

Sponsring2.25
.

tillbidrarekonomiskttobaksföretag evenemanginnebärSponsring att
tobaksföretagFleraslag.sportsligteller storakulturelltexempelvisav

tobaksla-iBestämmelsernabiltävlingar.sponsringsighar ägnat av
kravetinnebärDäremotsärskilt.reklamformdennaintereglerargen

marknadsföringenvidiakttasskallmåttfullhet avsärskildpå att
påaffischerförekommafårinte t.ex.tobaksnamnettobaksvaror att

måttfullhetskriteriet.striderdet motframträdande sättså attett

Promotion5.2.3

delarexempelvistill restaurangertobaksföretaginnebärPromotion att
ocksåkanNamnettobaksnarrmet.medförklädenaskfat, m.m.ut

ellermedsamband mässoriartiklarandraellertändareförekomma
tobakslagen.isärskiltreglerasreklamforrndennahellerliknande. Inte

emellertidmåttfullhetskriterietinnebärsponsringfrågaiLiksom om
Förfarandenbegränsade.promotionverksamhet ärtillmöjligheternaatt
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exempelvis innebär artiklar medsom tobaksnamnatt delas gratis tillut
konsumenter i princip strida kravet påanses särskild måttfullhet.mot

5.2.4 Skyltreklam på säljställen m.m.

När det gäller utomhusreklam i princip inte tillåtenärsom- -medges enligt Konsumentverkets riktlinjer undantag i frågaett om
tobaksreklam vid säljställen. Tobaksreklam på skyltar, förpackningar,
säljpersonalens kläder och i anslutning till säljställenm.m. är
således enligt nuvarande lagstiftning tillåten, under förutsättning att

iinnehållet reklambudskapet och placeringen reklamen inte striderav
kravet på särskild måttfullhet.mot En särskild instans, Detaljhandelns

Tobaksskyltningsrád, granskade tidigare skyltningen vid säljställenatt
förenlig med detta krav. Rådets verksamhetvar avvecklades i samband

med verksamheten i Tobaksbranschföreningensatt granskningsnämnd
upphörde den julil 1995.
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6 Utgångspunkter för utredningens
fortsatta överväganden

En reglering de reklamformer omfattas utredningsuppdragetav som av
aktualiserar flertal frågor förenlighetenett sådan regleringom av en
med lagstiftning. Det gäller bl.a. förenligheten med delsannan
grundlagsregleringen yttrande- och tryckfriheten, dels nationellaav

internationellaoch bestämmelser på varumärkesrättens område. Enligt
direktiven har utredningen särskilt analysera dessa frågor.att I
direktiven för utredningen sålunda den skall analysera detattanges
nuvarande rättsläget och särskilt frågan bakgrundpröva mot av
bestämmelserna i TF, YGL och den varumärkesrättsliga lagstiftningen

med hänsynstagande till Sveriges internationella åtagandensamt det
immaterialrättsliga området. Vid prövning förutsättningarna fören av

lagstiftning på området måste EG-rättsliga också beaktas.en normer
Enligt utredningens uppfattning finns det i sammanhanget också

anledning belysa frågan förbud de reklamformeratt ett motom som
i direktiven eventuellt skulle komma i konflikt med grundlags-anges

regleringen egendomsskyddet i 2 kap. regeringsformen RF.av
Vid prövningen förenligheten förbud vissa reklam-ettav motav

former med grundlagsregleringen yttrandefriheten och skyddet förav
egendom bör också beaktas regleringen motsvarande rättigheter iav
Europakonventionen, sedan den 1 januari 1995 gäller lag isom som
Sverige enligt lagen 1994:1219 den europeiska konventionenom
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna prop. 1993941117, bet. 199394:KU24, rskr.
199394:246.
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7 N ägot Europakonventionenom

7. 1 Allmänt

Europakonventionen har redan innan den införlivades med den svenska
rättsordningen utgjort grundläggande rättsakt för svenskt vidkom-en
mande detnär gällt skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna.
Den interna harrätten dessutom successivt till de kravanpassats som
Europakonventionen ställer. Konventionens fri- och rättighetsskydd

ocksåutgör del de allmänna rättsprinciper ingåren i EG-rättenav som
och har betydelse för svensk irätt ochsom med det svenska EU-
medlernskapet. Flertalet länder anslutnaär till Europakonven-som
tionen har dessutom inkorporerat konventionen del densom en av
interna Bl.a.rätten. dessa omständigheter har motiverat ocksåatt
Sverige införlivat konventionen med den nationella rättsordningen.

Eftersom Europakonventionen har inkorporerats i svensk rättnu
finns det särskilda skäl förutsättningarnaprövaatt för förbudett mot
tobaksreklam i ljuset bestämmelserna i konventionen. De bestäm-av
melser här intresseär deär reglerarsom dels tillav rättensom
yttrande- och åsiktsfrihet och rätten och spridaatt ta uppgifteremot
och tankar artikel 10, dels tillrätten egendom artikel 1 idet första
tilläggsprotokollet 1952.

7.2 Den konstitutionella ställningen

Europakonventionen har införlivats med den svenska rättsordningen
konventionstexten haratt inkorporeratsgenom i svensk rätt genom

vanlig lag. Regler mänskliga fri- och rättigheter kan visserligenom
sägas sådan vikt de rätteligen hör hemmaatt ivara av grundlag. Ien
lagstiftningsärendet framhölls emellertid det i 2 kap. finnsRFatt en
omfattande reglering fri- och rättigheter i utsträckningav stor ärsom
inspirerad Europakonventionen. Man ville därförav undvika den
dubbelreglering på konstitutionella nivå vissa rättigheter ochsamma av

hur dessa får inskränkas, inkorporeringav konventionen pâsom en av
grundlagsnivâ skulle innebära prop. 199394:117 36.s.

Generellt bör det inte finnas någrasett motsättningar mellan bestäm-
melserna i konventionen och inhemsk lagstiftning. Det har emellertid

inte kunna uteslutasansetts sådana motsättningar kanatt komma att
i frågasättas i vissa, sällsynta fall. För eliminera risken föratt en

konflikt mellan sinsemellan motstridiga lagregler och för markeraatt
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bestäm-införts§ RF23i 2 kap.har detbetydelse, enkonventionens
meddelasfårföreskrift inteellerlaginnebärmelse att annanensom
lagstifta-tillriktadsåledesBestämmelsen ärkonventionen.medstridi

andraochdomstolar rätts-förbetydelsefåocksåkandenmenren,
beñnnasskulleföreskriftinhemskOmmyndigheter.tillämpande en

denellerdomstolenkankonventionen,ibestämmelsenågonstrida mot
ilagprövningsregelnstödmedmyndighetenrättstillämpande av

föreskriften.tillämpaunderlåtaRF§14 attkap.ll
SverigeitillämpningEuropakonventionensanmärkasbörDet att

inteharKonventionenlagprövningsfråga.tillbegränsadinte är en ren
bestämmelsenändras inteförhållandetDetgrundlags avstatus.getts

ochkonventionenmellankonfliktinnebärDet§ RF.23 attkap.i 2 en
medellerlagtolkningmåste lösaslagstiftninginhemsk genomannan,

detkonflikten ärinterättstillämpningsmetoder, avhjälp omav
lagprövningsregeln.iförutsättsslaguppenbara som

RFkap.till 2Förhållandet7.3

bestämrnel-Europakonventionensmellankonfliktrisk förNågon större
fri-grundläggandedebehandlarRF,2 kap.ireglernaoch somser

detförstadet ärFör storaknappast.föreliggerrättigheterna,och
enligtskyddomfattasrättigheter gemensammafri- ochflertalet avsom

varandraregelverkenkompletterarandradetFörregelsystemen.tvåde
konventionen.ochgrundlagenenligtskulleskyddinte gessammaom

till bestäm-förhållandeYGL:sochTF:socksåövrigtförgällerDet
be-aktuellblikankompletteringsådanEnkonventionen.imelserna
TFiregleringenföljerrättigheterochfri-dedelsträffande avsom

avseendenvissagrundlag isvenskiskydddetdärYGL,och gessom
iegendornsskyddetdelskonventionen,idetlängregår än gessom

längresträcka sig änavseendenågotiEuropakonventionen synessom
RF.bestämmelse imotsvarande

deenligtskyddintealltsådärdessa, gessituationer sammaI som
skyddetstarkastedetregelden somdetregelsystemen, ärtvâ gersom

falletenskildadetirättigheternaochfri-förskyddetlångthuravgör
iregeldenåberopasåledesfårenskilde ensomDensig.sträcker

motsvarande ärsättPåskyddet.starkastedetskänkersituationgiven
enligtbegränsningarbeaktalagstiftningsarbetetibundenlagstiftaren att

Europakonventionen.grundlagensåväl som
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8 Grundlagsregleringen yttrande-av

friheten och motsvarande reglering
i Europakonventionen

8.1 Skyddet för yttrandefriheten i grundlagen

8.1.1 Allmänt

Bestämmelser yttrandefriheten finns dels iom RF, dels i TF och
YGL. I 2 kap. §l RF föreskrivs bl.a. varje medborgareatt gentemot
det allmänna tillförsäkradär yttrandefrihet, dvs. frihet i tal, skriftatt
eller bild eller meddelasätt upplysningarannat uttryckasamt
tankar, åsikter och känslor.

RF innehåller också regler under vissa förutsättningarsom - -medger det sker begränsningaratt yttrandefriheten. Enligt 2 kap.av
12 § RF får begränsning yttrandefrihetenen endastgöras förav att
tillgodose ändamål godtagbartär i demokratisktsom ett samhälle, och
begränsningen får inte gå vissautöver angivna gränser. Enligt bestäm-
melsen i 2 kap. 13 § RF särskilt frihetenatt siganges iatt yttra
näringsverksamhet får begränsas.

I de återgivna bestämmelserna i RFnu endast för denanges ramen
grundlagsfästa yttrandefriheten. Mot bakgrund de allmänna stadgan-av
den yttrandefrihet i RF utvecklas dessom närmare innebörd i TF när
det gäller yttrandefriheten i tryckta skrifter och i YGL detnär gäller
yttrandefriheten i vissa andra framställningar. I 2 kap. l § andra
stycket RF föreskrivs sålunda beträffande tryckfrihetenatt och
motsvarande frihet sig i ljudradio,att yttra television och vissa
liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av
rörliga bilder ljudupptagningar gällersamt vad föreskrivetär i TFsom
och YGL.

8.1.2 Möjligheten begränsaatt yttrandefriheten enligt
RF

Som redan har nämnts enligt 2 kap. 12 § RF möjlighetges att genom
vanlig lag begränsa de rättigheter däribland yttrandefriheten som- -i 2 kap. l § RF. En sådan begränsninganges får enligt de allmänna
begränsningsföreskrifterna i 12 § andra stycket göras endast för att
tillgodose ändamål godtagbartär i demokratiskt samhälle,som ett och
begränsningen får aldrig vadutöver nödvändigtär med hänsynsom
till det ändamål har föranlett den. Begränsningen får intesom heller
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åsiktsbildningen.friadenhotden utgör motlångtså ettsigsträcka att
iinskränkningarvilkatillmed hänsynintressende§13l anges

föreskrivsBl.a.får göras.informationsfrihetenochyttrandefriheten
får begränsas.näringsverksamhetsig ifrihetendet att yttraatt

intagnai RFdetmedsambandi1976 attårinfördesParagrafen
ochutvidgadesrättigheternaochfri-medborgerligadeförskyddet

gällde prop.tidigarevadtillförhållandeiförstärktes som
rskr.197677:KU1och samt197576:KU56bet.197576:209,

lagstiftnings-detiuppgifternaEn197677:2.ochl97576:414 av
materiellautformagrundlagsändringen attföranledde varärende som
inskränkalagstiftningvanligmöjligheternaför att genomgränser

106.a.yttrandefriheten s.prop.
frihetenbegränsningar yttraattmedlagstiftningtillMedgivandet av

ingripamöjligt motdet är attbl.a.innebärnäringsverksamhet attsig i
till övervägan-reklamsådanEftersomreklam.kommersielliyttranden

därmedochmedier,andraiellerskrifttrycktiförekommerdelde
§i 13bestämmelsenbetydelsenYGL,respektive äri TF avregleras

Petrénoch1081975762209jfrbegränsadförhållandevis s.prop.
76.Ragnemalm s.a.a.-

skrifteri trycktaYttrandefriheten8.1.3

tryckfrihetenibeståndsdelargrundläggande§ TFkap. ll 1 somanges
förvägiallmännanågra organrätt utanmedborgares avattvarje -
åtalasskrift kunnainnehållet iförskrifter, atthinderlagda utge- iinnehålletförstraffaskunnainteochdomstollaglig attinförendast

tydlig lag.striderdetta motskrift äntryckt annat om
frittsäkerställande etttilldetvidare avbestämmelsen attl anges

svenskvarjeståskallupplysningallsidigochmeningsutbyte en
ärbestämmelserdeiakttagande sommedfritt avmedborgare att,

trycktisäkerhet,allmänochenskild rättförskyddTF tillimeddelade
handlingarallmännaoffentliggöraåsikter,ochtankarsinaskrift yttra

Dethelst.vilketi ämneunderrättelseroch somuppgiftermeddelasamt
iunderrättelserochuppgiftermeddelafrittståockså attskall envar

författaretillskrifttrycktioffentliggörandeförhelstvad ämne som
skriften,iframställningtillupphovsmanäreller att ansesomannan

tillredaktion,särskildfinnsskriftenföreller,utgivareskriftenstill om
ellernyheterförmedlingyrkesmässigför avföretagtillellerdenna

skrifter.periodiskatillmeddelandenandra
Förbu-förekomma.fårinteprincipenpå bl.a. attbygger censurTF

tryckningennågonDärTF.2 § attkap.i 1finns angesdet mot censur
tryckningförbudnågot mot avskrift ellergranskningföregående av

hellerintedetbestämmelsen ärEnligtförekomma.fårintesådan
skriftsgrundallmänt att avellermyndighet annat organförtillåtet

tryckninghindrai TFstödinteåtgärd ägerinnehåll som -genom-
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eller utgivning skriften eller dess spridning blandav allmänheten.
Av kap.1 3 § TF framgår vidare för missbrukatt, tryckfrihetenav

eller för medverkan däri, inte någon får i ordning eller iannan annat
fall TFän bestämmer tilltalas eller dömas till eller ersättnings-ansvar
skyldighet eller skriften konfiskeras eller läggas under beslag.

De bestämmelser i kap.1 3 § bl.a. deärsom finnsavses isom
7 kap. 4 § och reglerar vad otillåtetärsom yttrande i tryckt skriftsom
och därmed missbrukutgör tryckfriheten. Vidare bestärnrnel-av avses

i 8 kap. ansvarighet och bestämmelsernaserna i 9--12om kap. om
tillsyn och åtal, särskilda tvångsmedel, enskilda anspråk och om
rättegången i tryckfrihetsmål.

Trjyckfriheten och reklamen

TF innehåller endast några få uttryckliga bestämmelser begränsarsom
tillämpningsområdet i fråga reklam, 1 kap. 9t.ex. För-om se
hållandet mellan TF och den kommersiella reklamen har i övrigt
lämnats i huvudsak oreglerat.

Frågan TF tillämplighet kommersiell reklamom i:s tryckt skrift
har belysts vid flera tillfällen. Den behandlades naturligtvis vid TF:s
tillkomst SOU 1947:60 och 1948:230 har också varitprop. men
föremål för överväganden i flera lagstiftningssammanhang efter det.
Den behandlades i förarbetenat.ex. till såväl marknadsföringslagen
prop. 1970:57 de ändringar i TF gjordes årsom 1974 prop.som
1973:123. Frågan gränserna för TF:s räckvidd i frågaom denom
kommersiella reklamen diskuteras också i förarbetena till vissa
ändringar grundlagsskyddet för tryckta skrifterav prop. 198687: 151
och i förarbetena till den marknadsföringslag träder i kraftnya som
den januari1 1996 prop. 1994952123.

Det har sålunda gjorts flera försök lagstiftning skapaatt genom
klara regler för TF:s tillämplighet på reklam. Såväl Massmedieutred-
ningen SOU 1972:49 och SOU 1975:49 Yttrandefrihetsutred-som
ningen SOU 1983:70 försökte göra gränsdragning mellanatt en
tryckfriheten och reklamen. Båda utredningsförslagen byggde

principiella inställning, nämligensamma all reklam skulle fallaatt
under grundlagens bestämmelser det samtidigt i grundlagenattmen
skulle öppnas möjlighet till ingripanden med stöd regler i vanlig lagav

vissa effekter kommersiellamot yttranden. I det lagstiftningsärendeav
följde Yttrandefrihetsutredningens betänkandesom förutsågs detatt

alltjämt kunde finnas problem området jfr l98687:151prop. s.
50 f..

Att det i princip saknas regler författningsmässigt klargörsom
grundlagens tillämplighet reklamen beror bl.a. de svårigheter

förenadeär med utforma hållbarsom att rättslig reglering påen
området. Som redan har har det flerasagts utredningsför-presenterats
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Dessareklamen.ochTFregleringenrättsligadenangående avslag
pågåtthuvudsakiharKritiken utkritik.emellertid möttharförslag

begränsarföreslagitsharregleringdetaljeradeden somatt genomman
i denföreteelseringripavanlig lag motstödmedmöjligheterna att av

godtagbaraickeframstår sommenreklamenkommersiella somsom
skydda seavsedd t.ex.TF prop.område är attdetberörinte som

49.1986872151 s.
dettillämplig närexklusivtTFTF§3 ärkap.framgår lSom av

meddelande iskerdetordet,friadetmissbruk genomgäller omav
stånd-denemellertidintogsTFtillförarbetenaUnderskrift.tryckt

beroendebestämmelsenden enavräckvidden varpunkten att av
uttryck itillkommithardetsådantmed TFsyftettolkning av

lkap.l
förfråganreglerarfullt ansvarinteTF omutUppfattningen att

iknappasttillkomst sattsTF:sefterskrift hartrycktiframställningar
klarlagtharrättsutvecklingengällandegjortsbl.a. attharDetfråga.

tryckfrihetenmissbruktillbegränsad somexklusivitet är avTF:satt
meddelande ärinnebär somDet ettyttrandefrihet. attart aven

överskridande gränsernahänseende än ett avilagstridigt somannat
straff;ochlagföringreglerTF:sutanförfalleryttrandefriheten, omför

vanlig lag.ireglerstödmedskeingripandealltsåkan avfallsådanai
tillkommitharskriftertrycktabrukalltreglerarinteTF avAtt

utsträckningvissimöjligthar attdet ansettsbl.a.uttryck attgenom
kommersiell naturmeddelandenvanlig lagstöd mot avmedingripa av

f..391973:123skrift prop.tryckti s.
förvitesförbudbl.a.reglerinnehållerMarknadsföringslagen om

näringsidkare.ellerkonsumenterotillbörligreklamâtgärd motärsom
skrifttrycktireklamocksågälleri lagenbestämmelsernaEftersom

ägnadesreklamentillförhållandetryckfrihetensnaturligtdet attvar
tillkomst.vid lagensuppmärksamhetviss

prop.marknadsföringslagengällandetidigaretill denförarbetenaI
reklamingripandeför motgrunden attbl.a.detanfördes att1970:57

detTFistöd attskekunna utan varhadetidigareskrift ansettstryckti
hadeinte attkommersiell natur somåtgärder rentsigrörde avom

Somsamhället.iåsiktsbildningenellernyhetsförmedlingenmedgöra
dedetframhölls atti lagenreglernaföreslagnadetillbakgrund

gälla,föreslogsreglerna attskrifttrycktireklamingripanden sommot
kommersiellahade rentframställningarsådana somsiktetog

föreslagnadesärskiltunderströks attföremål. Dettillförhållanden
reklamåtgärdervitesförbud varsommed motingripamöjligheterna att

skrifttrycktireklamanvändas sommotborde kunnainteotillbörliga
värderingarallmännavissaförmedlaallmänhetentillinriktad attvar

riktning.vissbeteende iallmännadesspåverkaeller
marknadsföringslagentillförarbetenaigjordesuttalandenDe som

tryckfrihetenmellanförhållandethandi förstasiktenaturligtvistog
föreslogsskrifttrycktireklam somingripande motreglerdeoch om
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i propositionen. förarbetenaI till de ändringar gjordes i TF årsom
1974 prop. 1973: 123 framhölls det uttalandena vid tillkomstenatt av
marknadsföringslagen emellertid också uttryck för betydelsefullgav en
uppfattning i fråga yttrandefriheten i tryckt skrift. Vadom avsågssom

uppfattningen ingripanden utanför TF:svar att reklamât-motram
gärder i vidare mån marknadsföringslagenän medger, får ske endast

fråganär framställningarär är utpräglat kommersiellom som av natur
och har kommersiella förhållandenrent till föremål och sålundasom
inte nyhetsförmedling eller åsiktsbildningavser det slag TFav som :s
regler syftar till värna.att

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. Utanför TF:s syfte
faller skydda näringsidkares ekonomiskaatt intressen. Stadgandet i

kap.1 3 § TF förordningens straff- och processrättsliga exklusivi-om
därmed inte hindratet regler medger ingripandenanses att som mot

reklam meddelas i vanlig lag. Det råder enighet in-t.ex. attom
gripanden i efterhand framställningarmot klartär kommersiellsom av

och har kommersiellanatur förhållandenrent till föremål kan göras
utanför hinder bestämmelserna i TF framställningarnaav otill-ärom,börliga konsumenter eller näringsidkare.mot Föreskrifter med förbud

viss marknadsföring i bl.a.mot tryckta skrifter finns också i lagen
1978:800 och bild i reklam. Det har vidareom möjligtnamn ansetts

i vanlig lag föreskriva informationsskyldighetatt i reklamrnedde-om
landen och andra meddelanden kommersiella förhållanden.om

I viss utsträckning skyddas den kommersiella reklamen emellertid
fullt TF bestämmelser. Det gällerut bl.a. reklamrneddelandetnärav :s
kan hänföras till nyhetsförmedlingen eller åsiktsbildningen i samhället
se 1994952123 85. Detta framgår bl.a. rättsfalletprop. NJAs. av
1975 589, gällde frågan TF:s tillämplighet löpsedlars. som om
avsedda för anslagstavlor. Högsta domstolen uttalade löpsedelatt en
inte kan jämställas med sedvanlig eller kanen sägasannons annars

utpräglat kommersiell med kommersiellavara förhållan-av natur rent
den till föremål den anledningen den viktigtutgör led iav att ett
marknadsföringen tidningen. Enligt Högsta domstolenav är en
löpsedel typiskt uppfatta led isett denatt nyhets- ochettsom
âsiktsförmedling TF skydda jfr NJA 1977även 751.attsom avser s.

Undantagen i TF för meddelanden i kommersiella avseendeannonser
vissa varor m.m.

F rån TF:s tillämpningsområde har uttryckligen undantagits kommersi-
ella bl.a. vissa Enligt l kap. 9annonser § TFsom gälleravser varor.
sålunda hinder TF vadutan i lag stadgat förbudärav motom- -
kommersiell i den mån används vid marknadsföringannons annonsen

alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror punktenav 1. Vidare gäller
hinder TF vad i lagutan stadgatär förbud kommersiellav motom



1995:114SOUyttrandefrihetenGrundlagsregleringen70 av

förpliktelseenligtmiljöellerhälsaskydd förtillmeddelassomannons
2.punktengemenskapernaEuropeiskatillanslutningföljer avsom

19 §kap.i 1Undantaget

kommersiellaförtillämpningsområde annonserTF:sfrånUndantaget
1974.årTFändring iinfördestobaksvarorbl.a.avseende engenom
TF:siinskränkninguttryckliginfördesdettillBakgrunden att en

följande.hänseendedettatillämpningsområde i var
har,reklamtillämplighetTF:s somfrågangällerdetNär om

TFvarit dengrunduppfattningen attredogörelsenframgått ovan,av
trycktiframställningarförfråganreglerarfullt ansvarinte omut

klar gräns-någongjortsdet inteharreklamgällerdetskrift. När
vadochregelsystemTF:somfattas somvadmellandragning avsom

interegeliemellertid ansettsharReklammeddelandenutanför.faller
Efterhands-mening.egentligitryckfrihetenutnyttjandeinnebära ett av

medskekunnaalltsåskrift har ansettstrycktireklamingripanden mot
hinderochmarknadsföringslagen utan avibestämmelsernastöd av
framställ-sådanatillbegränsasingripandenai TF,bestämmelserna om

föremål.tillförhållandenkommersiellaharningar rentsom
åtgärdersärskildavissa,tveksamtdethar omansettsDäremot mera

generellagällerDetTF.i t.ex.bestämmelsernamedförenligaär
begränsningellervissaför avreklamkommersiell varorförbud mot

53.l98687:151skrifter se s.tryckta t.ex.ivolym prop.reklamens
reklaminnebäråtgärd attgällandedärvid gjorts att somhar enDet

vissdenanledningen varaden attinskränks avserellerförbjuds av
informationsfrihetochyttrande-deninnebära motskulle ett angrepp

dennaundanröjaFör42.1973:123 attprop.skallTF värna s.som
förbudfrågaiundantagsärskiltgjorts omi TFdethar etttveksamhet

tobaksvaror.bl.a.förkommersiella annonsermot
denförgrundlagsskydddetbl.a.anfördeslagstiftningsärendet attI

TFåsiktsbildningenfria avserdenoch somnyhetsfönnedlingenfria
hinderdet motutgöromfattningsådan atthabehövdeinteskapa enatt

skadligaförbrukningenbegränsaförsöka avsträvandensamhällets att
det,kräversamhällsintressestarktmåndenI ettolämpligaeller varor.

reklamkommersiellingripa rentmöjligheter motfinnas attdetbör
sådanaavsättningenfrämja avdenskälet attdetockså att avserav

tvekanföremål förkunde omsägasdettill varahänsynMed attvaror.
iTFmedförenligreklamsådangenerell varmotingripanden artav

grundlagenändringansågutformning avattdåvarande enmandess
43.a.borde övervägas s.prop.

allaundantaTFfrånfrågaikomma attemellertid intekundeDet
kundeochtobakavsåg ansesskrift somtrycktuppgifter i som

Detfrämjades.sådana varkonsumtionen varorinnebära avatt
fallervadochomfattasvad sommellan avgränsenväsentligt somatt
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utanför TF bestämdes så journalistiken inte drabbades.att Endast
meddelanden har kommersiell karaktär undantogs därförrentsom
TF:s exklusiva tillämpning. Avgränsningen gjordes i lagtexten genom
uttrycket kommersiell a. 46.annons prop. s.

Undantaget i punkten innebär1 förbud kommersiell tobaks-att mot
reklam kan lagbestämmelser direkt riktar sig tillges genom som

tidningsföretagannonsörer, m.fl. Utan hinder l kap. 3 § TF kanav
det alltså i vanlig lag föreskrifter straffpåföljd och eventuellges om

rättsverkan överträdelse förbud och skallannan ettav av om vem som
ansvarig. Det föreligger inte något hinder låtavara annonsö-att t.ex.

träffas påföljd. Att överträdelse reklamförbud interen av ett utgörav
tryckfrihetsbrott innebär TF:s regler tillsyn, åtal och rättegångatt om
i tryckfrihetsmål inte tillämpliga.är

Ordet förbud i lagtexten täcker naturligtvis också sådant vites-ett
sanktionerat förbudsförfarande enligt bestämmelserna i marknads-
föringslagen enligt nuvarande regler gäller för överträdelsersom av
reklamförbudet i tobakslagen.

Undantaget i TF emellertid inte stöd för någon form för-ger av
handsgranskning skrift. TF:s regler författares ochav en om upp-
giftslämnares anonymitet delvis ocksåär tillämpliga. Bl.a. gäller inte
bestämmelserna frågeförbud i 3 kap. 2 § vid ingripande trycktom mot
skrift med stöd bestämmelserna i marknadsföringslagen eftersomav
det vid sådana ingripanden inte fråga målär tryckfrihets-rörom som
brott. Anonymitetsskyddet enligt 3 kap. § viker1 alltså för skyldig-
heten vittna i mål överträdelse förbudetatt tobaksreklam.om motav
Det bör framhållas överträdelse reklamförbudetatt, iom en av
tobakslagen samtidigt skulle innebära missbruk tryckfriheten, TFav
naturligtvis tillämplig i detär avseendet.

Undantageti I kap. 9 § 2

Undantaget i kap. 91 § 2 infördes lagändring träddegenom en som
i kraft den december1 1994 prop. 199394:ll4, SFS 1994:1376.
Bakgrunden Grundlagsutredningen SOU 1993: 14 hade funnitattvar

till reklam i någrarätten EG-direktiv begränsasatt till skydd för hälsa
eller miljö. Det gäller dels några direktiv förbjuder reklamsom som
på olika kan vilseledandesätt eller missvisande, delsvara ett par
direktiv förbjuder all marknadsföring visst slag eller för visssom av
produkt. Direktivet 73404EEG innehåller sålunda krav på förbudett

all marknadsföring tvättmedelmot innehåller tensider vissav som av
beskaffenhet.

I propositionen 199394:114 anfördes de krav ställs päatt som
förbud vilseledande reklam i och för sig borde kunna uppfyllasmot

den svenska, generella marknadsföringslagstiftningen. Dengenom
lagstiftningen emellertid möjlighet ingripa först i efterhand,attgav
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klarthellerinteansågsDetpublicerats.hadevälreklamensedandvs.
förreklamförbudkategoriskatill motmöjlighetlagstiftningenatt gav

propositio-Iskadliga.bedömerEG-rättenproduktersådana varasom
kommersi-denangelägetnaturligtvis attdetframhölls gevarattnen

möjligt.formerobundnasåiverkamöjlighet somreklamen attella
svårigheterprincipiella attnågraberedainteemellertidbordeDet

reklamenspåinskränkningarförbud ellertillmöjlighetenvidganågot
tillhörintereklamendelssammanhangetframhölls i attDetområde.

från detundantagdelskärnomrâde, attegentligatryckfrihetens
frågaigjortshaderedantryckfriheten omförskyddetgenerella

detuppfattningendärför attdeladeRegeringentobak.ochalkohol
tillreklamkommersielltillinskränka rättenmöjlighetborde attges

f..28miljö a.ellerhälsaskydd för sprop.

undantagenbådademellanFörhållandet

förbudsådanaför motundantaget annon-föranleddedirektivDe som
siktemiljöellerhälsaförskydd tartillmeddelatsharsomser

tobaksvaror.änandramarknadsföringför varorrestriktioner av
ocksåemellertidomfattarformuleringUndantagsbestärrunelsens

tobaks-förbudmed motsyftetbakomliggande ettdettobaksvaror;
tillämp-innebär attharVad sagtshälsoskyddet. nureklam är som

gällerdetsammanfaller närundantagenbådadeförningsområdet
marknadsföringvidanvändskommersiellaförbud somannonsermot

EG-följerförbudfrågadetmån aväri den somtobaksvaror, omav
föreskrifter.

hälsoskadligaandraför varorkommersiellaFörbud annonsermot
EG-föreskrifterfinnsdet ominförasinte attkan utantobaksvarorän

förannonsförbud varan.

framställningarandraiYttrandefriheten8.1.4

YGL.ireglerasfilmertelevision,radio,i m.m.Yttrandefriheten
TF.grundsatserprincipi sombyggergrundlag sammaDenna
Desålunda.gälleretableringsfrihetochcensurförbudPrinciperna om
påkravkällskydd,ochensamrättprincipernatryckfrihetsrättsliga om
deförocksågällerrättegångsordningsärskildstraffbarhetdubbel samt

anmärkasdockbörDetYGL.iregleringenomfattasmedier avsom
förhands-möjlighetfinns attYGLibestämmelsernaenligtdetatt

offentligt.visasskallvideogramochfilmergranska som
påYGL har,§ motsva-12kap.bestämmelse i luttryckligEnligt en

undanta-tobakbl.a.förkommersiellai TF, annonserrande sätt som
skettharDettillämpningsområde. engenomYGL:sfrångits

TF.ihäromundantagsbestämmelsentillparagrafenihänvisning
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Vad utredningen har anfört i avsnitten TF tillämplighetovan om :s
på reklamen gäller med följande avvikelser också YGL.

l 12 § andra stycket föreskrivs bl.a. bestämmelserna i YGL inteatt
hindrar det i lag meddelas föreskrifteratt förbud i övrigtom mot
kommersiell reklam i radioprogram eller villkor för sådan reklam.om
Genom denna reglering har det öppnats möjlighet lagatten genom
dels reklamavgöra skall förekomma i inhemsk radioom eller TV,
dels reglera villkoren för sådan reklam inom de bestämsramar som

grundlagens syfte. Utan bestämmelseav denna innebörd skulleen av
förbudet reklam i radio och TVmot ha varit oförenligt med grund-
lagsregleringen yttrandefriheten i dessa medier.av

Den lagtekniska lösning valts i YGL skiljer sig från densom som
finns i TF på det sättet möjligheten till lagstiftningatt uttryckligen

i lagtextennämns och inte bara framgår tolkning grundlagensav en av
syfte. Förklaringen till skillnaden ligger i medgivandet i YGL tillatt
lagstiftning gäller såväl förbud reklammot närmare regleringsom en

reklamens villkor se 199091:64av 113.prop. s.

8.2 Skyddet för yttrandefriheten i

Europakonventionen

Bestämmelser tillrätten yttrandefrihet finns i artikel 10. Rättenom till
yttrandefrihet innefattar enligt konventionstexten ásiktsfrihet rättsamt

och sprida informationatt motta och idéer. Skyddet för yttrandefrihe-
dock inteär obegränsat.ten I punkten 2 sålunda vissa förutsätt-anges

ningar under vilka yttrandefriheten kan inskränkas. Yttrandefriheten
får begränsas under förutsättning inskränkningarna angivnaatt är i lag
och nödvändigaär i demokratiskt samhälle förett tillgodose vissaatt
särskilda intressen räknas i bestämmelsen. Yttrandefrihetensom upp
får begränsas bl.a. det sker för tillgodose ändamålet skyddaattom att
hälsa eller moral.

Skyddet för yttrandefriheten enligt artikeln omfattar också rent
kommersiell reklam. Skyddet gäller såväl muntliga skriftligasom
yttranden. Det saknar därvid betydelse yttrandet förmedlasom genom
böcker, tidningar, tidskrifter eller andra massmedier
SOU 1993:40 del B 66 f..s.

Kravet på lagenlighet i punkten 2 innebär, förutom inskränk-att
ningen måste ha stöd i inhemsk lag, lagstiftningen måste uppfyllaatt
vissa, rimliga krav på rättssäkerhet. Det innebär i sin dentur att
nationella lagen skall fömtsebar och lätt tillgänglig för denvara
enskilde. En lagstiftning inskränker de rättigheter isom som anges
artikeln förenligaär med kravet på förutsebarhet de nationel-även om

viss diskretionär prövningsrätt. Det förutsätterorganen ges en
emellertid graden diskretionär bedömningatt sä klart angivenärav att
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ingreppgodtyckligaheltdrabbasrisklöperinteenskilde att avden
f..2121993RättigheterMänskligaDanelius, s.

demokratisktinödvändigskall ettinskränkningenpå varaKravet att
ändamålenskildaeller somallmännadetillhänsynmedsamhälle

måsteinskränkningeninte varainnebär attbestämmelsen,ianges
nödvändig görsinskränkningen ärBedömningenoundgänglig. omav

behovsamhälleligtangelägetfinnasskalldet ettljusetiställeti attav
stå iskallinskränkningenkommerDärtill attinskränkningen.av

Respektivetillgodoses.skalländamåldetillproportion somrimlig
behovsådanttillställning ettfrihetviss omdärvid att taharnation en

rättstilläm-delagstiftandedesåvälgäller somfrihetDennaföreligger.
213.a.a.pande s.organen

betydelsenaturligtvis storsamhällsfrågor äri avYttrandefriheten
kommersiellaiYttrandefriheten rentmedborgaren.enskildedenför

uttalandenandraochreklam somfrågaisammanhang t.ex. om- intedäremothar ansetts varamarknadsföringssammanhangigörs -
yttrandefrihe-iinskränkningarÄven långtgåendevikt. merasammaav 10.artikelmedförenligadärförhar ansettssammanhangi dessaten

iinskränkningarfrågaiharkommissionen omEuropeiskaDen
punkteninödvändighetkravetuttalatsålunda attyttrandefriheten

kommersiellfrågadet ärstrikt närmindre omtolkasartikeln böri2
69.BDel1993:40SOUreklam s.

konventionsländernabestämmelseinnehåller ger10 somArtikel en
biografföretag.ochtelevisions,-radio-,förtillståndkrävarätt att

ocksåemellertidomfattarartikelnenligtyttrandefrihetenförSkyddet
222.Daneliusframställningar s.a.a.dessaiyttranden

lagstift-svenskigjortsharyttrandefriheteniinskränkningar somDe
itobaksvarormarknadsföramöjligheten attfrågaining, omt.ex.
ibestämmelsenmedförenligahar ansettskommersiella annonser,

71.Del B1993:40SOU10 se s.artikel t.ex.
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9 Grundlagsregleringen egendoms-av

skyddet och motsvarande reglering i
Europakonventionen

9.1 Egendomsskyddet i RF

9. l l Allmänt
.

Grundlagsregler skydd för enskilds egendom finns i 2 kap.om 18 §
RF.

Enligt första stycket i bestämmelsen varjeär medborgares egendom
tryggad ingen kan tvingas avståatt sin egendomgenom till det
allmänna eller till någon enskild expropriation ellergenom annat
sådant förfogande eller tåla det allmänna inskränkeratt användningen

mark eller byggnad med mindre det krävs förav tillgodoseatt
angelägna allmänna intressen.

I andra stycket föreskrivs den expropriationatt ellersom genom
sådant förfogande tvingasannat avstå sin egendom skall tillför-vara

säkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall enligt bestäm-
melsen också tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränkervara
användningen mark eller byggnad på sådant pågåendesättav mark-att
användning inom berörd del fastigheten försvårasavsevärt ellerav
skada uppkommer betydandeär i förhållande till värdet på dennasom
del fastigheten.av

Bestämmelsen i 18 § erhöll denna lydelse efter ändring i RFen som
trädde i kraft den 1 januari 1995 prop. l99394:l17, bet.
199394:KU24 och 199495:KU5 rskr. 199394:246 ochsamt

Ändringen199495:11. innebar i huvudsak det gjordes precise-att en
ring det egendomsskydd Europakonventionenav Bl.a.som anger.
skrevs skyddet för äganderätten in i grundlagen uttryckligtett mera

tidigare.sätt Dessutomän kom rådighetsinskränkningar genom
lagstiftning och myndighetsbeslut avseende mark och byggnader att
omfattas grundlagsskyddet för egendom.av

Den inledande formuleringen i det första stycket Varje med-
borgares egendom är tryggad--- har enligt förarbetena ingen själv-
ständig betydelse endast detutan övergripande syftet medanger
bestämmelsen såsom det kommer till uttryck i bestämmelsens fortsatta
lydelse a. 48. Avsikten alltså inteär det be-prop. s. att genom
stämmelsen skall heltäckande skydd för allett egendom. Syftetges
med formuleringen i stället slåär fast hela vår rättsordningatt skallatt

betryggande skydd för denett enskildes egendom.ge
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Innebörden9.1.2

medborga-varjeegendomsskyddetomfattarstycketförsta18 §Enligt
juridiskafysiskasåvälenskilda somuttrycketdetMed avsesre.

och1411975761209och1851975:75 s.SOU prop.s.personer
tordebolagkommunalaochÄven stiftelserallmännyttiga198.

skyddet.omfattas av
förfogandesådanteller avsesexpropriation annatuttrycketMed
förmögenhetsrätt,tvångsövertagandeformerolika avhandi första av

värde.ekonomisktmedsärskild rättelleräganderättdvs. annan
tvångs-gällatillbegränsat atttordeexpropriation varaBegreppet

ireglernaenligtegendomfasttilläganderättavståendemässigt av
medLikställda85.RagnemalmPetrénexpropriationslagen s.a.a.-

socialiseringochnationaliseringåtgärdersådanaexpropriation är som
gärningbrottsliggrund änharKonfiskationegendom. annansomav

SOUtillämpningsområdebestämmelsensunderinocksåfaller
f..46Del A1993:40 s.

egendomfasttilläganderättförlustpåtvingadbarainte avDet är
Förlusttillämpningsområde. avbestämmelsenstillhänföraskansom

be-enligtskyddetocksåomfattasegendomtill lös aväganderätt
äganderättavståendefrågadock avmåsteDet omstämmelsen. vara

ellernyttjanderättsåsomvärdeekonomisktmedmotsvarande rätteller
andraochexpropriationÖvertagande patenteller avservitutsrätt.

1993:40SOUstadgandet setäckas t.ex.börtillgångarimmateriella av
85.RagnemalmPetrénoch s.a.a.46Del A s. -

gällatillegendomsskyddet attutvidgadesharredan nämntsSom
byggnaderochmarkavseenderådighetsinskränkningarockså mot

detNär1995.januari1kraft deniträddelagändringden somgenom
frågairådighetsinskränkningarskyddinföra motfrågangällde attom

förarbetenaiuttaladesbyggnader,ochmarkegendom änannanom
egendomsinanvändningenskildasiinskränkningar avbl.a. att

fastgällervadvanligspecielltoch ärutsträckningiförekommer stor
imotiveratsärskilt attdärfördetframhölls varDet attegendom.
irådighetsinskränkningarskydduttryckligt motinföragrundlagen ett

saknadesdetocksåemellertid attsadesDetbyggnader.ochmark
komdettaTillskydd.gåendelängrenågotövervägaförunderlag att
ochsvensk rättmedinförlivadbliföreslogsEuropakonventionenatt

egendomenskildesdenförskyddi detingåkommaskulledärmed att
omständigheterdessatillhänvisningMedlag.vanligifinnssom

alllåtamotiverat attintedetpropositioneni att varkonstaterades
egendomsskyddgrundlagensomfattasfast,lössåväl avegendom, som

15.199394:117prop. s.
sådanasärskiltsammanhanget attiunderströkslagstiftningsärendetI

följeregendomlösfrämst avanvända somiinskränkningar rätten att
bestämmelserbyggnadsreglerandeochmark-bestämmelser änandra

49.prop.bestämmelsenförtillämpningsområdet s.utanförfaller
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Vad sades i propositionen innebär ingripandensom frånatt statens
sida i form användningsreglering och rådighetsinskränkningarav rena
avseende immateriella tillgångart.ex. alltjämt torde falla utanför
tillämpningsområdet för egendomsskyddet i RF se även t.ex. prop.
1973:90 237, SOU 1978:34 168 l97879:195s. samt 57.s. prop. s.

9.2 Egendomsskyddet i Europakonventionen

9.2.1 Allmänt

Skyddet för egendom i Europakonventionen finns i artikel 1 i
tilläggsprotokollet den 20 1952 till konventionen. En svenskmars
översättning bestämmelsen finns intagen i bilagaav till lagenen
1994: 1219 den europeiska konventionen angående skyddom för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

I artikeln föreskrivs tillrätt egendomatt skall lämnasenvars
okränkt. Det vidare ingen får berövas sinatt egendomanges änannat
i det allmännas intresse och under de förutsättningar i lagsom anges
och i folkrättens allmänna principer. I artikelns andra stycke ettges
undantag innebär bestämmelserna inte inskränkerattsom rättstatsen

genomföra sådan lagstiftningatt finner erforderlig förstatensom att
reglera nyttjandet viss egendom i överensstämmelse med detav
allmännas intresse eller för säkerställa betalningatt skatter ochav
andra pålagor eller böter eller viten.av

Med egendom liksom i 2 kap. 18 § RF, inte endast fastig-avses,
heter och lösa föremål Ävenockså immateriellautan rättigheter.t.ex.
ekonomiska intressen följer utövandet näringsverksamhetsom av av en
eller ekonomisk verksamhet skyddas bestämmelsenannan Daneliusav

248.a.a. s.

9.2.2 Innebörden

Europadomstolen har uttalat Sporrong och Lönnroth, dom 1982-09-
23, Ser. A No. 52 och dom 1984-12-18, Ser. A No 88 bestäm-att
melsen i artikel 1 uttryck för principer. Den första,treger ärsom av
allmän principenärnatur, respekt för äganderätten. Den andraom
principen villkoren för någon skall berövasatt egendom.anger Den
tredje principen slutligen behandlar inskränkningar i rätten utnyttjaatt
egendom.

De angivna principerna skall inte inu denseparatases som
meningen de inte har något samband medatt varandra. De andra och
tredje principerna särskilda fall ingrepp i äganderätten ochavser av
skall därför tolkas i ljuset den allmänna regeln den förstaav som
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hänvisning.med248Daneliusföruttryckprincipen a.a. s.ger
ärprincipentredjedeninnebörden avsomden närmareDet är av
förut-vilkaundermån ochvadidvs.sammanhang,dettaiintresse

Äveninskränkas.fåregendomanvända omrättensättningar attsom
gällerdetvanligast näregendom äranvändaiinskränkningar rätten att

användai rätteninskränkningar attalltsåfalleregendom,fast
artikeln.underockså intillgångarimmateriella

iförekommeregendom storanvändaiInskränkningar rätten att
framstårinskränkningarMånga somländer.flestadeiutsträckning

artikelistycketandraenligt dettillåtnaocksåochrimliga ärfullt
regleraförnödvändig attlagstiftning ärsådanmedger somsom

SOUseintresse t.ex.allmännasdetiegendomutnyttjandet av
90.del B1993:40 s.

enskildedenförbetungande attsåkaninskränkningarAndra vara
artikeln.medförenliginskränkningen ärfrågaikandet sättas om

proportionalitetsprincipfallsådanaitillämparEuropadomstolen en
föranlederintresseallmännadetmellanavvägning sominnebär ensom

sinanvändakunnaintresseenskildes attoch deninskränkningarna av
viddetOmäganderätten.följeravseendenolikai de avegendom som

iinskränkningenkanbalans,rimliguppnåsinteprövningdenna en
i Europa-egendomsskyddetbestämmelsenstrida omäganderätten mot

konventionen.
haregendomanvändaiinskränkning rätten attPrövningen enomav

handförstainaturligtvis avgörsintresseallmännasi detvidtagits
därmeddomstolar,ochparlamentregering, somnationella t.ex.organ,

249. Det ärDaneliushandlingsfrihet s.mått a.a.visstett avges
eller närmissbrukfalluppenbartföreliggerdet avettbarasåledes när

Europadomstolenfelbedömninggjorthar somnationellade enorganen
Europa-belyses att89. Detdel B1993:40 avSOUingripakan s.

intresse ärallmännasdetuttrycketuttalathardomstolen att
98.No1986-02-21,dommfl.,Jamessintillextensivt natur

tolkningEuropadomstolenspå avexempelnågraskallNedan ges
vissaunderrättäger att,innebär statartikel l attiprincip enden som

egendom.sinutnyttjamöjlighet attinskränka ägarensförutsättningar,
ibestämmelserhuruvida enfråganm.fl.Mellacherfallet omI var

istycketandramed detförenlighyresregleringslagösterrikisk var
reduceradeshyroravtaladeinnebarBestämmelserna attartikeln.

hyresavtalen.enligtgällthadevadtillförhållandeibetydligt som
förelågintedetkonstateratha attefterfannEuropadomstolen att-

detavtalingångna atti genomingripalagstiftninghinder att -genom
denochallmännasdetmellanobalansuppstodintelagstiftningen en

artikel lintedärförstred motLagstiftningenintressen.enskildes
252.Danelius s.a.a.

vissbedrivatillståndåterkallelse atthuruvida avFrågan om
verksamhetbedrivatillståndmeddela atteller vägranverksamhet att

hadeAktiebolagTraktorerTreavgörandetIfall.någraihar prövats
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tillståndett alkoholdryckeratt servera dragits in.restaurang I
Fredin-fallet prövades återkallelse tillståndom exploateraettav att en
grustäkt förenlig med artikel falletIvar Allan Jacobsson prövades
frågan byggnadsförbudett stred artikelnom SOU 1993:40mot Del
B 88 ff..s.

Gemensamt för Europadomstolens bedömning dessa fall ärav att
ingreppen i och för sig bedömdes ingrepp i den enskildessom rätt att
använda sin egendom. I fallet Tre Traktörer Aktiebolag ansåg
domstolen återkallelsen tillståndetatt godtagbart med hänsynav tillvar

klaganden hade varitatt medveten de villkor hade uppställtsom som
enligt tillståndet. I Fredin-fallet konstaterade domstolen det inteatt
innebar kränkning artikel l nären utövade kontrollav staten denöver
enskildes markanvändning. Inte heller i målet Allan Jacobsson förelåg
någon kränkning artikel med hänsyn dels till förbudetav att att
bygga gällde då klaganden förvärvade fastigheten, vilket klaganden
varit medveten dels till förbudetatt omprövadesom, a.s..

9.3 En jämförelse med svensk lagstiftning som
medger inskränkningar i äganderätten

9.3. 1 Allmänt

Det finns åtskilliga offentligrättsliga regler i olika avseenden ochsom
under vissa förutsättningar medger det inskränkningargörsatt i
äganderätten till egendom. Förfaranden möjliggör överföringsom av
egendom till det allmänna, enligt bestämmelsernat.ex. i expropria-
tionslagen 1972:719, faller givetvis in under tillämpningsområdet för
bestämmelsen i 2 kap. 18 § RF.

Andra förfaranden innebär ingrepp i äganderätten till egendomsom
gäller endast användningen egendomen. Flertalet dessa bestäm-av av
melser utgör exempel på rådighetsinskränkningar vilka i frågarena -lös egendom faller utanför det grundlagsfästaom egendomsskyddet.-
Det här frågaär regler i det allmännas intresseom sättersom gränser
för den enskildes möjligheter fritt förfoga sinatt över egendom.

I det följande skall några exempel på svensk lagstiftningges som
reglerar användningen egendom. Eftersom inskränkningar iav rätten

använda mark och byggnaderatt omfattas egendomsskyddetnumera av
bortses här från lagstiftning medger inskränkningar i använd-som
ningen sådan egendom.av
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lagstiftningsådanpåExempel9.3.2

bl.a.bestämmelserfinnskulturminnen om1988:950lagenI om
fårkulturföremåläldreVissakulturföremål.landetutförsel avur

beviljasintetillståndOmtillstånd.landetföras utanintesålunda ut ur
äganderätteniinskränkningDenersättning.tillintedet rättgrundar

torde utgörainnebär,tillstånd enkravetföremåldessatill som
grundlagsfästadetutanförfallerrådighetsinskränkningsådan som

f..63Del A1993:40SOUegendomsskyddet s.
äganderätten.iinskränkningarinnebärÄven skötsellagstiftningviss

ochmiljö-1982:1080hälsoskyddslagen gersomgällerDet t.ex.
förbudochföreläggandenmeddelabefogenhethälsoskyddsnämnden att

djurskyddslagenolägenhet,sanitärförriskenelimineraför att
ochbefogenhetermotsvarandelänsstyrelsenbl.a.1988:534 gersom

bestämmelser attinnehåller varorom1971:511livsmedelslagen som
situationerDehand. somfårlagenmedstrid tasisaluhålls omsom

Holmbergegendomsskyddet seutanförfallerlagari dessa -regleras
68Del A1993:40SOUoch136 s.1980GrundlagarnaStjernquist, s.

85.RagnemalmPetréndock a.a. s.jfrf.; - inskränk-frågaitillämplighetegendomsskyddets omFrågan om
gälldelagstiftningsärendedeti sombelystesäganderättenbl.a.iningar

Detenskiltihandredskap vatten. varmedallmänhetenförfiskefritt
egendom utanöverföring omfrågaintelagstiftningsärendet avomi

formisärskild t.ex.rätt,ieller aväganderätteniinskränkning
departe-uttaladeärendetIallmänheten.förförmåntillarrenderätt,
lutadehan närmast14107198485: attprop.bl.a.mentschefen s.

i denställningstagandettillämplig attinteRF§18 men2 kap. varatt
ersättningsbestämmelsensföravgörandebordeintefrågan ensamt vara

angeläget attdet tvärtomdepartementschefenEnligt varutformning.
till dethänsynmedlösningtillfredsställandefickersättningsfrågan en

grundlagsbe-uppnåville genomenskildeför denskydd mansom
förlustgjordefiskerättenskild ensominnehavareDestämmelsen. av

denförersättningtillrättdärförbordefisketfriadet gesgenom
i lag.bestämsgrunderenligtförlusten som

falldeinledningsvis att152konstaterade a.Lagrådet s.prop.
tillhänförligakundeintelagstiftningsärendet ansesiavsågssom

annatuttrycketLagrådetEnligtRF.i varexpropriationsbegreppet
belysan-detbegreppettolkningenFör varförfogande avsådant vagt.

fallahadetillämpningsområde ansettsbestämmelsensutanförde att
miljös-ochnaturvårds-byggnads-,enligtrådighetsinskränkningar t.ex.

aktuelladetidragframträdandeEftersom ettkyddslagstiftning.
visstisigfinnafick ettfiskerättshavarelagstiftningsärendet attvar

rådighetsinskrän-medlikheterLagrådetenligtfalletföreteddetålande,
områden.andralagstiftningkande

denfallklaramellangråzon avfannsdetframhöllLagrådet att en
bestämt attfallochåsyftade var§18i sombestämmelsenkaraktär
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hänföra till rådighetsinskränkningarna. Enligt Lagrådet det frånvar
rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställandemest i fall inom dennaatt-
grâzon utforma lagstiftningen så den uppfyller kravenatt enligt-
grundlagsregleringen. Lagrådet anförde till sist det inte hade någonatt
invändning den ståndpunktmot hade intagits i remissprotokollet,som
nämligen bestämmelsen i 18att § inte tillämplig,attvar anse som men
framhöll beaktansvärda skäl kundeatt anföras för de grunderatt som
låg bakom stadgandet borde genomslagskraft även det gälldenärges
lagstiftning kanske inte formellt omfattades bestämmelsensom av men
sakligt näraliggande.sett var

Departementschefen vidhöll sin inställning endast inkomstförlustatt
borde ersättas och någon ersättningatt för sänkta markvärdent.ex.
inte skulle utgå.

Det bör i sammanhanget anmärkas Högsta domstolenatt i ett
lagprövningsärende NJA 1992 337 har prövat ersättningsreglemass.
förenlighet med bestämmelsen i 2 kap. 18 § RF. Högsta domstolen
uttalade varken ordalydelsenatt grundlagsbestämmelsen i 18 § ellerav
motiven till bestämmelsen klart vid handen den tillämpligärger om
vid ingrepp i enskilds ñskerätt. Högsta domstolen konstaterade vidare

det vid ersättningslagensatt tillkomst gjordes den bedömningen att
2 kap. 18 § RF inte tillämplig. Ersättningslagens bestämmelservar
kunde därför inte åsidosättas med stöd bestämmelsen egendoms-av om
skyddet i RF.
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10 Något varumärkenom

10. 1 Allmänt

Så all reklam ellergott som marknadsföring skerannan med utnyttjan-
de olika varukännetecken. I dettaav avsnitt kortfattad redo-ges en
görelse för vissa frågor varumärkesrättsligav har betydelseart, som
för utredningens överväganden och förslag.

10.2 Varumärkets funktion

Varumärket kan sägas främst konkurrensmedel.ettvara Innehavaren
varumärket särskiljer och framhäverav sina från övrigavaror varor

förekommer marknaden.som Varumärket spelar också rollstoren
symbol för den goodwillsom innehavaren märket harsom skapatav

för sina och detvaror, inte sällanrepresenterar mycketett stort
ekonomiskt värde. Varumärket kan sägas denutgöra grundläggande
förutsättningen för näringsidkareatt reklamen och andragenom
marknadsföringsåtgärder skall kunna kommunicera direkt med
presumtiva konsumenter För konsumenternaav kanen vara. varumär-
ket underlätta identifieringen den efterfrågas.av Varumärketvara som
har betydelse det underlättaratt för konsumenternagenom kopplaatt
ihop reklam, konsumentupplysning med rättm.m. vara.

10.3 Vissa grundläggande begrepp inom
varumärkesrätten

Ett varumärke är särskilt känneteckenett för eller tjänstervaror som
tillhandahålls i näringsverksamhet, 1 §en varumärkeslagen
1960:644. Varumärket särskiljer efter deras kommersiellavaror

vilket kan skilt frånursprung, det faktiskavara ursprunget.
Med varumärke sådana känneteckenavses typer kanav som vara

föremål för registrering enligt varumärkeslagen. Det vidare begreppet
varukärmetecken används beteckning för såväl registrerbarasom som
icke registrerbara kännetecken, 2 § andra stycket varumärkeslagen.

Varumärkesrättsligt skydd uppkommer antingen registreringgenom
eller inarbetning. Att varumärkeett inarbetatär innebär det här iatt
landet inom betydande del den krets tillen vilken det riktarav sig är
känt beteckning för desom tillhandahålls under känneteck-varor som
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inarbetningsskydduppnåttskall hakänneteckenförKraven ettattnet.
iträddevarumärkeslageni somändringarnågotmildratshar genom

1995.januariden 1kraft
beståkanregistreras,kankänneteckendvs somvarumärke, ettEtt

inbegripet0rd,särskiltgrañskt,återgeskanteckenalla somav ellerformenochsiffrorbokstäver,figurer,samtpersonnamn
kantecknenförutsattförpackning, attdessellerutstyrseln varaen

sådanafrånnäringsverksamhetitillhandahålls ensärskilja somvaror
stycketandra§1verksamhet, varu-itillhandahålls annanensom särskilj-hardetendastregistrerasfårvarumärke omEttmärkeslagen.

uteslutandevarumärkeEttvarumärkeslagen. som§13ningsfönnåga,
art,tilläggeller varansändring angermindreendastmedeller

särskiljnings-hasigförochiinteskall ansese.d.mängdbeskaffenhet,
13ibestämmelsenenligtförmåga

endast mär-delssärskiljningsförmåga år attkravettillMotiven
funktionvarumärkets attfyllakanförmågasådan ansesharken som
ifrånnäringsverksamhet annanenvaroriindividualisera envaror

erhållakunnalämpligt enattharinte ansettsdetdelsverksamhet, att
ellerartord varasenangeranvända ett somt.ex.ensamrätt att

beskaffenhet.
intedetvidarefordras attregistrerasskallvarumärkeFör ettatt
Ettvarumärkeslagen.§14enligtregistreringshindernågotföreligger

allmän-vilseledaägnat attdet ärregistrerasfår intevarumärke om
ellerförfattningellerlagstrider motsättdet annatellerheten om

registrerings-Dessaförargelse.väckaeller ägnat attärordningallmän
absoluta.hinder är

ellerinnehållermärketregistrerashellerfår inte omvarumärkeEtt
ellerfirma somuppfattas annanssomägnat attärnågotbestår somav

också ettnämnas attbörregistreringshindrenBlandsläktnamn.annans medförväxlingsbart ett namndet ärregistrerasfårintevarumärke om
ellernäringsverksamhetianvändernågon enfirma annaneller somen ansökantidigareefterregistreratärvarumärke somnågonmed annans

ansökandåinarbetatärvarukännetecken somnågonmedeller annans
medförväxlingsbart ett varu-märket ärOmregistrering görs.om kannågonanvänds annanansökanför avtidenvidkännetecken som

vetskapmedgjorts omharansökanregistreras,heller omintedet
kännetecknetandradetinnanmärkesittanväntintesökandenochdetta

Detrelativa.registreringshindren ärangivnaDebruk.i nutogs registre-berörsrättden avfår ske, varsregistrering ominnebär att
absolutnågotföreliggerövrigtiintedetochdetmedgerringen

registreringshinder.
tidsbegränsad,inte menvarumärke ärregistrerattill ettEnsamrätten

kanRegistreringenär.tioendastigällervarumärkesregistreringen
gånger.antalobegränsatförnyasdock ett

känneteck-också atterhållaskan genomskyddVarumärkesrättsligt
ikännetecknetnämnts, attharredaninnebär,Det sominarbetas.net
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Sverige inom betydande del den krets till vilken det riktaren sigav är
känt beteckning för de tillhandahålls undersom känneteck-varor som

Denna krets benämns omsättningskretsennet. och kan delas in i två
huvudgrupper.

Den består de kan tänkas köpaena dengruppen av personer som
aktuella produkttypen, och den andra består degruppen av personer

verksammaär inom den bransch handlar med produkten;som tillsom
den räknas både tillverkare och distributörer.senare gruppen Be-
dömningen vad betydandeär del kan inteav generelltsom en anges
enligt någon speciell notoritetsskala beror på omständigheternautan i
det enskilda fallet prop. 199495:59 45. Av betydelse för den be-s.
dömningen bl.a. detär mångaär uppfattar märketom personer som

beskrivande beteckning. De ingår i omsättningskretsensom en som
skall vidare känna till det aktuella märket kännetecknaratt vissen

De behöver däremot inte i vilken näringsverksamhetvara. veta varan
tillhandahålls.

Det varumärkesrättsliga skyddet innebär ingen inne-änatt annan
havaren varumärket i näringsverksamhet får använda det eller någotav

varumärke förväxlingsbartärannat med det skyddade märket.som
Ensamrätten således begränsadär på två och omfattarsätt endast dels
sådana märken förväxlingsbaraär med det, dels användningsom av
märket endast i näringsverksamhet.

Två märken förväxlingsbara bara de så likaär de kananses attom
förväxlas och de dessutom huvudregel kännetecknarsom varor- -

eller liknande slag, 6 första§ stycket varumärkeslagen.av samma Vid
förväxlingsbedömningen beaktas såväl märkes- varuslagslikheten.som

Vid förväxlingsbedömningen tillämpas s.k. produktregel. Denen
innebär det krävs mindre i frågaatt märkeslikhet, det ärom om

slags marknadsförs under märkena. Ochsamma kanomväntvaror som
två märken förväxlingsbara även inte desamma,äranses om varorna

märkena i sig mycket lika.ärom
Från huvudregeln varumärken skallatt elleravse varor av samma

liknande slag för förväxlingsbara viktigtatt görs undantag.vara ett
Det gäller varumärken har särskilt anseende marknadenett ochsom

har ha särskilt skyddsbehov. Det kanansetts frågaettsom vara om
varumärken så kändaär okontrollerad användningattsom ävenen -
för helt andra märketän känt förär riskerarvarutyper allvarligtatt-
skada märkets renommé.

Regeln skydd utanför förgränsen varuslagslikhet finns i 6 §om
andra stycket varumärkeslagen. Bestämmelsen innebär förväxlings-att
barhet kan åberopas till förmån för kännetecken välärett ansettsom
här i landet, användningen liknande känneteckenom ett annatav
skulle dra otillbörlig fördel eller skulle till förfång för det välav vara
ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Använder någon i näringsverksamhet uppsåtligen eller oakt-av-
samhet kännetecken förväxlingsbartett är med skyddatsom ett-- va-
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inne-skadeståndsskyldighetnormalt gentemotsig denneådrarrumärke
Uppsåt-varumärkeslagen.38 §varumärket,skyddadedethavaren av

varumärkeslagen.37 §straffbart,dessutomvarumärkesintrång ärligt

i klasserRegistrering sker10.4

flerai ellervarumärkeregistrerasvarumärkeslagen16 § ettEnligt en
ochfastställs Patent-klasseri sådanaIndelningenklasser avvaror.av
förKlassenförklassersådanafinns 34registreringsverket. Det varor.

tänd-för rökareartiklartobak,omfattar samtklass 34tobaksvaror
innehållavarumärke skallregistreringansökanEn ettstickor. avom

klasseroch demärketför vilka ärde avsettuppgift varornavarorom
varumärkeslagen.§17tillhör,

varumärkentillLicensiering rätten10.5 m.m.av

varumärkeslagen.32 §överlåtas,kanvarukänneteckentillRätten ett
till vilkenrörelsedenöverlåtelsemedsambandivanligenskerDet av

rörelsetillhörvarukänneteckenanknyter. Ettkännetecknet ensom
avtalats. Ettnågotinterörelsen, annatöverlåtelseniinnefattas omav

överlåtelsemedsambandöverlåtasvarukännetecken kan även utan av
licensieras,slutligenkanvarukänneteckentillrörelse. Rätten etten

§34tredjetillupplåtaskankännetecknetnyttjadvs. man,rätten att
varumärkeslagen.

innehava-innebärvarumärkenlicensiering attBestämmelsen avom
förlicensmärketnyttjanågon rättvarumärke attett annangerren av

för för helaregistreratmärket samtäralla deellerdel somvaroren
eller icke-exklusivvidarekanLicensenlandet.deleller varaen av

Är licensgivarensigåtarlicensexklusiv attdet frågaexklusiv. om en
får licenstaga-licensicke-exklusivVidtill andra.upplåta licensinte en

Innehavarenvarumärket. ettanvändanågoninte ensamrätt avattren
varumärkettillknutnarättigheter ärdeåberopavarumärke kan som

licensavtaletbestämmelse iöverträderlicenstagare engentemot somen
utfärdadlicensenför vilka ärdebl.a.avseendemed arten varorav
skall påLicensentillverkar.licenstagarendepåkvaliteteneller varor

dockharanteckningSådanvarumärkesregistret.iantecknasbegäran
skulleefter licensvarumärkeOmbetydelse. vararättslig ettingen

anteckning vägras.sådanskallvilseledande,uppenbart
hartill detlicenssedanvilseledandevarukännetecken ärOm ett

kännetecknet,användaförbjudasvitevidlicenstagaren attkanupplåtits
varumärkeslagen.stycketförsta35 §
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10.6 Registrering ivarumärke olikaav samma
klasser

En grundläggande varumärkesrättslig princip är varumärke kanatt ett
registrerat för olika eller tjänster. Innehavarenvara varor ettav

varumärke kan således låta registrera sitt varumärke för bådet.ex.
tobaksvaror och kläder. Någon möjlighet med stöd bestämmel-att av

i varumärkeslagen förhindra sådan registrering för olikaserna varor
finns inte.

10.7 Kravet användning

Regler användningstvâng finns i 25 § varumärkeslagen. Bestäm-om a
melsen innebär varumärkesregistrering kan hävas, innehava-att en om

märket inte inom fem år efter det registreringsförfarandetattren av
har avslutats gjort verkligt bruk varumärket här i landet för deav

märket registrerats för. Detsamma gäller sådant verkligtvaror om
bruk inte har skett inom period fem år i följd. Om det föreliggeren av
giltiga skäl till märket inte har kan hävninganvänts dock inte ske.att
Enligt bestämmelsen likställs med verkligt bruk dels varumärketatt
används i form den registrerade, avvikelsenänen annan om avser
endast detaljer, dels märket här i landet anbringas elleratt varor
deras emballage för exportändamål.

I 25 b § kompletterande bestämmelse innebärges en att,som om
finnsdet grund för hävning registrering endast för del deav en en av

märke har registrerats för, registreringen skall hävasettvaror som
enbart för dessa varor.

Bestämmelsen erhöll denna lydelse ändring i varumärkes-genom en
lagen trädde i kraft den januari1 1993 prop. 199293:48, bet.som

Ändringenl99293:LU17, rskr. l99293:125. föranleddes av
Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet och innebar bl.a. använd-att
ningstvånget skärptes den tidigare formuleringen varit iattgenom

Ändringenbruk ändrades till gjort verkligt bruk varumärket.av
innebar också användningstvånget gjordes produktrelaterat, vilketatt
betyder registreringen varumärke kan hävas frågai deatt ettav om

intemärket används för, medan den består för andravaror som varor
märket i bruk för.är Det alltså inte längre möjligtär vid-som att

makthålla registreringen varumärke för alla de detett ärav varor
registrerat för enbart verkligt brukgöra märket förattgenom av
någon dessaav varor.

Användningstvånget innebär märket skall föranvändas sittatt
ändamål kännetecken. Det således inte tillfyllestär användaattsom
märket firma eller Kravet verkligt bruksom som personnamn.
innebär också användningen märket måste allvarligt menad.att av vara
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affärs-påmedsambandiskemåsteanvändningenbetyder enDet att
tjänstenellermarknadsföringgrundadövervägandenmässiga varanav
märktabortslumpandeellerSkentransaktionerallmänheten. avtill
Kravetbestämmelsen.ibruksådantdärför inteutgör avsessomvaror

påanvändsdetuppfyllttordemärketbrukverkligtpå omvaraav
Detförsäljning.tillutbjudsmedsambandieller attsjälva varanvaran

i reklamanvändsmärketbrukverkligt närfrågaocksåtorde omvara
sambandiskerdet näramarknadsföringieller omvaran,avannan

99.marknaden a.påförsmed s.ut prop.att varan

på detöverenskommelserInternationella10.8
områdetvarumärkesrättsliga

Allmänt10. 1

åtagan-internationellautsträckningipräglasImmaterialrätten stor av
Detvarumärkesrätten.ocksågällerDetöverenskommelser.ochden

antaliskyddåtnjutervarumärke stortettvanligtmycket att ettär
varumärkesrättsligadendockUtgångspunkten ensam-är attländer.

detländerandra änirättsskydd ävenBehovetnationell.ärrätten av
ochkonventionerinternationellaflertaltilldärför letthar ettegna

dominerarområdetvarumärkesrättsligaPâ detöverenskommelser.
Paris-rättsskyddindustrielltför188320denPariskonventionen mars

jfrtillkommitTRIPs-avtalets.k.dethartidPåkonventionen. senare
gemenskapsvarumär-4094EEGFörordningen199495:35. omprop.

här.också nämnasken bör
Pariskon-tillanslutnaländernordiska ärövrigaSverigeSåväl som

tillocksåsiganslutabeslutatnyligen attharSverigeventionen.
rskr.199495:LU7,199495:59, bet.Madridprotokollet prop

föranlettharMadridprotokollettillträdaBeslutet199495:108. att
protokollet.enligtförfarandetvarumärkeslageniändringar om

regeringenharkraftihar trättinteprotokollet ännuEftersom
kraft.ireglernabemyndigats sättaatt

Pariskonventionen10.8.2

konven-internationellagrundläggandedePariskonventionen är en av
huvud-Konventionensområdet.varumärkesrättsligadetpåtionerna

irättigheterimmateriellainnehavaresäkerställasyfte att avär att
uppnåkankonventionen gottetttillanslutetland ärnågot som

Pariskonventionen näraärkonventionsländer. nogövrigairättsskydd
grundprinciper.vissabyggerKonventionenvärldsomfattande.

behandlingnationellprincipernaintresse,såvitt är omDessa är, avnu
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och minimiskydd. Den principen återspeglas i konventio-om senare
bestämmelser dels vilka registreringshinder unionslän-nens om som

dernas lagstiftning måste innehålla, dels vilka omständigheter intesom
får hinder för registreringutgöra varumärken.av

Bestämmelsen nationell behandling finns i artikel 2 l. Denom
innebär de tillhör land anslutet till konventionenäratt ettsom som
skall i samtliga övriga unionsländer åtnjuta de förmåner i fråga om
skyddet den individuella äganderätten de särskilda lagstift-av som
ningarna för närvarande eller framdeles kommer tillerkänna landetsatt

medborgare, varvid intrång fârinte ske i de rättigheteregna som
särskilt tillförsäkras konventionen.genom

Ett unionsland måste alltså tillförsäkra medborgare i övriga
unionsländer skyddsnivå landets medborgare detnärsamma som egna
gäller den individuella åganderätten. Inte endast fysiska personer
omfattas bestämmelsen. Med uttrycket medborgare alltsåav avses
också juridiska Som framgår redan ordalydelsen ärpersoner. av
skyddsobjektet för bestämmelsen nationell behandling det indu-om
striella rättsskyddet innefattar bl.a. känneteckensrätten.som

Som redan har innehåller Pariskonventionen också bestämrnel-sagts
den lägsta standard unionsländernas nationella lagstiftningser om som

Ävenmåste ha på det immaterialrättsliga området. Pariskonventio-om
sålunda föreskriver vissa minimiregler i fråga det nationellanen om

skyddet och nationell behandling frågai förskyddet utlänningar,om
reglerar konventionen inte den utformningen den nationellanärmare av
lagstiftningen i dessa hänseenden Levin, Noveller i Varumärkesrätt
1990 f..21s.

De bestämmelser i Pariskonventionen särskilt intresse förärsom av
utredningsuppdraget dels den innebär beskaffenhetenär denattsom av

märke för inte får hinder för registreringär utgöraett avsettvara
artikel 7, dels den s.k. telle quelle-regeln artikel 6 quinquies,
section A. Telle quelle-regeln kan utvidgandesägas utgöra ett

iundantag förhållande till bestämmelsen nationell behandling iom
artikel 2 Levin 19 f..a.a. s.

Bestämmelsen artikeli 7

Enligt bestämmelsen i artikel får beskaffenheten7 denav vara
vilken fabriks- eller handelsmärke anbringas inte iärett avsett att
något fall hinder för registrering märket.utgöra av

Syftet med bestämmelsen det industriella rättsskyddet skallär att
oberoende den skyddet kommer säljasattvara av om vara som avser,

i det aktuella landet. Som exempel kan det inte möjligtnämnas äratt
registrering varumärke anledningenvägra den det äratt ett attav av
användas benämning läkemedel inte godkäntsavsett att ettsom som

sådant vederbörande myndighet; det kan nämligensom av vara av
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tillsäkerställa ensamrättvarumärkesinnehavarenför attintresse en
Bodenhausen,godkänns seläkemedlethändelseför denmärket senare

ofprotectionfor theConventionParisof theApplicationtheGuide to
128.19681967,inStockholminrevisedIndustrial Property s.as

användningenfalltillämplig i närocksåbör avBestämmelsen vara
eller närslagsvissafrågaiförbjudenvarumärke är varoromett

för-harmonopol. Denföremål för ettärförsäljningen varaenav
revide-framgick vidvilkettillämpningsområde,hållandevis snävt en
dåföreslogsDet1958.âr attLissabonikonventionenring av
ocksågällatillutsträckasskulletillämpningsområde attbestämmelsens

varaktighetenvarumärkesregistrering samtförnyelseansökan enavom
a.s..Bodenhausenvarumärkeanvändaexklusiva rätten ettden attav

quinquies6artikelquelle-regeln iTelle

vederbörligenhemlandivarjeskallartikelni ettbestämmelsenEnligt
sinskydd ierhållaregistreraskunnavarumärke samtregistrerat
demedunionsländer,övrigaiquelletelleformursprungliga

A.sectionartikelniförbehåll angessom
krävshävdasskall kunnabestämmelsenenligtskyddtillFör rättatt
alltsåräckerDetregistrerat.vederbörligenmärket ärförstaför det att

märket. Föranvändabörjarellerregistreringansökerinte att omman
Medhemland.s.k.iregistreratsharmärket ettdetandra krävsdet att

verkligtsökanden hardärlanddet ettartikelnenligthemland avses
sådantnågotharsökanden inteeller,handelsföretagindustri- eller om

hemvist.sittharsökandenunionsland därunionsland, detiföretag ett
hemlandunionsland, räknasihemvistharintesökanden ett somOm

medborgare.sökanden ärvilketland idet
deibestämmelsenivillkorenuppfyllervarumärke gesEtt som

quelle.telleformursprungligasinskydd iunionsländernaövriga -
varumärkesbe-tolkainteemellertid attMedlemsländerna tvungnaär

nationelliförekommerdetfrånavvikersätt somettgreppet som
be-enligtskyldigtdärför inte attunionsland ärEttlagstiftning.

landetsenligtföreteelseskyddartikelnistämmelsen somenge
förförutsättningarnauppfyller attintehuvudlagstiftning tagetöver

Levinoch111Bodenhausenvarumärke se a.a.betecknas a.a. s.som
21.s.

innebärundantagsbestämmelser att eninnehållerArtikeln som
endastogiltigförklarasellervarumärke kan vägrasregistrering ettav

undantagethärsärskilt intresse ärAvsituationer.angivnasärskilti tre
förklarasellerkanregistrering vägrasinnebär3punkten atti ensom

ordningallmänellersedgodstridervarumärket motogiltig, om
B.section

stridaskullevarumärkedärsituationer ansesexempel ettSom
innehållermärkenharordning nämntsallmänoch somsedgodmot
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obscena bilder, religiös symbol eller beteckning på politiskten etten
parti förbjudet. Detsammaär gäller symbol betecknarsom en ettsom
offentligrättsligt Bodenhausen 116.organ a.a. s.

Olika uppfattningar i doktrinen förenligheten förbudom ett motav
varumärkesanvändning med Pariskonventionens bestämmelser

Olika åsikter är representerade i doktrinen i fråga de aktuellaom nu
bestämmelsernas innebörd och räckvidd.

ståndpunktEn har intagits bestämmelsernaär i artikel 7 ochattsom
6 quinquies kan hinder för lagstiftningutgöra inskränkningaren om
i möjligheten använda tobaksrelaterat varumärke föratt andraett varor
eller för tjänster Bernitz, European Intellectual Property Review 1990

137 ff.. Bernitz hävdar konventionstexten i deatts. man av nu
återgivna bestämmelserna kan följandedra slutsatser. Det för detär
första inte möjligt hindra utländska företag från låta registreraatt att
sina varumärken i form i land. Det saknar därvidett annatsamma
betydelse vilken märket För dettyp andra harav vara som avser.
utländska varumärkesinnehavare krävarätt deras varumärkenatt att
registreras i ursprunglig form i andra unionsländer, såvida inte de
särskilda registreringshindren tillämpliga. Vilkaär registreringshinder

kan uppställas nationellt regleras i Pariskonventionen. För detsom
tredje skall det registreringshinder handlar god sed och allmänsom om
ordning och i sammanhanget kan ha viss relevans tolkassom- -
restriktivt.

Bestämmelserna i artikel 7 och 6 quinquies under vilka förut-anger
sättningar varumärkesregistrering får respektivevägras hävas. Enen
lagstiftning gäller endast användning varumärken kan enligtsom av
Bernitz också i fråga.sättas

Bernitz framhåller det såväl Pariskonventionens deatt av som
nationella varumärkeslagarnas uppbyggnad framstår uppenbart attsom
registrerade varumärken skall kunna användas kommersiellt. Enligt
Bernitz framgår det också indirekt definitionen i nationell lagstift-av
ning tillensamrätten varumärke; den definieras oftaettav ettsom
förbud för använda detmed skyddade märket förväxlings-att ettannan
bart kännetecken 4 §se varumärkeslagen.

Mot bakgrund dessa, allmänna synpunkter konstaterar Bernitzav att
det lagligt för såvälär utländska inhemska företag registreraattsom

varumärke för tobaksvaror och för andra eller församma varor
tjänster. Enligt Bernitz måste det också tillåtet användaattvara
registrerade varumärken för både tobaksvaror och andra produkter
eller för tjänster. Bernitz det redan själva syftet medattmenar av
varumärkesrätten framgår varumärke har registrerats ocksåatt ett som
kommer användas. Bernitz framhåller de flesta ländersatt att varu-
märkeslagstiftning innehåller användningstvång innebärett attsom
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användsharintemärkethävas,kanvarumärkesregistreringen om
i Mark-avgörandetill detocksåhänvisarBernitztid.vissunder

Enligt4.4.3.avsnittibehandlatutredningen harnadsdomstolen som
användamöjligheteniinskränkning attskulleavgörandet varu-en

tilliståtobaksvaror motsatsandraför änCamelmärket varor
varumärkesrätten.inomprincipergrundläggande

generelltsikteåtgärder ettåsiktenden tarBernitz attär somav
ellerandraförtobaksvarumärkenanvändningen varorförbud mot av

enligtkanlagstiftning. Detspeciellkrävaskulletjänsterför ny,en
generelltskulledetgällandeknappast göras attemellertidBernitz

tobaksvarumärkenanvändaordningallmänellersedgod attstrida mot
svårtdärförskulleDet atttobaksvaror.andra än varaför t.ex. varor

intedensådant sättrestriktioner attmedlagstiftning ettutforma en
bestämmelser.Pariskonventionensmedkonfliktikommer

tobaksvarumärkenanvändningenförförbudUppfattningen avettatt
med deoförenligtskulleintetobaksvarorandra änför varavaror

företrädd iocksåPariskonventionen äribestämmelsernaaktuella
ff.311994-95TidskriftJuridiskiKarnelldoktrinen se s.

quinquiesartikel 6ibestämmelsenframhåller avserKarnell att
kandärför intedenochmärken,registreradeför attskyddetendast

bestämmelsenstridaskulledetpåståendet motförstödtill attåberopas
sittgrundarKarnellvarumärke.användningvissförbjuda ettavatt

konventionstexten, överiordalagenhandförstai somuppfattning
andra,detFörmärke.användningen ettintehuvud nämner avtaget

ljusetibestämmelseninnebördenmåste avKarnell, sesavmenar
registrerings-endastgällthafrån6 bisartikeli attbestämmelsen som,

förväxlingsbarafallvissairegistreringhävandeoch avvägran av
användningenocksågällatillutsträcktes1959 avår attkännetecken,
tillämpningsom-utvidgadiskussionNågonkännetecken. attsådana om

framhållerKarnellinte. attförekomquelle-regelntelleförrådet
skyddetochvarumärke motregistrering ettförbudet vägraatt avmot

sig,ivärde ävenharvarumärketill ett omi ensamrättenintrång ett
märket.användaovillkorlig rättfinns attintedet en

iunionsländerna rättPariskonventionen attmedgerKarnellEnligt
Varumärkes-omfattandereglerlagstiftningnationell meraomge

märkeanvändningenfråga ettiförmåner avrättsliga t.ex. om --
Karnellkonventionen.ibestämmelserna menarföljervadän avsom

uppfattningentalar atttraktattolkningsprinciper emotockså gängseatt
Pariskon-stridaskullevarumärkesanvändning motvissförförbudett

lydelsendentillkomstenVid senastebestämmelser. avventionens av
traktaträttenWienkonventionenvisserligenhadePariskonventionen om

enligtemellertidWienkonventionentillkommit.inte ansesännu
Wienkonven-Enligttolkningsprinciper.erkändaredanspeglaKarnell

iärligttolkastraktatskalltolkningsföreskrifteroch desstionen
uttryck,traktatensmeningenmed den gängseöverensstämmelse av

artikel 6syfte. Iochändamåltraktatensljusetiskallvilka avses
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quinquies det enligt frågaKarnell endast registreringenär om
förrespektive skyddet varumärke, inte märkets användning.ett om

10. 8 3 TRIPs-avtalet
.

De multilaterala handelsförhandlingarna inom försenaste ramen
Allmänna tull- och handelsavtalet GATT, den s.k. Uruguayrundan,
avslutades i december 1993. Förhandlingarna resulterade i bl.a. ett
avtal upprättande Världshandelsorganisationen World Tradeom av
Organization, WTO. Däri inbegrips antal avtal och överens-ett stort
kommelser på de olika områden omfattats förhandlingarna. Ettsom av

dessa avtal avtalet handelsrelaterade aspekter immaterial-ärav om av
Trade-Related ofAspects Intellectual Property Rights, TRIPs.rätter

kraftTRIPs-avtalet trädde i den januari 1995 behöver intel men
förräntillämpas den januari 1996. Sverige ratificerade avtalet i1

december 1994 prop. 199495:35, bet. 199495:NU8, rskr.
199495: 139.

Avtalet behandlar skyddet de immaterialrättsliga ensamrätternaav
innefattar syftaroch bestämmelser bl.a. varumärken. Avtalet tillom

främja effektivt skydd immaterialrätterna och motverkaatt ett attav
den internationella handeln med förfalskade Avtalet ställervaror.
också krav medlemmarna inför nationella förfaranden skallatt som

skyddet för immaterialrätterna. lagstiftning uppfyllerSvenskgarantera
i huvudsak bestämmelserna i avtalet 64. TRIPs-avtalet hara. prop. s.

Åtskilligautvecklingsländerna.sin betydelse det gällerstörsta när
utvecklingsländer inlemmas i övergripande internationell immateri-en
alrättslig skyddsordning f.. kommera. 64 Avtalet därmedprop. s.

underlätta för svenska rättsinnehavare beivra olika formeratt att av
intrång i immaterialrättsliga ensamrätter.

TRIPs-avtalets detillkomst skall bakgrund bl.a. bristerses-mot av
i såväl materiellt processuellt hänseende finns i de interna-som som

immaterialrättens omrâde. gäller bl.a.tionella regelverken Det
Pariskonventionen. Regelverken har saknat krav införandet.ex. av
nationella sanktionsbestämmelser och förfaranden för bindande

därförtvistlösning på internationell nivå. Efterlevnaden har på många
håll varit i det obefintlig.närmaste

Bestämmelserna i TRIPs-avtalet minimikaraktär. Medlem-är av
införa ikan således längre gående skydd de nationellaettmarna

rättsordningarna. avtalet klargörs också förhållandet till vissaI
viktigare immaterialrättskonventioner, bl.a. Pariskonventionen.
Jämfört Pariskonventionens bestämmelser innebär avtaletmed ett
förstärkt skydd på flera viktiga punkter. För första gången har det i

regelverket införtsdet internationella immaterialrätt bestäm-om en
mest-gynnad-nationsbehandling. Bestämmelsen innebärmelse attom

immaterialrättsliga förmåner medlem beviljaralla som en en annan
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allaovillkorligt skall medgesrättssubjekt omedelbart ochmedlems
rättssubjekt.andra medlemmars

förhållandevisutgjortbestämmelser varumärken harAvtalets om
bestämmelsernaokontroversiella områden 67. Genoma. prop. s.

märkenvarumärkesskyddet till gällautsträcks ävenatt avsersom
ochvarumärken,tvångslicensieringförbjudsVidaretjänster. av

måstevarumärkenvillkor utländskaföreskrivamöjligheten attatt om
i främstDetkombination med lokala märken begränsas.i äranvändas

utredningens arbete.hänseende TRIPs-avtalet berörsistnämnda som
avtalet har följande lydelse.20 iArtikel

skall intenäringsverksamhetAnvändning varumärke iettav
till-användningsåsomförsvåras särskilda krav,oskäligt av

form ellersärskildanvändning imed varumärke,annatsammans
ochsärskiljaförmågaminskaranvändning dess att varorsom

från demnäringsverksamhettillhandahålls itjänster somsom en
kravintetillhandahålls i utesluterDetta att varu-annan.en

tillverkarenangivandeskall användas medmärket varornaavav
med,i fråga, tillsammanstjänsternaeller attutan samman-men
särskiljer tillverkarensmed varumärkekoppla det det egnasom

tjänster.ellervaror

ellervaruslagetTRlPs-avtalet föreskrivsiartikel 15.4 artenI att av
hinderaldrig fåranvändas för utgöravarumärke skalltjänster ettsom

registrering varumärket.för av

gemenskapsvarumärkenFörordningen10. 8.4 om

december 199320denEG 4094förordningRådets omnr av
Genom1994.kraft den 15gemenskapsvarumärken trädde i mars

varumärkessystemgemenskapsrättsligttillskapasförordningen ett som
varumärkes-fåregistrering kanansökaninnebär att omman genom en

registreringOmgemenskapen.kännetecken i hela etttillrätt ett av
kanmedlemsländerna,godkännas någotkan ivarumärke inte av

gemenskapsvarumärke. Detregistrerasintemärket ett gemensam-som
intevarumärkesförordningen ersätterenligtvarumärkessystemetma

fungeraivarumärkeslagstiftningen medlemsstaterna är avsett attutan
samtligaRättssubjekt ivarumärkeslagarna.nationellamed deparallellt

varumärkes-utnyttjakanPariskonventionentillanslutnaländer ärsom
förordningen.enligtsystemet

kangemenskapsvarumärke görasregistreringansökanEn ettom av
marknaden,den inreharmonisering inomByrån förantingen hos varu-

dethandharVarumärkesbyrån,märken och mönster gemen-som
registrerings-tillineller lämnasvarumärkessystemet,skapsrättsliga

känne-förFörutsättningarnamedlemsstat.i ettmyndigheten atten
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tecken skall kunna registreras gemenskapsvarumärke ochettsom
förfarandet för registreringen regleras uteslutande i förordningens
bestämmelser. Kriterierna för vilka kännetecken kan registrerassom
och reglerna registreringshinder bestämmelserna iom motsvarar
varumärkesdirektivet 89104EEG och därmed i sakligt hänseende
också varumärkeslagens bestämmelser. Det innebärmot bl.a. detatt
inte något hindermöter gemenskapsvarumärke registreras föratt ett

i olika klasser.varor
En ansökan registrering gemenskapsvarumärke granskasettom av
ofñcio Varumärkesbyrån, bl.a. granskas ansökan uppfyllerex av om

alla formaliteter och det inte föreligger några absoluta registrerings-att
hinder såsom bristande särskiljningsförmåga. När dett.ex. gäller de
relativa registreringshindren, märke förväxlingsbartärt.ex. ettom
med äldre, skyddat varumärke, granskningenett är annorlunda utfor-
mad motsvarandeän granskning svensk varumärkesansökan.av en
Varumärkesbyrån skall utarbeta granskningsrapport skallen upptasom
eventuella äldre förväxlingsbara gemenskapsvarumärken. Varumärkes-
byrån skall också till de nationella registreringsmyndigheter harsom
begärt det, sända kopior ansökningar gemenskapsvarumärken.av om
De nationella registreringsmyndigheterna får på så tillfällesätt att
utarbeta granskningsrapporter avseende förväxlingsbara nationellaegna
varumärken. Dessa granskningsrapporter skall sändas till Varumärkes-
byrån inom månader från mottagandet kopian ansökan.tre lav av
granskningsrapporten skall vilka nationella varumärken kananges som

relativautgöra registreringshinder gemenskapsvarumärket ellermot att
något sådant nationellt varumärke inte finns.

Varumärkesbyråns och de nationella registreringsmyndigheternas
granskningsrapporter skall sedan lämnas till sökandenöver som ges
möjlighet själv ställning till han vill återkallaatt ta ansökan,om
försöka få samtycke till registreringen innehavare äldreav av
rättigheter eller vidare med ansökan. Om sökanden vill att
ansökningsförfarandet skall fortsätta, kungörs ansökan. På så kansätt
invändningar riktas ansökan. Varumärkesbyrån underrättar ocksåmot
innehavare äldre gemenskapsvarumärken det finnsav attom en
ansökan registrering förväxlingsbart gemenskapsvarumärke.ettom av

Ensamrätten till gemenskapsvarumärke innebär iett att annan
näringsverksamhet inte får använda identiskt eller liknandeett
kännetecken för eller tjänster eller liknande slag. Omvaror av samma
gemenskapsvarumärket väl i gemenskapenär omfattaransett ensam-

ocksårätten och tjänster utanför för varuslagslikhet.gränsenvaror
Registreringen gemenskapsvarumärke gäller i tio år och kanettav
förnyas för ytterligare obegränsat tioârsperioder.antalett

Ett gemenskapsvarumärke kan överlåtas såväl med denutansom
rörelse märket används Avtal överlåtelse skall skriftligsom om vara
och antecknas i registret för gemenskapsvarumärken för märketatt
skall få verkan för den till vilken överlåtelse har skett. Licens till ett
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gemenskaps-överlåtelseupplåtas. Enkangemenskapsvarumärke ettav
varumärke måstesådanttilllicensupplåtelseochvarumärke ettaven

tredjegiltigförregistretantecknas i motatt man.vara
registre-upphörakangemenskapsvarumärketillEnsamrätten omett
antingenskerogiltigförklaras. Detellerupphävsmärketringen av

genkäromâlgrundVarumärkesbyrån eller ettansökan hosefter av
Varumärkesbyrånbeslutvarumärkesintrâng. Ettmâl omi avett om

upphävandeellergemenskapsvarumärkeregistrering omettt.ex. av
byrån. Närm-inomnämndtillöverklagasregistrering kan enav en

EG-domstolen.hosfall överklagasbegränsadevissaibeslut kandens
domstolarvissamedlemsstaternaskallförordningenEnligt utse som

intrång iförersättningsskyldighet ettfrågorhandläggaskall m.m.om
behörigaexklusivtskalldomstolarDessagemenskapsvarumärke. vara

varumärkesin-talanskallregelIintrång.målgällerdet omnär om
harsvarandenland däri detvarumärkesdomstolenvidtrång väckas

driftsställe.hemvist ellersitt
varumärkesla-iändringarbehovetaktualiseratFörordningen har av

vidföreslås bl.a.199596:26proposition att,regeringensIgen.
internationellaochvarumärkenansökningarprövningen omav

förväxlingsbaraäldreSverige,iskall gällavarumärken gemen-som
giltighetrespektiveregistreringförhinderskallskapsvarumärken vara

föreslås vidare rättenf..30 Det atti Sverige prop.varumärket s.av
tillochSverige rätteni ettregistreratvarumärke ärtill ett som

varumärkesregistreringinternationellföremål förvarumärke är ensom
gällaföreslåsDetsammaskall kunna pantsättas.Sverigegäller isom

begäranförellervarumärkesansökan attsvensk enför omenen
föreslåsSverige. Detiskall gällavarumärkesregistreringinternationell
bortvarumärkenregistreradeför tasutmätningsförbudetockså att

ff..31prop. s.
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11 EG-rättsliga normer

1 1 1 Allmänt
.

Sverige sedan den l januariär 1995 medlemsland i den Europeiska
unionen och därmed bundetär EG-rättsliga givna i fördrag,av normer
förordningar och direktiv. Det innebär bl.a. vid allt lagstiftnings-att,
arbete, vikt måste läggas vid prövningen förenlighetenstor av av
nationella bestämmelser med EG-rättsliga I detta avsnitt skallnonner.
lämnas redogörelse för de EG-rättsliga bestämmelser aktualise-en som

vid prövningen förutsättningarna för lagstiftning medras av en
restriktioner för de reklamformer i utredningsdirektiven.som anges
Innan utredningen kommer in på de enskilda bestämmelser ärsom
aktuella tillämpa vid denna prövning skall häratt någotnämnas om
den EG-rättsliga strukturen.

EG-samarbetet bygger på de enskilda medlemsstaterna i väsentligatt
mån överlåter del sina beslutsbefogenheter till EG-statsorgansen av
institutionerna. Dessa beslutsbefogenheter sedan inomutövas EG

medlemsstaterna i ministerrådet. Normer inomgemensamt EGav som
har beslutats ministerrådet gäller omedelbart i de enskilda med-av
lemsstaterna motsvarande nationella lagar.sätt EG-normersom av
sådant slag således direktär tillämpliga i medlemsstaterna utan
föregående nationell lagstiftning, vilket normalt krävs i fråga om
rättsregler mellanfolklig karaktär.av

Andra EG-normer åter har vad brukar betecknas effekt.direktsom
Det innebär enskilda medborgare eller företag inför detatt egna
landets domstolar och myndigheter kan gällande rättighetergöra
med åberopande En EG-norm har direkt effekt detav nonnen. om av

framgår den har direkt rättighetsgrundande innebörd förattnormen en
enskilda medborgare eller företag. Om riktar sig till enskildanormen
medborgare eller till medlemsstaterna saknar betydelse. Tillräckligt
klara föreskrifter kan alltså ha sådan direkt effekt, före-även om
skrifterna riktar sig till i första hand de enskilda medlemsstaterna.
Såväl fördragstexter direktiv kan innehålla EG-normer med sådansom
direkt effekt har beskrivits.som nu

Av betydelse också EG-rättenär har företräde framför nationellatt
Det innebärrätt. den EG-rättsliga regeln skall tillämpasatt av

medlernsländernas domstolar och myndigheter vid konflikt mellan en
nationell bestämmelse och EG-rättslig bestämmelse. gällerOch deten

i fall i princip det frågaäven inhemsk,vart ärom om en- -
konstitutionell bestämmelse.
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EG-domstolen,unioneninom utövasdömande maktenDen somav
FleraEG-rätten.slutligt tolkabefogenhetenexklusivahar den att av

EG-utvecklatsföljaktligenEG-rätten hariprincipernaviktigastede av
ochmedlemsstaternaockså målhandläggerDomstolen motdomstolen.

debrutitlagstiftning harnationelldessa motdärvidprövar genomom
EG-norrner.följerförpliktelser avsom

beslutsbefogenheter,medlemsstaternasöverlåtelseDen somav
EG-fördragen.framgårberörtharnågotutredningen avovan,

iEG bestämsochmedlemsstaternamellanKompetensfördelningen
EGSamarbetsområden kanolikaInomfördragstexterna.huvudsak i

kompetensexklusivsådanFöreliggerexklusiv kompetens.äga en
lagstifta påinte kanhuvudmedlemsstaterna över tagetinnebär det att

till det. Kompetensenmedgivandesittinte lämnarsåvida EGområdet,
blandad. IocksåemellertidkanmedlemsstaternaochEGmellan vara

inteområde ärdetlagstifta inommedlemsstaternafall kandessa som
för EG:sföremål normer.gemensamma

kompetensför-fördetocksåsammanhanget nämnasskall i attDet
EGnormgivningvilkenbetydelsehardelningen somtyp gemensamav

Är igivnaEG-reglerfrågadetvalt.fallet harenskilda eni det om
respektive med-itillämpligadirektbestämmelsernaförordning är

pålagstiftningnationellfördå inteoch detlemsstat, utrymmeges
kommit tillhardäremotdeOmområdet. normernagemensamma

endast vissanormaltdirektiv,i gemensammauttryck ett angersom
medlemsstaternaenskildadei regel attharuppnås,skallmål som

mål.dessanåförmedlenbestämmasjälva att

EG-fördraget1 l

beskrivasbrukarunionen ettEuropeiskadeninomSamarbetet som
bl.a.höri unionenpelarenförstaTill denpelare.olikaisamarbete tre

gemenskapen,ekonomiskaEuropeiskainom genomsamarbetet som
EuropeiskaendastbenämnsGartikelMaastrichtfördragets numera

fram-gemenskapeniinrymsSamarbetsområdenDegemenskapen. som
gäller deSamarbetsområdendessaEttEG-fördraget.främstgår avav

rådaskallunioneninomdetdvs.friheterna,fyragrundläggande, att
kapital.ochtjänsterförrörlighetfriprincipi personer,varor,

EG-medförenlighetenprövningenvidsärskilt intresseAv av
defrågairestriktionermedlagstiftning omrättsliga ennormer av
friprincipendirektiv,utredningens ärireklamformer omangessom
fribestämmelserEG-fördragetstjänster.ochför omrörlighet varor

utredningeneffektdirektsådanharoch tjänsterförrörlighet somvaror
avsnittet.föregåendei detbeskrivit närmarehar
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11.2.1 Bestämmelserna fri rörlighet för ochom varor
tjänster

Enligt artikel 30 i EG-fördraget kvantitativa importrestriktionerär
åtgärder med motsvarande verkan förbjudnasamt mellan medlemssta-

inte föreskrivs i fördraget.terna, annatom
Den innebördennärmare uttrycket åtgärder med motsvarandeav

verkan har preciserats i bl.a. Dassonville-målet Case 874, Pro-
de Roi Dassonville, 1974, ECR 837. måletI uttalade EG-cureur v.

domstolen med det uttrycket all tradingatt rules enacted byavses
Member States which capable of hindering, directly indirectly,are or
actually potentially, intra-Community trade.or

Principen fri rörlighet för emellertid inteär undantagslös.om varor
Enligt bestämmelsen i artikel 36 medlemsstaterna sålunda möjlig-ges
het besluta sådana förbud eller restriktioneratt för importom som

pågrundas hänsyn till bl.a. intresset skydda människors hälsa ochatt
liv. Sådana nationella förbud eller restriktioner möjligaär attsom
införa med stöd bestämmelsen får dock inte medel förutgöraav ett
godtycklig diskriminering eller innefatta förtäckt begränsningen av
handeln mellan medlemsstaterna.

Undantaget i artikel 36 från förbudet nationella importrestrik-mot
tioner i principär uttömmande. Vid sidan denna bestämmelse harav
det i rättspraxis emellertid utvecklats ytterligare undantag harett som
formulerats EG-domstolen i Cassis de Dijon-målet Case 12078,av
Rewe-Zentral AG Bundesmonopolverwaltung für Brantwein, 1979,v.
ECR 649.

Omständigheterna i Cassis de Dijon-målet i korthet följande. Envar
bestämmelse i tysk skattelagstiftning hindrade avsättningen i Tyskland

den franska likören Cassis de Dijon. Den tyska bestämmelsenav
innebar bl.a. likörer måste innehålla högre alkoholhaltatt vad denän
franska likören innehöll. Det franska livsmedelsföretaget Rewe-
Zentral gjorde gällande bestämmelsen utgjorde åtgärd medatt en
motsvarande verkan kvantitativ importrestriktion och därmedsom en
omfattades Romfördragets artikel 30. EG-domstolen fann denattav
tyska bestämmelsen stred principen fri förrörlighetmot om varor.

Domstolen konstaterade i avgörandet bl.a. hinder för samhandelnatt
inom gemenskapen beror skillnader i nationell lagstiftningsom
beträffande avsättning de ifrågavarande produkterna får godtas iav
den omfattning dessa bestämmelser oundgängligen nödvändiga,är
särskilt med hänsyn till effektiv skattekontroll, skydd för allmän hälsa,
god handelsvana och konsumentskydd.

Att undantaget avseende skyddet för allmän hälsa som anges-
särskilt också i artikel 36 därmed dubbelreglerat, har framhållitsär-
hänga med argumenteringen från berörda sida i såvälsamman staters
Cassis de Dijon-målet vissa andra avgöranden i EG-domstolen sesom
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1993Sverigerättskälla iNyEG-rätten,Quitzow, s.Pålssont.ex. -
f..158

möjligtsålundadetDijon-principen attärdeCassiss.k.denEnligt
deåtgärderhindrande änandra,vissainföralagstiftningnationelli

åtgärderintressesåvitt ärbl.a.artikel 36,i avnuanges -som -
med hänsynbehovtvingandetillfredsställaförnödvändigaär attsom

uppräk-tillitilläggasbör motsatskonsumentskyddet. Det att,till
enligtundantagenuttömmande,principi36 ärartikeliningen som

EG-utvidgaskommakanvid behov attDijon-principende avCassis
erkännaskommaalltsåkantvingande hänsyn att avdomstolen. Nya

domstolen.
nationellainföramöjlighetvidgade attdennafrågaOckså i om

iharintressensärskilda angettstill demed hänsynrestriktioner som
proportionalitets-EG-domstolentillämpasDijon-målet,deCassis enav

EG-medförenligskallbestämmelsenationellFörprincip. ansesatt en
Dijon-principen,Cassis detillmed hänsynbestämmelserfördragets

hardet intressemellanbalansrimliguppnåsalltså somdetmåste en
harbehovtvingandestödmedlagstiftning ettföranlett avsomen

skalldetprincipenochför attrörlighetenfriadenbegränsat omvaror
i unionen.medlemsstaternamellanrörlighet förfriråda varor

tjänsterförrörlighetfrifrågamotsvarighet isin30 harArtikel om
friheteniinskränkningar attinnebärBestämmelsen attartikel 59.i

underavvecklasskallgradvisgemenskapeninomtjänstertillhandahålla
ihemvistmedmedlemsstaternaimedborgareförövergångsperioden

tjänsten.gemenskapen änland i mottagaren avannatett
friheteniinskränkningarna attså längeskall,65artikelEnligt

göramedlemsstatvarjeavskaffats, attutanintetjänstertillhandahålla
inskränk-dessatillämpahemvistellernationalitetfrågaiåtskillnad om

tjänsten.tillhandahåller59artikelenligtalla demningar som

tolkningengällerEG-domstoleniAvgöranden11.2.2 som
förrörlighetfribestämmelserna varoromav

be-ocksånaturligtvisgälleroch detfördragstexter,EG-rättsliga
principdet ibl.a.kännetecknas attEG-fördraget,istämmelserna av

fördragsbe-innebördenDen närmareförarbeten.egentligasaknas av
ochrättspraxisEG-domstolensfastställetslås istämmelserna genom
EG-påsiggrundarantingenrättsprinciperallmännade somgenom

rättstraditionerpå deellerkaraktär somspeciella gemensammarättens
denrättsprincipema ärviktigaredeEnmedlemsstaterna.ifinns av

frågaiproportionalitetsprincipen,s.k. omnämnda somredan
fördetillgripaskallmedlemsstaternainnebärlagstiftningsätgärder att

förnödvändiga attåtgärderna äringripandeminstmedborgarna som
lagstiftningen.medsyftetuppnå
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EG-domstolen har i några avgöranden nationell lagstift-prövat om
ning stridit de aktuella bestämmelserna i EG-fördraget. I vissamot nu
avgöranden aktualiseras förenligheten med artikel 30 nationellav
lagstiftning med förbud eller restriktioner i fråga möjligheten attom
marknadsföra medan det i andra gäller förenligheten medvaror,
artikeln vissa hindrande åtgärder på näraliggande områden. Vidav
genomgången avgörandena bör beaktas det i och för sig inteattav
föreligger någon formell bundenhet för EG-domstolen vid tidigare
rättspraxis. Viss försiktighet bör därför iakttas vid tolkningen av
domstolens uttalanden.

Innebörden utgången i Oosthoeks Uitgeversmaatschappij-måletav
Case 28681 0osthoeks Uitgeversmaatschappij, 1982, ECR 4575 -

gällde holländskt förbud kombinationsförsäljningett ärmotsom att-
nationella bestämmelser innebär restriktioner i fråga möjlig-som om
heten marknadsföra kan hindra den fria rörligheten dessaatt varor av

och därmed stå i strid med artikel 30. EG-domstolen konstatera-varor
de bl.a. Legislation which restricts prohibits certain forms ofatt or
advertising and certain of sales promotion althoughmeans may,
does directly affect imports, be such restrict their volumenot toas
because affects marketing opportunities for the imported products.

I Keck-målet Cases C-267 and C-26891, Bernard Keck and Daniel
Mithouard, 1993, ECR I-6097 omständigheterna i korthetvar

Åtalföljande. hade väckts Keck och Mithouard för brottmot mot en
bestämmelse i fransk lagstiftning innebär âterförsäljning medattsom
förlust förbjuden. Keck ochär Mithouard gjorde gällande denatt
franska lagens bestämmelser oförenliga med artikel 30.var

EG-domstolen, fann förbudet föll utanför artikel 30,attsom
uttalade i målet bl.a. måste skilja mellan product regula-att man
tion, bl.a. form, storlek, vikt, sammansättning,som avser en varas
märkning och certain selling frågaarrangements. Im.m., om
product regulations låg, enligt domstolen, tidigare praxis enligt
Dassonville-mâlet fast, medan det i fråga certain sellingom arrange-
ments gjordes praxisändring. Den innebär nationella be-atten
stämmelser gäller certain selling arrangements förenligaärsom
med artikel 30, under förutsättning bestämmelserna gäller allaatt
berörda bedriver handel det nationella området ochsom att
bestämmelserna påverkar marknadsföringen såväl nationellaav varor

från andra medlemsländer. De nationella bestämmelsernasom varor
får dock i enlighet med vad föreskrivs i den sista meningen isom-
artikel 36 inte föranledda syfte påverka importen tillett attvara av-
landet.

Under förutsättning nationella bestämmelser regleraratt som
certain selling arrangements utformade i enlighetär med de

krav för sådananärmare bestämmelser EG-domstolen har lagt fastsom
i Keck-målet, faller bestämmelserna således utanför tillämpningsom-
rådet för artikel 30.
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vissaförbudlagstiftning mednationellhuruvidaFrågan motom
bestämmelsenmedförenligavissa slagsreklamformer eller ärvaror

detHünermund-målet,i bl.a.EG-domstolen30 hari artikel prövats av
Clinique-målet.TV-reklam-målet ochfranska

al.HünermundRuthC 29292,Hünerrnund-målet Case etI v.
I-6787ECR1993,Baden-Württemberg,Landesapothekerkammer

be-frågatillämplig iartikel 30 inteEG-domstolenfann att om envar
för apotekareförbudinnebärlagstiftning atti tyskstämmelse som

framhöllEG-domstolenutanför apotek.produktermarknadsföra vissa
säljare.endast vissaavsågrestriktionernasärskilt att

iavgörandetföll enligt30tillämpningsområdet för artikelUtanför
dImportationSociétéC-41293,TV-reklam-målet Casefranskadet

Edouard Publicité SAM6Publicité SA ochLeclerc-Siplec TF1v.
Somaffärsställen.förreklamlagstiftningi franskockså förbud motett

särskild formavsågförbudetbl.a.EG-domstolenanfördeskäl att en
distributionskedja.led isärskiltförreklam ett enav

blevECR I-3301994,Clinique,C-3l592,CaseClinique-måletI
medförenlighetengälldemåletFrågan iemellertidutgången annan.en

LauderEstéeföretagetinnebarförbudtysktartikel 30 attett somav
produkter,kosmetiskaförCliniquevarumärketanvändahindrades att
medicinskahadeprodukternaintryckkundeeftersom det attavge

TysklandiEsteé Lauder,medfördeFörbudetegenskaper. att som
kostnadsskälLiniquevarumärkethadetidigare använt som avmen

Clinique,märketförekommandeländerdet i andraövergå tillville var
iprodukterför sinavarumärkeanvändaförhindrat gemensamtettatt

förbudetfannEG-domstolenmedlemsstater.andra attTyskland och i
30.artikelföll under

TV-direktivet1 1

samordning89552EEG19893 oktoberdirektiv denRådets omav
ochlagarmedlemsstaternasfastställts ibestämmelservissa somav

för televi-sändningsverksamhetutövandetförfattningarandra avom
bestämmelservissabl.a.innehållerTV-direktivet,det s.k.sion, om

skapasyfteDirektivetsi TV. ärreklamför attrestriktioner en
TV-sändningarutnyttjaochför TV-programmarknad attgemensam

integration.europeiskfrämjasåför sättöver gränserna att en
lagendelssvenskinförlivades i rättTV-direktivetiReglerna genom

delsallmänheten,tillsatellitsändningar1992:1356 genom enom
Bestäm-tobaksreklamlagen.upphävdai denår 1992ändring numera

TV-Införlivandettobakslagen.i 12 §intagenfinnsmelsen avnumera
Sveriges åtagan-följddirekti svenskreglerdirektivets rätt avvar en

EES-avtalet.den enligt
satellitsändningar.marksändningarsåvälomfattarTV-direktivet som
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frågaI marksändningar tillgodosåg svensk lagstiftning redan föreom
införlivandet reglerna i TV-direktivet. Reglerna i radiolagen om
reklamfinansierade TV-sändningar i marknätet hade nämligen

till bestämmelserna i Europarådskonventionenanpassats gränsöver-om
skridande television, vilka regler i allt väsentligt medöverensstämmer
direktivets. Däremot saknades regler för satellitsändningar TV-av

i Sverige.program
En sådan reglering alltså nödvändig för Sverige skulle kunnaattvar

uppfylla sina förpliktelser enligt EES-avtalet jfr § första12 stycket
tredje meningen tobakslagen.

I artikel i13 TV-direktivet föreskrivs alla former TV-reklamatt av
för cigaretter eller andra tobaksvaror skall förbjuden.vara

I artikel b definieras1 TV-reklam varje form med-säntsom av
delande betalning eller liknande ersättning utförsmot ettsom av
offentligt eller privat företag i samband med handel, affärsverksamhet,
hantverk eller yrke i avsikt betalning främja tillhandahållandetatt mot

eller tjänster, inklusive fast egendom, eller rättigheter ellerav varor
förpliktelser. Det innebär meddelanden sänds någonatt utansom
ersättning i verksamhet inte yrkesmässig, faller utanförären som

Ävendefinitionen begreppet reklam. åsiktsreklam faller utanför TVav
direktivets definition reklam.av

TV-direktivet innehåller också definition smygreklam. Enligten av
artikel 1 med sådan reklam presentation i ord eller bildc avses av

tjänster, varumärke eller verksamheter utövasvaror, namn, som av en
eller tjänsteproducent i då sådan presentationvaru- program, avses

tjäna reklam, och då allmänheten kan vilseledas i frågasom om
presentationens Sådan presentation betraktas enligt direktivetart. som
avsiktlig, särskilt den sker betalning eller liknande ersättning.motom

11.4 Förslag till EG-direktiv förbud motom
tobaksreklam

EG-kommissionen föreslog år 1990 direktiv angående generelltett ett
förbud reklam för tobaksvaror OJ CNo. 116, 11.5.1990 7.mot p.
Förslaget resulterade i Amended forproposal Council Directiveett a

advertising for tobacco products OJ No. C 167, 27.6.1991 p.3.on
förslagetDet till direktiv omarbetades emellertid något och ledde så

småningom till Amended proposal for Council Directive theett a on
Approximations of Member States laws, regulations and administra-
tive provisions advertising for tobacco productsOJ 129,No. Con
21.5.1992 5. Förslaget, det Kommissionenär harsenastep. som som

förelades Rådet år 1992. Fem medlemsstater, däriblandavgett,
Tyskland, sig emellertid förslaget. Kritiken från dessamotsatte stater
gick i huvudsak på reklamförbud inte skulle leda tillut att ett en
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ocksåomfattade förbudFörslagettobaksvaror.användningminskad av
varukänneteckeninnebärreklamformersådana att sommot som

marknadsföringenvidanvändstobaksvaramednormalt förknippas en
tjänster.ellerandra avvarorav

i artikelföreskrevs detdirektivförslag tillKommissionensI senaste
följande.2 bl.a.

fonns of89552EEC, allDirectiveprejudiceWithout to
ofthe territorybanned inshall betobaccoproductsforadvertising

Communitythe
. trademarks whosebrandsthatshallMember States2. orensure

tobacco productwithassociatedmainly notreputation area
trademarkthis brandotheradvertising inforused orareas,

product.tobaccoadvertising forforbeing used a
companysaffectshall2of paragraphprovisionsThe2a. not a

othertrademark productsbrandunder itsadvertiseright to or
condition that:productstobaccothan on

under themarketedproductsfrom tobaccothea turnover
doesdifferentbytrade mark,brand notcompany,aevenorsame

brand;of thisproductsnon-tobaccofromhalf theexceed turnover
non-tobaccoforregisteredfirstmarktradebrandb the wasor

products
doproductstobaccothatshallStatesMember newensure

tradebrandscertainasquired byreputationof themake ornot use
other thanproductswithassociationused inalreadymarks

products.tobacco

förslagetTysklandsig bl.a.redan har attSom genom-motsattesagts
försökaanledningfannsdetemellertidansåg attTysklandfördes. att

gälldedetmedlemsländerna närblandkompromisslösningnå enen
tobaksreklam.förrestriktionerfråganreglering omavgemensam
presenteradeskompromissförslagdärförutarbetadeTyskland ett som

1994.decemberBryssel iiHälsoministermötevid ett
medlemsländer anslötfleraframhölls detkompromissförslaget attI

särskilttobaksreklam,åtgärderförslag tillKommissionenstill motsig
Dettobaksreklam.förbudmedlagarhadeländersådana motsom

tillsiganslötvisserligenmedlemsländer ettvissaocksåframhölls att
dessaförslagKommissionensi attmåldeflertal menangavssomav

antingenåtgärder,nationellamålenville nåländer genomgenom
tobaksindustrin.medöverenskommelserlagstiftning eller genom

tillinställninggjorde sinvidare,framhölls detmedlemsländer,Några
uppnåddesdetberoendetobaksreklamförbud attfrågan mot avom

förrörlighetenden friaochhälsoskyddetmålet förbalans mellan
lagligtförreklamförbudtotaltskrifter. Etttrycktasärskilt motvaror,

grundlagsreglerstridaskulle dessutomtillverkade mot omvaror
framhölls det,Slutligen,medlemsland.i åtminstoneåsiktsfrihet ett
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hade det påståtts Kommissionens förslag obehövligt medatt var
hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna; föransvaret
hälsoskyddet åvilade i första hand respektive medlemsland.

medlemsländernaTrots de skillnader förelåg bland i frågasom om
Tysklandförbud tobaksreklam hade ambitionett mot attsynen en

söka medlemsländerna kring lösning, enligt vilkengemensamena
rimlig hänsyn till skilda åsikter.togs

Det tyska kompromissförslaget, sikte på reklamen i radiotogsom
och i tryckta skrifter, löd:

Advertising in publications in those whichMember Statespress
do have total ban shall in future only be allowed subjectnot toa

followingthe restrictions:
givesProhibition of which thata advertising the impression

of without effectconsumption tobacco products health.on
b Prohibition of advertising which gives the impression that

smoking has favourable effect physical and mental abilitya on or
well-being.on

Prohibition of advertising which particularly likelyc to en-
people adolescents smoke.tocourage young or

d of of inhalingProhibition images smokers statementsor
suggesting that inhaling should be imitated.

Prohibition of advertising which makes references thee to
naturalness natural purity of tobacco products.or

f general alongInclusion in advertising of warning noticea
the lines of that in Directive 89622EEC.

of of publicationg Restriction advertising edition theper press
ofand make of tobacco product maximumtoper a one page.

h Prohibition of disparaging non-smokers.statements
impression thati Prohibition of advertising which gives the

smoking.personal problems be solved bycan

Vid kunde enighet emellertid inte nåsministermötet i december 1994
restriktioner beträffande reklamen för tobaksvaror. länderDeom som

har lagstiftning med förbud tobaksreklam ansåg det tyskamot att
förslaget inte tillräckligt ingripande, medan länder saknarvar som
sådan lagstiftning fråga värdet reklamförbud huvudi översatte ettav

enighet bland medlemsländerna detDäremot rådde dettaget. om
angelägna i måste försöka minska tobaksbruket.att man
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12 iRegler tobaksreklam de övrigaom

nordiska länderna m.m.

12. Allmänt1

Utredningen har begränsat studierna utländsk lagstiftning till iav
huvudsak de övriga nordiska länderna. förGemensamt dessa länders
lagstiftning eller frivilliga överenskommelser med föreskrifter om
tobaksreklam de innehåller iregler olika avseendenär att som
begränsar användningen i andra sammanhang varumärken somav

förekommer benämningnormalt tobaksvaror. Som redogörel-som
i detta avsnitt kommer visa förekommer det skillnader mellanattsen

länderna det gäller räckvidden och den utformningennär närmare av
reglerna. kort redogörelse för franskaEn den lagstiftningen på
omrâdet ocksålämnas i avsnittet.

12.2 Danmark

Jämfört med de övriga nordiska länderna har Danmark den minst
restriktiva lagstiftningen gäller begränsningar i möjlighetendetnär att
marknadsföra tobaksvaror. Regler tobaksreklam finns emellertidom
också i överenskommelse mellan danska Tobaks-den ochstatenen
branschen.

danska lagreglernaDe gäller endast reklam i radio och TV. Enligt
i Bekendtgörelse§ 13 reklame sponsorering i radio ochom og

februarifjernsyn 8 1994 Nr. 108 det inte tillåtet i radio ochär att
förTV reklam tobaksprodukter eller för huvud-göra varor som

sakligen används i samband med rökning. Pâföljden för överträdelser
reklamförbudet böter.ärav

skriftligI överenskommelse från år 1991 mellan Tobaksindustri-en
och Sundhedsministeriet finns bestämmelser reglerar reklamen som

Överenskommelseni radio och TV. reglerar isätt änannat
marknadsföringenshuvudsak form och innehåll. Begränsningarna

gäller såväl platsen för marknadsföringen tobaksvaror.sättetsom av
Överenskommelsen innehåller också bestämmelser gäller självasom
utfommingen för tobaksvaror och bestämmelserav annonser som
begränsar användningen tobaksvarumärken för andra änav varor
tobaksvaror tjänster. Enligt överenskommelsen den görärsamt som
reklam för tobaksvaror i skyldig samtidigt informeraattannonser om
tobakens skadeverkningar.
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alla tobaksvaroromfattaröverenskommelsenBestämmelserna i som
medlemsföretagTobaksindustrienseller importeratsframställtshar av

helt ellertobaksvarorDanmark. Medförsäljning iför varor somavses
cigarettmunstycken.ochcigarettpappertobakbestårdelvis samtav

formeröverenskommelsen allaenligtmarknadsföring förståsMed av
upplysningsverksam-liknandepublic-relation, ochreklamverksarnhet,

sponsring.tobaksproduktertillsyftarhet avsätta samtattsom
Överenskommelsen möjlighetenbegränsarinnehåller regler attsom

fårSålundaförsäljningsställen.tobaksvarormarknadsföra t.ex
skyltar,med hjälptill konsumentertobaksvarormarknadsföring avav

sketändstickor, tändareaskfat,ljusreklam,broschyrer,plakat, etc.
inte hartobaksvarorförförsäljningsställensådanaendast som

från plats däravskild denserveringenharellerservering som
bedrivatillståndharmarketenterierskerförsäljning attsamt som

före-fårvarutransportfordonTobaksreklamverksamhet.sådan
normalanvänds fördeförutsättningunderkomma varutransport.att

i möjlighetenbegränsningaröverenskommelseninnehållerVidare att
Sådanitill konsumentertobaksvarormarknadsföra annonser.

inbegripet söndags-dagstidningar,tillåten endast imarknadsföring är
för tobaksvarortidskrifter. Reklamperiodiskaoch ihelgbilagor,och

tidning,iungdomsavdelningarnaochpåinte förekommafår sport- en
huvudsakiinnehållerpublikationeriförsändelser,adresslösai som

sig tillsärskilt vänderpublikationeriunderhållningsartiklar eller som
prislistorfaktablad ochAnnonsering i ärungdomar.ochbarn som

tillåten.dockdetaljisterriktade till är
barn,förekommafår det intetobaksreklammedl annonser

30underintryckeller andraungdomar att varaavgerpersoner som
inomarbetarföridolerår, är personer somunga,sompersoner

får inte hellerMarknadsföringennamngivnaellersjukvården personer.
mellansambandnågotellerpåsärskiltsikte angeta personerunga

visaintefår vidareframgångar. Densportsligatobaksrökning och
elleregenskaperterapeutiskatobaken harförespeglaidrottsmän, att

på-ellerProvoceranderöka.ofarligtellerdet är attsuntattange
förbjudna.bildvalspråk ellerträngande är

Överenskommelsen möjlig-begränsningar iockså vissainnehåller
i andratobaksvaroranknytning tillmedvarumärkenanvändaheten att

marknadsföringiförbjudetbl.a.sammanhang. Det är att en varaav
för tobaksvaroranvändsvarumärkehjälpmedeller tjänst ett somav

kringgåeller bilderslogankännetecken,ellermed logotype annattext,
förbjudetvidareöverenskommelsen. Det äri attbestämmelserna

påanvändaföri ställetbestämmelserna namnetkringgå attattgenom
känne-ellersymbolemblem,märke,återgetobaksvara, annatetten

marknadsföringsamband medihuvudsakligenanvändstecken avsom
tobaksvaran.

ibestämmelsernaöverträderdetaljistgrossist ellerDen som
leveranserindragnadrabbasöverenskommelsen riskerar att avav
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tobaksvaror.

12.3 Island

Den isländska tobakslagen ofAct Prevention the Use of Tobacco,on
of 28, 1984, innehåller74 May bestämmelser förbjuder varjeno. som

form reklam för tobaksvaror föroch används i sambandav somvaror
med rökning, cigarettpapper och cigarettrullningsapparater.t.ex.
Härifrån medges dock undantag för reklam i utländska publikationer

förutsättningutländska subjekt, under huvudsyftet inte äratt attav
förreklam dessa produkter. innehåller också bestämmelserLagengöra

förbjuder exponering tobaksvaror och rökutensilier i reklamsom av
för eller förtjänster andra tobaksvaror.änvaror

Med reklam bl.a. alla slags massmedia, imitationeriavses annonser
tobaksprodukter, skyltar och liknande utrustning användningensamtav
varumärken tobaksvaror. Påföljden för överträdelseravserav som av

reklamförbudet böter eller det sig allvarliga ellerär rörom om-
upprepade överträdelser fängelse.-

Finland12.4

12.4.1 Allmänt

finska tobakslagen lagen åtgärder för inskränkandeDen om av
tobaksrökning trädde i kraft år 1977. Lagstiftningen innebar inskränk-
ningar i bl.a. möjligheten marknadsföra tobaksvaror. Denatt

Ändring-1995 trädde det i kraft vissa ändringar i tobakslagen.1 mars
innebär begränsningar i möjligheten vid marknadsföringenattarna av

tobaksvaror tjänster utnyttja känneteckenandra elleränvaror som
förknippas Lagändringarna föranleddesnormalt med tobaksvaror. av

det i Finland, liksom i många andra länder, under år haratt senare
blivit allt vanligare med sådana förfaranden.

12.4.2 innebördenDen förbudetnämnare motav
tobaksreklam

den proposition föregick ändringarna i tobakslagenI som
föreslagits reglerarRp 1161993 rd hade det bestämmelsenatt som

marknadsföring följandetobaksvaror 4 kap. 8 § skulleav ges
innehåll.

gäller tobak,Reklam och försäljningsfrämjande verksamhet somannan
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förbjuden.och rökdontobaksprodukter, tobaksimitationer är
varumärkeneller derasdessa produkterförbjudet anknytaDet är att

försäljningsfrämjandetill reklam ellerandra känneteckeneller annan
produkter eller tjänster.gäller andraverksamhet som

tobaksprodukter vändamarknadsföringvidförbjudetDet är att anav
används allmäntkänneteckenvarumärken ellerproduktersandra som

näringsverksamheti

kritiserades denpropositionenriksdagsbehandlingenUnder av
Ekonomiut-ekonomiutskott.riksdagenslydelsen bl.a.föreslagna av
tobakslagenändringarna iföreslagnabetonade syftet med deskottet att

idéassocia-falskaoch reklamförhindra smygreklamatt som gervar
någotvarumärke ellertobaksproduktsvisstioner annatattgenom en

marknadsföringenmedkopplas i hopkännetecken varaav en annan
lydelse be-dock denansågEkonomiutskotteteller tjänst. att av

därför kundeochföreslagit oklarregeringen hadestämmelsen varsom
tolkningsproblem.tillupphovge

bl.a. denlagförslagetsin kritikframhöll iEkonomiutskottet attav
fallmedföra för detkundebestämmelsenlydelsenföreslagna att,av

för andraanvändsvarumärke äninnehavaren ett varorsomav
ocksåmärketanvändaupplåtertredjetill rättentobaksvaror attman

vilkenuppstå oklarhetskulle kunnaför tobaksvaror, det somvaraom
ocksåframhöllEkonomiutskottetvarumärket.undermarknadsförs att

utform-föreslagnabestämmelsen i deni frågakundedet sättas om
känneteckentobaksrelateratsituationertillämpligningen när ettvar

vidtobaksvarabenämning påanvänds än ettenannan varaensom
saluhållandepassivtrent varan.av

tillämpningsproblemtolkningssvârigheter ochbeaktande deMed av
slutliga lagtextendenkomhade pekatEkonomiutskottet attsom

föresloghälsovårdsutskottetochSocial-enlighet med vadutformas i
Rd1994-ShUB5.lagförslagetanledningbetänkande medi dess av

följande lydelse.hari 8 tobakslagenBestämmelsen §

förbjuden.tobaksproduktergällerreklam ärindirektReklam och som
främjande försäljningensynnerhetbetraktas iindirekt reklamSåsom av

nyttighetför någonmed reklamsambandtobaksprodukteri annanav
oförändrattobaksproduktkännetecken företableratpå så sätt att ett en

känneteckenanvändsändå kan igenkännasså detändrateller att som
bestämdtillassocierarkännetecknetnyttigheten ellerför att enannars

gällertobaksprodukter ävenstadgasVadtobaksprodukt. omovansom
reklamstadgasoch rökdon. Dettobak, tobaksimitationer omsom ovan

verksamhet.säljfrämjandegäller även annan

reklamindirektbegreppetframhöllhälsovârdsutskottetochSocial- att
ocksåDärmed komparagrafen.iändringardessapreciserades genom

få klararereklamindirektförbudetsvårtolkadedet attmot en
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innebörd. Med indirekt reklam förstås enligt utskottet framför allt att
etablerade kännetecken för tobaksprodukter utnyttjas känneteckensom
för andra Det emellertid ocksåutgör indirekt reklam skapavaror. att

Ävenvissa idéassociationer tobaksprodukt. andra formerom en av
indirekt reklam kan förbjudna enligt utskottet.vara

Den förbjudna, indirekta reklamen blir enligt den lydelsennya av
bestämmelsen således till fastslagendel har kopplatatten genom man
begreppet indirekt reklam till användningen tobakskännetecken.ettav
Med kännetecken enligt uttalanden i social- och hälsovårds-avses
utskottets betänkande bilder, figurer, färger, 0rd, andra symboler samt
kombinationer sådana kännetecken. Det betraktas ocksåav som
förbjuden reklam etablerat kännetecken modifieras så detatt ett att
fortfarande identiñerbart eller det kanär uppfattas etableratatt ettsom
kännetecken för tobaksprodukt. Det vidare förbjudet förmedlaären att

idéassociation tobaksprodukt med hjälp s.k. produkt-en om en av
familjer.

Från reklamförbudet finns i paragraf två undantag. Detsamma
gäller reklam i sådan utländsk tryckt skrift huvudsakliga ändamålvars
inte reklam förär tobaksprodukt,göra tobaksimitation elleratt en en

rökdon. Detta undantag har funnits i tobakslagenett sedan lagen
infördes år 1977. Det vidare, enligt bestämmelseär infördesen som
i samband med de ändringarna, tillåtet för tillverkare ellersenaste
importörer tobak, tobaksprodukter, tobaksimitationer eller rökdonav

vid marknadsföringen produkt lämna de deltar i försälj-att av en som
ningen uppgifter produktens pris, sammansättning, egenskaper ochom
tillverkning andra motsvarande produktuppgifter. Närmaresamt
bestämmelser innehållet i sådana produktuppgifter kan iom ges
förordning.

Tobakslagen innehåller också bestämmelse innebär atten som
anknytning tobak, tobaksprodukter till försäljning ellerav m.m.
överlåtelse andra produkter eller till utförande tjänster ärav av
förbjuden kap.4 9 §. Denna bestämmelse ändrades inte i samband
med utvidgningen reklamförbudet i 8av

Social- och hälsovårdsministeriet har enligt bestämmelser i tobaksla-
möjlighet vid vite förbjudaäventyr den har beställtattgen av som

eller utfört reklam eller försäljningsfrämjande åtgärd striderannan som
bestämmelserna i 8 eller 9 §§ fortsätta med reklamen eller denmot att

försäl j ningsfrämj ande åtgärden. Sådant vitesförbud kan meddelas också
anställda hos dessa.

Reklamförbudet också straffsanktionerat.är Den handlar i stridsom
med reklamförbudet kan sålunda dömas för förseelse vid marknads-
föring tobak till böter eller, överträdelsen bedömsav om som grov,
för brott vid marknadsföring tobak till böter fängelseeller i högstav

Åtaltvâ år. för överträdelse reklamförbudet förutsätter anmälanav av
Social- och hälsovårdsministeriet.

Några tillämpningsföreskrifter till det utvidgade reklamförbudet i
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visst intressedärförkan attutfärdats. Detinte8 § har ännu avvara
4 kap.lydelsenäldredengälldeföreskrifterdeberöranågot avsom

bestämmelsentillämpningenföralltjämtgällerFöreskrifterna8 av
9i 4 kap.

instruktions-MedicinalstyrelsenstillämpningsföreskrifternaEnligt
förförsäljningsställeutanförtillåtetdet40370282 är attbrev nr

där.säljstobaksvarorupplyserskyltar atttobaksvaror sätta somupp
försäljningsställentillåtetocksåföreskrifternaenligt attDet är

marknads-allövrigtsaluförs. I ärtobaksvarorde annansomexponera
försäljningsställen.förbjudentobaksprodukter ävenföring av

lagstiftningtillförhållandeiBestämmelsen12.4.3 annan

redo-framgåtthartobaksreklamindirekts.k.Förbudet avsommot
lagänd-tillförarbetenavanlig lag. Avimeddelatsgörelsen ovan

försäljnings-ochreklamframgår31a.ringarna att annanprop. s.
näringsverksamheten,delbetraktasverksamhetfrämjande avsom en

ändringarnamedsyftetframhållsDetvanlig lag.iregleras attvilken
medförenadehälsorisker ärfrån deskydda konsumenterna somär att

möjligtdetdärefter är attkonstaterasDettobak. att genombruk av
möjlighetnäringsidkares attinskränkalagvanligibestämmelser
föranleddinskränkningen ärtobaksprodukter,marknadsföra avom

förarbetenabl.a.tillsammanhangetihänvisasförarbetenahälsoskäl. I
bestämmel-möjligtansågsvilka detenligt atttobakslagen,till genom

näringsfriheten.ingripa ilagvanligiser

Norge12.5

Allmänt12.5.1

lagstift-restriktivadenFinlandmed mesttillsammansharNorge --
beslutatsnyligenhar dessutomDettobaksreklam.gällerdetningen när
tobakks-1973 149 motdeni lovändringar vernomnr.marsavom

tobaksla-tillmotsvarighetennorskadentobakksskadeloven,skader
marknads-möjlighetenfrågaiinskränkningar attinnebär omsomgen,

tobaksvaru-hjälpmedtjänsterellertobaksvarorandraföra än avvaror
Ändringarna 1996.januarikraft den liträdermärken.

finnstobaksvarormarknadsföringenreglerarBestämmelser avsom
bestämmel-lydelsennuvarandeEnligt dentobakksskadeloven.§i 2 av

förreklamgällerDetsammaförbjuden.tobaksvarorförreklamärsen
färTobaksvarorcigarettrullningsmaskiner.ochcigarettpapperpipor,
förPâföljdeneller tjänster.andraförreklamingå iinte varor

böter.reklamförbudet äröverträdelseroaktsammaelleruppsâtliga av
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Även medverkan och försök omfattas straffbestämmelsen.av
Med stöd bemyndigande i 2 § har i förordningett undantagav getts

från förbudet det gäller vissanär reklamförfaranden. Det gäller t.ex.
reklam för tobaksvaror i tidskrifter avsedda för tobaksbranschen,
upplysningar i tryckt skrift väsentligt mindre hälsofarligom en ny,
tobaksvara tidigareän skyltreklam i anslutning till försälj-samten
ningsställen för tobaksvaror. Det också tillåtetär att exponera
tobaksvaror på säljställen i den utsträckning nödvändig förärsom en
rationell hantering av varorna.

Tobakksskadeloven trädde i kraft år 1973. Norge därmed ettvar av
de första länderna införde förbud tobaksreklam. Avett motsom
förarbetena till tobakksskadeloven framgår lagstiftningen avsågsatt
gälla varje form tobaksreklam. Lagen utformades därför på sättav ett

ansågs täcka såväl kända framtida former reklam.som som nya, av
I början 1980-talet började det också i Norge förekomma för-av

faranden innebar tobaksvaror användes i sambandattsom namn
med marknadsföring andra tobaksvarorän och tjänster.av varor av
Dessa reklamformer hade endast delvis förutsetts vid tillkomsten av
tobakksskadeloven. I förarbetena till de lagändringarnasenaste
Ot.prp. 69, 1993-94 framhålls det sådana reklamfonnerattnr.
innebär reklammässig exponering tobaksvarumärket. Det sägsen av
vidare reklamen i dessa fall ofta identiskatt är närmast med den som
används vid marknadsföring tobaksvaran. Någon möjlighet attav
ingripa dessa reklamfonner med stöd den nuvarande lagstift-mot av
ningen finns inte.

12.5.2 Den lydelsen 2 § tobakksskadelovennya av

Den beslutade ändringen i 2 § tobakksskadeloven innebär det iatt
lagtexten uttryckligen alla former reklam för tobaksvarorattanges av

Ändringenförbjudna.är innebär vidare det blir förbjudet iatt att
reklam för andra tobaksvaror eller förän tjänster använda ettvaror
märke huvudsakligen känt beteckningär för tobaksvaror, såsom som
länge märket föranvänds sådanen vara.

Vidare förbjuds lanseringen tobaksvaror med hjälpav av varu-
märken kända för andraär tobaksvaror eller för tjänsteränsom varor
eller har tagits i bruk för sådana eller för tjänster. Varjesom varor
form gratis utdelning tobaksvaror blir också förbjuden. Denav av
nuvarande bestämmelsen i tobakksskadeloven det i förordning kanatt
meddelas undantag från reklamförbudet behålls emellertid. Bestämmel-

har utformats efter förebild artikel 2 i det förslaget tillsen senasteav
EG-direktiv med förbud tobaksreklam direktivet har behandlatsmot

utredningen i avsnitt 11.4.av
Den precisering har gjorts i lagtexten alla formerattsom genom av

tobaksreklam omfattas förbudet har sin orsak i velatattav man
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också omfattar dentotalförbudfrågadetmarkera är ettatt somom
reklamdärviddefinierasförarbetenalindirekta reklamen.s.k. som
innebärDetmarknadsföringsverksamhet. attimasskommunikation

syftetillindirekt harellerdirekt attmeddelandeformvarje somav
och detförbudet,omfattastobaksvarafrämja avsättningen avenav

radio, TVtryck,muntligen, ilämnasmeddelandetgäller oavsett om
biografer.eller på

andraförtobaksvarumärkeanvändningenFörbudet ett varormot av
utvidg-förarbetenaenligtinnebärtjänsterförtobaksvaror ellerän en
tidigaretill denförhållandeibestämmelsenpreciseringning och av

iintetobaksvaran nämnssjälvagällerFörbudetlydelsen. även om
teckenkarakteristiska ärandraellersymbolerreklamen. Märken, som
framhålls detofta,uppfattastobaksvarabenämning påkända ensom

i förstareklamentobaksvarorför ävenreklamförarbetena,i omsom
Formuleringentjänster.ellertobaksvarorandrahand änvaroravser

hämtadtobaksvarorför ärmärkehuvudsakligen käntär ettsom
tobaks-förbudmedEG-direktivtillförslaget motfrån det senaste

enligtdensammaförarbetenaenligtInnebördenreklam. är som
direktivförslaget.

tobaksvaru-användningallemellertid inte ettFörbudet omfattar av
förarbetenaI ettför tjänster. attellerför andramärke angesvaror

påbenämningkäntordmärke ärvarumärke somett somt.ex. ---
tobaksvaror,andraför änreklamanvändas ikantobaksvara varoren

färgerandra änochtypsnittimärket förekommer somannatettom
medtobaksvaranmarknadsföringenvidnormalt används sammaav

namn.
tillÖvergångsbestämmelsermeddelasdetförordning kommerl att
förellerför andratobaksvarumärkenanvändaförbudet varorattmot

tillåtetdetkommerövergångsbestämmelserna atttjänster. Enligt vara
vidtobaksvarumärkenanvändajanuari 1997till denfram l somatt

andraföranvändsändringarnaikraftträdandettidpunkten för varorav
för tjänster.ellertobaksvarorän

användatobaksvara ettlanseringenvidFörbudet att enmot av
andrapåbenämningallmänhetenkäntvarumärke varorär somavsom

snedvridningförhindrasyfteiinfördeseller tjänster att aven
använd-sådanEntobaksvaror.andratillförhållandeikonkurrensen

medföra reklam-kunnanämligenvarumärke harning ansettsettav
tobaksvaran.effekter också för
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12.5.3 Bestämmelsen i förhållande till amian
lagstiftning

Grundlagsreglerna egendomsskyddet och yttrandefrihetenom om

Den lydelsen bestämmelserna marknadsföring tobaksva-nya av om av
har inte strida reglerna iansetts den norska grundlagenror mot om

egendomsskyddet och skyddet för yttrandefriheten.om
Skyddet för egendom omfattar inte lagstiftning innebär rådig-som

hetsinskränkningar. förarbetenaI framhålls det förekommeratt en
mängd olika regelverk medger sådana inskränkningar i rättensom att
utnyttja egendom, det gällernär möjligheten olikat.ex. omsättaatt
slags egendom. Dessa rådighetsinskränkningar resultatetutgör enav
avvägning mellan olika, motstridiga intressen harstaten attsom
beakta.

När det gäller förhållandet mellan den lydelsen bestämmel-nya av
och skyddet för yttrandefriheten, framhålls det i förarbetenasen att ett

förbud förmedling informationmot normalt skulle stridaav mot
regleringen yttrandefriheten. Reklam kan däremot förbjudas. Detav
betonas det ofta svårt draäratt mellan tillåten informationgränsatt en
och förbjuden reklam ändringarna inte avsedda förändraatt ärmen att
det nuvarande rättsläget. I förarbetena understryks det Statensatt
tobakksskaderåd har följa utvecklingen och beivra eventuellaatt
missförhållanden på området.

Reglerna i varumärkeslagen och i Pariskonventionen

De reglerna i 2 § tobakksskadeloven har inte heller stridanya ansetts
bestämmelser i den norskamot varumärkeslagstiftningen ieller

Pariskonventionen. Det har i sammanhanget bl.a. påpekats att
ändringarna överensstämmer med förslaget till EG-direktiv förbudom

tobaksreklam. Det har också framhållitsmot den lydelsenatt avnya
bestämmelsen inte innebär generellt förbud användningenett mot av
tobaksvarumärken för andra eller för tjänster. ocksåDet är t.ex.varor
i fortsättningen tillåtet använda tobaksvarumärken olikadirekt påatt

etiketter på kläder eller på skort.ex. ställs i butikervaror, utsom
eller andra försäljningsställen.

12.6 Frankrike

Enligt fransk lagstiftning Code de Santé Publique, L.355-25Art.
och L.355-26 all reklam ellerär marknadsföring, direkt eller indirekt,
till förmån för tobak eller tobaksprodukter förbjuden. Förbudet
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affischerhellerinteochsäljställenskyltreklaminteomfattar
Detsäljstället.utanförkaninteaffischernasäljställen, sesom

härmedmedenlighetiutformatsharreklamendockförutsätter att
publikatio-hellerinteomfattarReklamförbudetföreskrifter.gällande
fabrikanterproducenter,föryrkesorganisationerut avgessomner

derasföravseddaoch ärtobaksprodukterdistributörer someller av
bestämmel-särskildaenligtfacktidskrifterhelleroch intemedlemmar,

härom.ser
tobaksvaru-bl.a. närmarknadsföring ärellertobaksreklamIndirekt

påminnerteckensärskiljande omandraeller somemblemmärken,
andramarknadsföringvidanvändstobaksprodukter avellertobak

tjänstertobaksvaror samt m.m.änvaror
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överväganden förslagoch

Vilka13 reklamfonner bör omfattas av

lagstiftning restriktionermeden

13 l Allmänt
.

Utredningen har i den föregående delen betänkandet behandlat deav
reklamformer utredningen enligt direktiven föreslå restrik-skallsom
tioner för. gäller förekomstenDet tobaksvara i förenav annonser
andra utnyttjandet för tobaksvaror inarbetat varukänne-ettvaror, av
tecken vid marknadsföringen andra eller tjänster, produkt-av varor av
placering omnämnandet tobaksvara i tidningsartiklar.samt av en

fråga vissaI dessa reklamforrner kan det finnas sådanaom av
principiella hinder för förbud eller andra begränsningar det finnsatt
skäl redan inledningsvis undanta dem från fortsattade övervägan-att
dena sådan lagstiftning. Det kan också tänkas någonattom en
reklamform redan omfattas begränsningar enligt den nuvarandeav
lagstiftningen. Utredningen kommer i detta förut-avsnitt prövaatt
sättningarna för förrestriktioner de aktuella reklamfonnerna utifrånnu
vad har Utredningen kommer också vägasagts. attsom nu
eventuella tillämpningssvårigheter förenadekan medsom vara en
lagstiftning reglerar dessa reklamforrner.som

13.2 Produktplacering m.m.

Produktplacering, utredningen har redogjort för avsnitt 4.3.2,isom
innebär cigaretter efter överenskommelse användsatt t.ex. som
rekvisita i filmer eller televisionsprogram. form marknadsföringEn av

ligger produktplacering tobaksvaranära är när namnetsom en
i tidningsartiklar. Utredningen formerhar beträffande dessaomnämns

marknadsföring för närvarande inte förekommer i Sverigeav som-
i någon omfattning det gäller tobaksvaror konstateratstörre när att--

idet de enskilda fallen kan svårt hävda åtgärden omfattasatt attvara
regleringen i tobakslagen och nuvarande marknadsföringslagen seav

avsnitt 4.4.4. Det möjligt enligt utredningens mening tvek-är men
ingripande kan komma bli möjligt med stöd bestäm-samt attom av

melsen i § i5 marknadsföringslagen träder i kraft den januari1som
1996 och innebär all marknadsföring skall utformas ochattsom
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fråga mark-det tydligt framgår detså ärattpresenteras att om
nadsföring.

lagstiftning restriktioner förföreslår inte någon medUtredningen
förfaranden innebär tobaksnanmproduktplacering och attsom

följande.tidningsartiklar. Skälen till deti äronmämns
första frågadet för detgäller produktplaceringenNär det är om

omfattas upphovs-marknadsföring i filmer och i TV-program avsom
begränsningarförbud eller andralagstiftning medrättsliga regler. En

filmerrökande imöjligheten visadet gällernär att t.ex. personer
filmproduktioner,eller svenskadet gäller utländskaskulle, oavsett om

upphovsrättsligadetkonflikt med grundläggande reglerkomma i
omrâdet.

marknadsföringregleringandra skulleFör det genomaven
skulleavsevärda tillämpningsproblem. Detproduktplacering medföra

tobaksva-produktplaceringenbereda svårigheter avgränsaattt.ex. av
affärsöverenskommelsegrund iförfaranden har sindvs. som enror,

från situationer därtobaksföretag,produktionsbolaget ochmellan ett
film. Ochslumpvis förekommer itobaksvara att genomenen

filmproduktionertobaksvaror iförekomstenlagstiftning förbjuda av
fråga.komma ikan knappasthuvudöver taget

möjligt inomfråga detdet idet tredje kan ärFör sättas attom
svårdefinieradsåingripagrundlagsskyddetför mot en passramen

fråga.iopreciserad företeelseoch ärsom nu
och televisionspro-produktplacering i ljudradio-frågabör iDet om

lagstiftningenradiorättsligabestämmelsen i denocksåerinras omgram
programverksamheten.självaom

påinnebärförfarandenfrågaheller iInte att nanmsomom
föreslåutredningentidningsartiklar kommeritobaksvaror omnämns att

för sådana förfarandenbegränsningarFörbud ellerlagstiftning.någon
redovi-slagtillämpningsproblemskulle medföra svåra somav samma
mellanGränsenproduktplacering.beträffande förbud motsats ovan

ochredaktionellinnehållet iskyddadetryckfrihetsrättsligtdet text
omnämnandetförbudsvår dra. Ettövrigt skullei motatttexten vara

dessutomskulletobaksvararedaktionelli namnettext enav
tryckfriheten.iomfattande ingreppinnebära ett

säljställenSkyltreklam13.3 m.m.

utredningensinteomfattassäljställenTobaksreklam avm.m.
vissaförbudlagstiftning medtillutforma förslaguppdrag motatt

dennanågot beröraändå härkommerreklamforrner. Utredningen att
tobaksreklam.typ av

SOUbetänkandealkoholreklamutredningensochTobaks-I
frarnhölls dettobaksreklamlagen,föregick1976:63, att ensom
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reglering tobaksreklamen borde utgå från två principer. Denav ena
principen de befolkningenär använder tobak måsteatt grupper av som
i ändamålsenliga former få tillgång till relevant produktinformation.
Den andra principen näringsidkarnaär bör kräva starkatt man av
begränsning och återhållsamhet såväl det gäller reklamensnär sprid-
ningsvägar det gäller andranär marknadsföringsmetoder.m.m. som

Att de använder tobak måste tillgång till relevant produktin-som
formation princip bör beaktasär så länge handeln med tobaks-en som

i princip fri. Det kanär i linje härmed gällande detgörasvaror att
också i fall i den utsträckning nuvarande lagstiftningvart som-
medger bör förekomma skyltar med tobaksreklam ävensamt-

sådan reklam utanför och på säljställen; reklam på säljställen,annan
redan enligt nuvarande lagstiftning föremål för vissaär begräns-som

ningar, i princip den endaär kvarvarande, tillåtna reklamformen för
tobaksvaror. Mot ytterligare restriktioner för denna reklam kan
dessutom åberopas det inkonsekvent förbjuda all reklam,att attvore
inklusive den förekommer på säljställen, så länge handeln medsom
den produkt reklamen i princip helt fri.ärsom avser

Häremot kan emellertid invändas följande. Sedan lång tid har det
varit mål för statsmakterna minska tobakskonsumtionen hosett att
befolkningen. Att helt förbjuda handeln med tobaksvaror förefaller i
sammanhanget emellertid knappast alternativ i egentligettvara
mening. kanDet däremot alternativ, bland flera, begränsaett attvara
möjligheterna till marknadsföring innebär försäljningenattsom av
tobaksvaror främjas. Sådana begränsningar kan sikt ha dämpan-en

effektde på tobakskonsumtionen. Det kan därför finnas anledning att
lagstiftningsåtgärderöverväga innebär ytterligare restriktioner isom

fråga möjligheterna marknadsföra tobaksvaror ocksåattom
säljställen. För önskad effekt måste åtgärder detta slagatt av
kombineras med andra åtgärder.

Det kan vidare invändas det säljställen för tobaksvaroratt
normalt tillhandahålls också andra tobaksvaror och dessaän attvaror
säljställen därför besöks andra kunder sådanaäven än attav som avser
köpa tobaksvaror. Tobaksreklamen säljställen kommer således att
nå också andra konsumenter tobakskonsumenter.än Vad har sagtssom

talar också för det finns anledning ytterligare be-övervägaatt attnu
gränsningar i möjligheten marknadsföra tobaksvaror säljställen.att

Det kan slutligen tilläggas lagstiftning med ytterligareatt en
restriktioner i möjligheten marknadsföra tobaksvaror säljställenatt
inte med nödvändighet måste innebära totalt förbud sådanett mot
reklam. Ytterligare begränsningar i detta hänseende skulle kunna
utformas sådant rökaressätt krav relevant produktinformationatt
inte eftersätts.

Sammanfattningsvis utredningen det finns skäl talarattanser som
för begränsa tobaksreklamen också på säljställen ytterligareatt attmen

vid utformningen sådana begränsningar bör hänsyn dels tilltaman av
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produktinformationlärrma relevantmöjligtdet bör attatt omvara
harmonisera medmåstebegränsningarnadels tilltobaksvaror, att

på området.restriktionerövriga

varukänne-tobaksrelateratAnvändningen13.4 ettav
tobaksvarorandratecken för än m.m.varor

använd-omfattar delsomrâdetlagstiftningförslag tillUtredningens
marknadsföringvidvarukänneteckentobaksrelateratningen ett avav
förekomstendelstjänster,tobaksvarorandra än samt av envaror

eller för tjänster.tobaksvarorför andrai äntobaksvara varorannonser
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14 lagstiftningFonnerna för meden

restriktioner

Utredningen har inte det möjligt inom för utrednings-ansett att ramen
fullständiguppdraget undersökning huruvida förreklamgöra en av

andra under tobaksrelaterade varukännetecken påverkarvaror
avsättningen tobaksvaror. Av begränsad undersökning förav en som
utredningens räkning utförtshar Statistiska centralbyrån framgårav
beträffande två mycket frekventa under tobaks-typer av annonser
relaterade varukännetecken övervägande del intervjupersoner-att en av

annonseringen i samband med tobak. Av undersökningen kansätterna
inte dras allt för slutsatser. Möjligen skulle underlag kunnastora ett
erhållas i samband med vidare utvärdering 1994 års lagstiftningen av
rörande tobaksreklamen.

Utredningen konstaterar emellertid utgångspunkt föratt ut-en
redningsuppdraget uppenbarligen de marknadsförings- ochär att
reklamformer här kan ägnade fungeraattsom avses vara som
tobaksreklam och det därför i fråga finnas skäl tilldem kanatt om
restriktioner motsvarande dem gäller i fråga den öppnasom om
tobaksreklamen. den bakgrundenMot utredningen de allmännaprövar
och lagtekniska möjligheterna i svensk införa sådana restriktio-rättatt
ner.

Vid sin prövning beaktar utredningen till början detatten nuvaran-
de förbudet tobaksreklam begränsat till kommersiellaärmot annonser
i vissa medier. Enligt utredningens mening bör eventuella restriktioner

de reklamåtgärder ifråga inte sträcka sig längre. Detärmot som nu
nämligen inte konsekvent införa restriktioner alla formerär att mot av

reklam rikta sig indirekt till tobaksva-kan konsumentersägassom av
medan de restriktioner riktar sig direkt till dem begränsadeärror som

till vissa medier.
Utredningen konstaterar vidare det från många synpunkter äratt en

fördel marknadsföringbegreppen tobaksreklam och tobaksvaroratt av
i lagtext klart förbehålls sådana reklam- eller andra marknadsfö-

syfte främjaringsåtgärder vidtas i avsättningen tobaksvaror.attsom av
kanEn lagstiftning begränsar användningen sådana åtgärdersom av

då normalt tillämpas exempelvis reklam för andra medinte varor
tobaksrelaterade sådan tillämpning dock skevarukännetecken. En kan

finnsdet i något fall kan visas det avtal eller andra omstän-att ettom
tobaksföretag ochdigheter påvisar samband mellanett ettsom

annonsören.
frånlagstiftning inte utgåVidare, utredningen, börmenar en ny
ellerbegrepp indirekt förtäckt reklamreklam, smygreklam,som
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intetidigare berörtutredningenbegrepp harliknande. Dessa som
på förut-till kravetkan bl.a. med hänsyninnebörd ochnågon klar

lagstiftning bör ii lagtext. Eninte användassebarhet och klarhet ny
ochdefinitioner reklamvedertagnautgångspunkt fränstället med av

marknadsförings- ochvissasig direktmarknadsföring rikta mot
restriktio-lagstiftningenomfattasintereklamâtgärder, omavsom nu

tobaksvaror.främja avsättningenkunnaända avansesner men som
förgälla restriktionerkan allmäntlagstiftning nämndEn artnyssav

kantobaksvaror. Denfrämja avsättningenägnadreklam är att avsom
får påfallet slutligen ankommaenskildaså det i detutformas att

förarbetsuttalanden,bl.a.med ledning prövadomstol att, omav
jfr SOUtobaksvarorfrämja avsättningenförfarandet är ägnat att av

andrautformas så medocksåff.. Den kan1990:29 121 att mans.
Lagstiftarenformer reklamvilkakriterier direkt avses.somavanger

främjareklamformer ägnadeförutsatt dessa ärfår då ha attattanses
tobaksvaror.avsättningen av

visserligenmodellenden sist sagdalagstiftning enligt ärEn mer
den kan kommatidigare eftersomhardeningripande nämntsän som

kanenskilda fallet intei det sägasreklamåtgärderomfatta varaatt som
emellertidtobaksvaror. Dettaavsättningen ärfrämjaägnade enatt av

undantagsbestäm-särskildaövervinnasbör kunnanackdel genomsom
fördelaroch till de övrigahärtillmed hänsynUtredningen harmelser.

fördenna modelllagstiftningmedförknippade stannatär avensom
överväganden.utgångspunkt i sina vidaretilldennaatt ta

reklamformervilkakriterium påförutsebarttydligt ochEtt som
meningutredningensenligtreglering kantänktåsyftas med varanyen

andramarknadsföringvidanvändningenfrågaskalldet avatt omvara
förinarbetatsellerhar registreratskännetecknenett somvaror av

tobaksvaror.
utredning-redovisarutredningen harbeaktande vadMed sagt nuav

införamöjligheternaöverväganden rörandesinaföljandei det atten
samband därmedIharreglering den sagts.art som nyssaven

vidsträcktkringfrågorockså berörautredningenkommer att en mera
reglering.

vissaanvändningenrestriktioner förbestämmelseEn avom
och den börregelsystem,tobakslagensinordnas ivarukännetecken bör

kopplastobaksreklamförbudetnuvarandepå detsätt motsomsamma
knyterRegleringensanktionssystem. näramarknadsföringslagenstill

iplacering denochreklamförbudet för tobaksvarortill avenan
inom området.rättstillämpningenhetligfrämjaskulletobakslagen en

mening iutredningensenligtSammanfattningsvis bör det en ny
innebärbestämmelse,paragraf tobakslageni atttas ensomupp en

ellertobaksvaramarknadsför ännäringsidkare envaraen annansom
varukännetecken ianvändafårintetjänst till konsumenter ett somen

ellertobaksvarabruk fördel itill någonsin helhet eller är somen
sådanförinarbetatellerregistreratvarumärkeslagenenligt är vara,en
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marknadsföringen sker i kommersiella i periodiska skrif-om annonser
eller i andra därmed jämförbara skrifter pâ vilka TF tillämpligter är

eller i sådana i ljudradio- eller televisionsprogram. Förannonser
motsvarande marknadsföring bör gälla krav påsättannat ett
särskild måttfullhet. Undantag bör för de fall, i vilkagöras det är
obilligt tillämpa de restriktionerna.att nya

En bestämmelse denna innebär det blir förbjudetart att attav
använda varukännetecken har anknytning till tobaksvara iett som en
samband med reklam för andra för tjänster. Det blir ocksåsamtvaror
förbjudet i för andra tobaksvaror avbildaänatt annonser varor en
tobaksvara. Däremot kommer den inte innebära något förbudatt mot
lanseringen tobaksvara med hjälp varukänneteckenettav en av som

inarbetat förär Efter sådant utnyttjandeetten annan vara. av
varukännetecknet skulle emellertid dess användning benämningsom
på den för vilket kännetecknat ursprungligen inarbetades bli för-vara
bjuden.





125SOU 1995:114

förslaget15 Närmare om

Förhållandet till TF YGL15.1 och

Allmänt15.1.l

föreslagna förenligPrövningen den regleringen i tobakslagen äromav
YGL föranleder i princip två huvud-med bestämmelserna i TF och

huruvida inskränkningen i användafrågor. Den rättenär attena om
föreslagnavarukännetecken i näringsverksamhet det sättet överett

skyddas i TF ochinnebär ingrepp i de friheterhuvud etttaget som
frågan inskränk-frågan besvaras jakande uppkommerYGL. Om om

förtillåten de undantag gällerningen ändå med stödär av som
marknadsföring tobaksvaror kap. 9 § TF respektive 1 kap.l 1av

denYGL eller, i fråga YGL, med stöd12 § första stycket om av
vanlig lag reglera bl.a.möjlighet ibestämmelse öppnar attsom

televisionsprogram kap. 12 §kommersiell reklam i ljudradio- och l
andra stycket YGL.

det gällerFrågorna kräver i huvudsak likartade överväganden när
därförbehandlas iförenligheten med TF och YGL, och de ett

kap. §tillämpligheten undantaget i 12sammanhang. Frågan 1om av
behandlasandra stycket YGL separat.

yttrandefrihetförslaget ingrepp iden15. .2 Innebärl ett som
skyddaYGL syftar tillbestämmelserna i TF och att

i såväl TFfråga bör beaktas bestämmelsernadet gäller dennaNär att
skrifter YGLskyddet för yttrandefriheten i tryckta som omom

yttrandefriheten och televisionsprogramför i radio-skyddet m.m.
beståndsdelar i yttrande-angivna grundläggandegäller vissa närmare

syftehuvudsakligtbestämmelserna har tillfriheten och attatt
upplysning.allsidig Be-säkerställa fritt meningsutbyte ochett en

innebörd,och YGL i principyttrandefrihet har i TFgreppet samma
syftet båda grundlagarna detsamma.och med de är

brukemellertid inte allti grundlagarna reglerarBestämmelserna av
regleringen i YGL.omfattasskrifter och de mediertryckta som avav

tryckfrihetentill missbruksålunda begränsadTF:s exklusivitet är av
syfte därförUtanför fallerdet fria ordet. TF:s attartsom en av

i TFBestämmelsernanäringsidkares ekonomiska intressen.skydda om
inteprocessrättsliga exklusivitet harstraff- ochTF:s ansettst.ex.
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bestämmelser i viss utsträckningi vanlig laghindra detatt ges som
efterhandreklam. Ingripanden iingripandenmedger mot mot

kommersiell och har kommersiellaframställningar är natursom av
sagda utanförföremål kan i enlighet med detförhållanden till göras

marknadsföringslagen, framställ-ienligt bestämmelsernaTF:s omram
näringsidkare. Vadellerotillbörliga konsumenterningarna är mot som

fråga ingripanden i efterhandgäller också ihar motsagts omnu
i YGL tillämpliga på.medier bestämmelsernareklam i de ärsom

sidankommersiella reklamen vidingripanden denAtt mot av
i situationer dehar kunnatbestämmelserna i TF och YGL göras som

tillämpligheten samtligaemellertid intebeskrivna, innebär att avnu
har undantagits det gälleri dessa grundlagarbestämmelser när

reklam åtnjuter alltså visstKommersiellkommersiella yttranden. ett
tryckfrihetsrättsligt skydd enligt grundlagarna,yttrandefrihets- och

radioyttranden i tryck och ijämfört med andraskyddet är t.ex.men
begränsat.mera

principyttrandefriheten således i undantags-beståndsdelar iVissa är
fullt också i frågagällercensurförbudet,Det gällerlösa. utt.ex. som

YGL;2 § TF och 1 kap. 3 §kommersiella reklamen 1 kap.denom
förhandsgranskning filmerdockbestämmelse tillåtersistnämnda av

harbl.a. myndigheter inteoffentligt. innebärskall visas Det attsom
annonsering inäringsidkares planeradegranskai förvägrätt att en

någrainteoch radio. har däremotdagstidningar Det mötaansettst.ex.
myndighetyttrandefrihetsrättsliga hinderandratryckfrihets- eller att en

striderdenkommersiell reklamförbjuder motatt upprepas, om
marknadsföringslagen.

förbud kommer-generellaemellertid varit tveksamtharDet motom
reklamgenerella förbud sådanför vissa ellersiell reklam motvaror

därför imed harförenliga TF. Detskrifter visst slagtrycktai ärav
vidanvändskommersiellaförinförts undantagTF ett annonser som

9 § TF. Motsvarandekap.marknadsföring tobaksvaror 1av
framställningarmarknadsföring i andrasådanför förbudundantag mot

stycket YGL.§ förstaskrifter finns i kap. 12tryckta 1än
användning kommer-iinnebär förbudförslagUtredningens ett mot

anknytning tillharvarukänneteckensiella ett ensomannonser av
det gäller allsågenerelltFörbudet sätttobaksvara. är att an-

anknytningkännetecken med tillkommersiellavändning i annonser av
varukänneteckenanvändaiInskränkningensådana rätten attvaror.

jämställas meduppfattningutredningenskan enligtföreslagnadet sättet
förenlighetenrått tveksamhetvilka detåtgärder i frågasådana omom

förslagetförenlighetengällerbestämmelser. Detsammamed TF:s av
finns ibestämmelse det slagi YGL. Enmed bestämmelserna somav

uttrycklig undantagsbe-stöd idärför inte införaskanförslaget utan en
och YGL.stämmelse i TF
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15.1.3 Omfattas förslaget undantagsbestämmelsen iav
1 kap. 9 § 1 TF och motsvarande bestämmelse i

kap.1 12 § första stycket YGL

Inskränkningen i möjligheten förfoga varukänneteckenöver iatt ett
kommersiell verksamhet kommer på motsvarande beträf-sätt som-
fande reklamförbudet i 12 § tobakslagen gälla kommersiellaatt-

i periodiska skrifter eller därmed jämförbara skrifter eller iannonser
ljudradio- eller televisionsprogram. Om kravet särskild måttfullhet
vid marknadsföring tobaksvaror tillämpligt också pågörs deav
reklamforrner kommer regleringen också omfattaattsom nu avses
kommersiella i filmer.annonser

Enligt l kap. 9 § 1 TF kan, hinder föreskrifterna i TF,utan av ges
bestämmelser i lag förbjuder marknadsföring tobaksvaror isom av
kommersiella Möjligheten till lagreglering på områdetannonser.
begränsas det skall sig dels marknadsföringröraattav om av
tobaksvara, dels sådan marknadsföring i kommersiella Medannonser.
stöd undantagsbestämmelsen kan i lag föreskrifter med förbudav ges

marknadsföring tobaksvaror eller föreskrifter mindremot av av
ingripande inskränker möjligheten marknadsföra sådanaart attsom

Undantaget den för lagstiftning medyttrevaror. anger ramen en
föreskrifter på detta område. Vad har gäller ocksåsagtssom nu
tillämpningsområdet för motsvarande undantagsbestämrnelse i l kap.

§ första12 stycket YGL.
Frågan huruvida lagstiftningär med restriktioner för vissom en

varukänneteckensanvändning faller in under de angivna undantagsbe-
stämmelserna, vilket den skulle kunna den kan gällagöra om anses
marknadsföring tobaksvaror.av

Den innebörden uttrycketnärmare marknadsföring tobaksvaraav av
har utredningen ingående redogjort för. Det skall fråga attvara om en
tobaksvara framhävs i särskilt tydligt vilket i ochsätt,ettannonsen
för sig kan fallet i frågaäven i första handvara om en annons som

tobaksvara seän 1973: 123 48.t.ex.avser en annan vara en prop. s.
De svårigheter förenade med iär det enskilda fallet fastställaattsom

det fråga marknadsföringär tobaksvara tobaksnamnatt när ettom av
används vid marknadsföringen andra eller tjänster harav varor av
belysts i Marknadsdomstolens avgöranden i Grant s Whisky-fallet och
Camel Adventures-fallet, har behandlats i avsnitt 4.4.3. Somsom
framgår dessa avgöranden förutsättningarna förär annonsering-attav

i dessa situationer skall innebära marknadsföring tobaksvaraen av
begränsade. Förfaranden innebär varukänneteckenytterst attsom som

har anknytning till tobaksvaror används i samband med marknads-
föring andra eller tjänster omfattas således i princip inteav varor av

den nuvarande regleringen i tobakslagen, eftersom det inte frågaärav
marknadsföring tobaksvaror. En lagstiftning med restriktionerom av
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intehärtillkan med hänsynvarukänneteckenanvändningför sådan av
YGLförsta stycket12 §och i kap.i TF 1stödjas på undantagen som

marknadsföringvidanvändstillbegränsadeär avsomannonser
tobaksvaror.

skulle stridaförslagetreglering enligtföljerdet sagda motAv att en
reglering-YGL harförslaget medförenlighetengällerTF. När det av

framför alltvisst intresseYGLstycket12 § andrai kap.l uren
frågandärför till denåterkommerUtredningenaspekter.lagtekniska

15.1.4.i avsnitt
lagstiftninginförandettill slutsatsenanförda lederDet att omenav

användai tryckkommersiellaii ettinskränkningar rätten att annonser
vidvarukänneteckeninarbetatellerregistrerattobaksvarorför

tjänster,ellertobaksvarorockså andra änmarknadsföring avvarorav
stöd föruttryckligti TF harändringdetförutsätter gettsatt genom en

lagstiftning.sådanen
yttrande-begränsningartillmöjligheteni vidgalämpligaDet att av

principiella skäl. Detfrågaiskrifter kani tryckta sättasfriheten av
kommersielltmöjligheteniingrepphävdaskan dessutom attatt

detbörinte äneller tjänster görasmarknadsföra annat omvaror
nödvändigt.oundgängligenframstår som

tillhörintereklamenkommersielladeninvändaskanMot detta att
lagstiftnings-i flerafrarnhållitsharkärnområde, vilkettryckfrihetens

29.199394:114och421973:123ärenden se s.t.ex. s.prop.
syftar tillregleringenföreslagnatill dendettillMed hänsyn attsamt

någraintebör detskadliga mötaanvändningenbegränsaatt varor,av
ingripandentillmöjlighetennågot vidga motbetänkligheterstörre att

förslaget.omfattasfallreklam i dekommersiell avsom
undantagsbe-utvidgningläggaskan slutligendet sagdaTill att aven

öppnadeändringdengjortshari nyligenstämmelserna TF somgenom
tillmeddelatsharkommersiellaförbjudamöjlighet att annonser som

anslutningföljerförpliktelseenligtmiljöför hälsa ellerskydd avsom
bör i§ 2 TF. Detkap. 91Europeiska gemenskapernatill samman-

förrestriktionermedEG-föreskrifterocksåhanget nämnas att
krävakommaförslaget kanenligtvarukänneteckensanvändning att

hänseende.berörtgrundlagsändringar i nu
detharbakgrund vadföreslår attUtredningen sagtsmot nusomav

lagstiftning medföruttryckligt stödi TFändring engesengenom
varukännetecken.vissaanvändningförrestriktioner av

möjlighetenutvidgningdärvidutgångspunkt börEn att avvara en
inte böri tryckreklamenkommersielladenregleraenligt TF varaatt

stå iskalllagstiftning överens-förkrävsvadstörre än att en nysom
grundlagsregleringen.medstämmelse

reklamenkommersielladenregleramöjlighetenutvidgningEn attav
iundantagetmöjlighetlagtekniskt. En ärolika attkan sättgöras

skallförbudetförutsättningensåändras2 TFkap. 9 § att1 att vara
Europeiskatill deanslutningföljerförpliktelseföranlett avsomav
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gemenskaperna bort. sådanEn ändring innebär det hindertas att utan
regleringen i TF med stöd bestämmelsen kan meddelas före-av av

skrifter förbud kommersiell meddelats till skyddmotom annons som
för hälsa eller miljö.

Mot detta alternativ kan det emellertid riktas invändningar i följande
avseenden. Bestämmelsen i punkten 2 förbudgäller eller inskränk-
ningar syftar till förskydd hälsa eller miljö. Bestämmelsenattsom ge
infördes för undanröja tveksamhet huruvida EG-direktivatt om som

förbjuderbl.a. reklam för tvättmedel innehållande vissa ämnen var
förenliga med svensk lagstiftning. Bestämmelsen alltså sikte påtar
förbud för hälsoskadliga. Syftet medärmot annonser varor som nu
aktuella restriktioner enligt skissförslaget skydd för hälsaär att ge

minska tobakskonsumtionen. En utvidgning bestämrnel-attgenom av
tillämpningsområde enligt vad har skulle emeller-sagtssens som nyss

tid möjliggöra ingripanden kommersiell reklam i vidare omfatt-mot
ning vad krävs för denän aktuella lagstiftningen. Som skälsom nu

sådan utvidgning kan anföras angelägenheten denmot atten av
för tillåtna ingripandennärmare reklam för ärmotramen varor som

skadliga redan i TF se 1973:123 f..43anges prop. s.
Med hänsyn till vad har anförts utredningen attsom nu anser en

ändring i TF skall möjlighet för de tänkta restriktionernaöppnasom
för känneteckensanvändning bör ske sätt änannat genom en
ändring punktenav

En möjlighet till bestämmelsen i kap.är 1 9 § TFattannan man
fogar ytterligare punkt direkt tillåter den önskade regleringen.en som

15.1.4 Behovet ändringar i YGLav

Prövningen har hittills vid handen bestämmelsen i 1 kap. 12 §gett att
första stycket YGL inte stöd för här avsedd lagreglering denger en av
kommersiella reklamen det gäller i radio, television ochnär annonser
filmer. Regleringen i andra stycket emellertid också intresseär närav
det gäller sådan regels förenlighetpröva med bestämmelsernaatt en
i YGL.

Genom bestämmelsen i det andra stycket har det öppnats en
möjlighet i vanlig lag meddela föreskrifter förbud i övrigtatt ävenom

kommersiell reklam i radioprogram eller villkor för sådanmot om
reklam.

Syftet med bestämmelsen utredningen tidigare harär, angett,som
det skall finnas möjlighet lag reklam skall fåatt avgöraatt genom om

förekomma huvud i inhemsk radio ochöver television ochtaget att
reglera villkoren för sådan reklam. möjlighetenAtt till lagstiftning -
till skillnad från regleringen i TF uttryckligen lagtexteninämns-
hänger med till lagstiftning innefattar möjligheträttenattsamman en
såväl reglera den kommersiella reklamens villkor förbjudaatt attsom
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199091:64 113.sådan reklam se s.prop.
bestämmelsen iföranledde införandetEG-direktivDe avsom

marknadsföringallförbud delsföreskriver9 § 2 TF1 kap. mot av
beskaffenhet, delstensider vissinnehållertvättmedel motavsom

i TFmedier.modersmjölksersättning i vissa Attförreklam man
bl.a.fall motiveradeslagstiftning i dettastöd försärskiltinförde ett av

förreklamgenerella förbudhuruvidatveksamhetråddedet motatt om
i TFbestämmelserna seförenliga medvissa prop.varvaror

198687:151 53.jfr29;1993942114 s.prop.s.
innehållerförEG-direktiveniFörbuden mot somvarorannonser

skrifter. Direktiventrycktabegränsade tillintevissa ärämnen
undantagsbe-utvidgninggjordes någondetdock inteföranledde att av

lagstiftningi TF. Enmotsvarandei YGL sättstämmelserna som
nämligen kunnadirektiven ansågsiförbud finnsmed sådana som

stycket YGL12 § andrabestämmelsen i kap.1med stödinföras av
remissyttrandeJK:s över223 f.;1993:14 ävenjfr SOU ses.

betänkandet 12.s.
innebärbegränsningar sättdiskuteradeNu samma som-

möjlig-inskränkningar igenerellaEG-direktivenenligtförbuden -
tjänster,marknadsföra och ävenkommersielltheten omatt varor
användningensikteförslagetenligtbegränsningarna tar av

inte på vissaochtill tobaksvaroranknytningmed vissvarukännetecken
uppfattningutredningensbör enligtBegränsningarnaslags varor.

föreskriver. DetEG-direktivenförbudmed dejämställaskunna som
begränsningar förmedlagstiftningtill slutsatsenleder att an-en

och televisionspro-ljudradio-varukännetecken ivissavändningen av
bestämmelsernamedkonfliktkommer ideninföraskan attutangram

YGL.andra stycketkap. 12 §stöd i lden hareftersomi YGL
regleringförstödYGLandra stycket12 §kap.l avenger

televisionspro-ochdvs ljudradio-radioprogram,reklam ikommersiell
ivarukänneteckenvissaanvändningenBegränsningar i avgram.

skulle däremotljudupptagningarfilmer ochikommersiella annonser
yttrandefriheten iförskyddeti YGLbestämmelsernastrida mot om

iuttryckligt stöddärförförutsätterreglering häravmedier. Endessa
härförformernafrågainföras.därför Imåstesådant stödYGL. Ett om

överväganden.följandeutredningengör
§ förstakap. 12bestämmelsen i 1med stödMöjligheten att av
användskommersiellaförbudmeddelaYGLstycket mot annonser som

radiopro-filmersåvälgällertobaksvarormarknadsföringvid somav
regleratillgrundlagenMedgivandet iljudupptagningar.och attgram

ikommersiellaivarukänneteckenvissaanvändningen annonserav
utred-enligtbörljudupptagningarochfilmerradioprogramsåväl som

frånframför alltdetpåutformas sätt;uppfattningningens voresamma
grundlageniregleringenlämpligtmindresynpunkterlagtekniska om

marknadsföringengällerfrån denavvekreklamformerdessa somav
tobaksvaror.av
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Mot bakgrund vad har föreslår utredningensagtsav som nu att en
utvidgning möjligheten enligt YGL reglera den kommersiellaattav
reklamen sker det tillägggörs i kap.1att 12 § förstaettgenom
stycket hänvisar till motsvarande reglering i TF.som

15.2 Förhållandet till bestämmelserna skyddet förom
yttrandefriheten i Europakonventionen

Artikel 10 i Europakonventionen skyddet för yttrandefriheten iom
skriftliga och muntliga framställningar gäller också yttranden som

kommersiell reklam.utgör Bestämmelsen tillämpligär i vilkaoavsett
medier dessa yttranden förekommer. Det betyder yttrandenatt av
kommersiellt slag i tryck, radio, television biograffilmersamt
omfattas skyddet. Yttrandefriheten dock inteär undantagslös. Omav

inskränkning i yttrandefriheten angiven i lagär och nödvändigären
i demokratiskt samhälle för tillgodose iett bestämmelsen särskiltatt
angivna ändamål, den förenligär med regleringen i Europakonven-
tionen. Bland dessa ändamål särskiltnämns tillgodose skyddet föratt
hälsa.

Kravet på nödvändighet uppfyllt inskränkningenår i yttrandefri-om
heten föranleds samhälleligt intresse angeläget. Dettaett ärav som
krav tolkas inte lika det gällersträngt när yttranden kommersiell artav

det gäller andranär yttranden. Pâ motsvarande beträffan-sättsom som
de förenligheten nationell lagstiftning med andra bestämmelser iav
Europakonventionen det i frågaär förenlighetenäven med artikelom
10 i första hand de nationella har den bedöm-göraattorganen som
ningen. Som utredningen redan har framhållit syftet med lag-är en
reglering diskuteras här tobakskonsumtionen skall minskas.attsom
Ändamålet med lagstiftningen således tillgodose skyddet för häl-är att

betydelseAv också räckvidden förslagetär begränsad tillärattsa. av
användning varukännetecken i kommersiella i vissa medi-av annonser

Denna begränsning bör medföra inskränkningen står i rimligatter.
proportion till det ändamål skall tillgodoses lagstiftningen.medsom

Utredningen har tidigare det i artikel också uppställs10sagt att ett
krav i och för sig tillåten inskränkning yttrandefrihetenatt en av
måste framgå förutsebar och för den enskilde lätt tillgängligav en
nationell lag. Den lösning utredningen diskuterar innebär detattsom
i regel inte bör föreligga någon tveksamhet huruvida visstettom
reklamförfarande omfattas bestämmelsen eller inte. Det följer attav av
de förbjudna reklamförfarandena beskrivs i lagtexten. Bestämmelsen

därmed både förutsebarär och lätt tillgänglig.
Utredningen bakgrundgör vad har anförts denmot av som nu

bedömningen lagstiftning enligt förslaget förenlig medatt ären
bestämmelsen skyddet för yttrandefriheten i Europakonventionen.om
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bestämmelsernatillFörhållandet15.3 om
i RFegendomsskyddet

omfattaräganderättenförskyddet18 § RFkap.Reglerna i 2 somom
lösfast egendom ävenendastintekonstaterats utanredan har egen-
innehavettillgångarimmateriellabl.a. sådanainbegripsvaridom, som

ocksåDet harvarukänneteckentill representerar.ensamrätten ettav
deinnantidigareuppfattningenrådandedenkonstaterats varatt --

rådighetsin-kraftiträddebestämmelsenändringarna attsenaste av -
utanförföllegendomlösfastsåvälavseendeskränkningar som

tillämpningsområde.bestämmelsens
förjanuari 1995,ändrades den 1§i 18bestämmelsenmedochI att

svensktinförEuropakonventionenmed ettharmoniserabättreatt
rådighetsinskränk-komsvenskikonventionen rätt,införlivande av

uttryckligenbyggnaderochmarkavseendeningar att somanges
egendomsskyddet i RF.omfattasäganderätteniingreppsådana avsom

avseenderådighetsinskränkningarmotsatsvisföljerRedan härav att
utanförfallerfortfarandebyggnaderochmarkegendom änannan

ocksåframgårfalletsåbestämmelsen. Att ärförtillämpningsområdet
lagstiftningsärendet seigjordes t.ex.uttalanden prop.somav

49.och1993942117 15s.
varukänne-användaiförslagetenligt rätten ettBegränsningen att

förmögenhetsrätttvångsövertagandesådantinnebär ingettecken av
tillkonstituera ersätt-rättförförutsättsbestämmelsenenligt attsom

förslagetvarukänneteckentilläganderättenining. ingreppDe ett som
förfoga överibegränsningar rättenstället attgäller iinnebär,

börförslagetenligtInskränkningarnaavseenden.vissaikännetecknet
enligtäganderätteniinskränkningarsådanamedjämställaskunna

rädighetsinskränlcningarutgöralagstiftning ansetts renasomannan
lagstiftning.sådanpåexempel9.3.2avsnittiharutredningen gett

frågairättigheter ärsådanaavseendeRådighetsinskränlcningar som nu
tillämpningsom-bestämmelsensutanförharvadfaller enligt sagtssom

varukännetecken äranvändainskränkning i rätten ettråde. En att
i RF.egendomsskyddetbestämmelsenmedförenligföljaktligen om

bestämmelsernatillFörhållandet15.4 om

Europakonventioneniegendomsskyddet

lag-sammanhanget ärbetydelse igrundläggandefråga enEn omav
för-enligtvarukänneteckensanvändningförrestriktionerstiftning med
förskyddetbestämmelsenmedkonfliktiskulle kommaslaget om

Europakon-tilltilläggsprotokolletförstai detartikel 1iegendom
kränkeräganderätteniinskränkningenalltsåFråganventionen. är om

Europakonventio-egendomtilläganderättenskildsskydd fördet som
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ställernen upp.
Frågan kan omotiverad sedan utredningen har konstaterat attsynas

förslaget förenligt med bestämmelsen egendomsskyddet i RF.är om
har bl.a. framhållits deDet ändringarna i RF föranleddesatt senaste

den svenska grundlagsregleringensträvan attav en anpassa av
egendomsskyddet till motsvarande reglering i Europakonventionen.
Som utredningen tidigare har framhållit torde emellertid Europakon-
ventionens skydd för äganderätten sträcka sig längre frågai om
rådighetsinskränkningar avseende sådana tillgångar här ärsom av
intresse.

givetvis svårt inskränk-Det dra klar mellan sådanaär gränsatt en
ningar äganderätten omfattasi egendomsskyddet och sådanasom av

utanför. ifaller I de avgöranden bl.a. Europadomstolen angåendesom
räckvidden och innebörden i artikel vilkabestämmelsen lav av-
några huvuddrag återgetts förekommeri har skillnaderovan som-

denna bedömning med nödvändighet kommer präglasgör att att av
viss osäkerhet. Följande slutsatser kan emellertid dras.

Som framgår redogörelsen omfattar egendomsskyddet iav ovan
Europakonventionen på motsvarande i RF tvångsöver-sätt som- -

förmögenhetsrätt fast egendomtaganden avseende och lös samtav
faktiskasådana existerande rättigheter immateriella rättigheter.som

skyddEgendomsskyddet i Europakonventionen i viss utsträckningger
rådighetsinskränkningarockså avseende egendom de slagmot av som

frittinnebär inskränkningar möjlighetenhar Det inämnts. att attnu
den immateriella rättighet tillanvända ensamrätten ett varu-som

omfattas egendomsskyddet ikännetecken Europa-representerar av
konventionen.

i Europakonventionen egendomsskyddetBestämmelsen angerom
under vilka förutsättningar inskränkningar får det gällernärgöras

egendom. sådana inskränkningaranvända Huvudregelnrätten äratt att
uppfyllda.tillåtna, villkoren i det andra stycket i artikel 1är ärom

Som redan har framhållits har Europadomstolen funnit att t.o.m.
föhållandevis betungande begränsningar variti äganderätten har
förenliga eftersom föranlettsmed artikel begränsningarna har av

be-hänsyn till det allmännas intresse i enlighet med den nämnda
stämmelsen i andradet stycket.

lagstiftning enligt förslaget inne-En innebär inte den enskildeatt
havaren varukännetecken får vidkännas generell inskränkningettav en

all allmed avseende användning varukännetecknet ellerav ens
användning kännetecknet i näringsverksamhet. utnyttjaRätten attav
kännetecknet inskränks endast det gäller användningen i kommer-när

försiella i vissa medier, samtidigt i brukkännetecknet ärannonser om
förtobaksvaror och andra eller tjänster. Kännetecknet kommervaror

kunna samtidigt marknadsföring medanvändas vid dessaatt av varor,
undantag för sådan marknadsföring förekommer kommersiellaisom

i vissa medier. således oförhindradEn näringsidkare är attannonser
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andramarknadsföravaruhusoch ibutiker, påi restaurangert.ex.
förinarbetatvarumärkeundertobaksvaror ärän ett ensomvaror
ocksåfårkänneteckenmed sådanaMarknadsföringtobaksvara.

kravet påföljerbegränsningarmed deutomhusförekomma avsom
måttfullhet.särskild

egendomanvändainskränkningar ihar rättenSom redan är attsagts
sådanainnebärlagstiftningochflesta länder,devanliga i som

förhållande tilliproblemnormalt inte någravållarinskränkningar
vidtamedgeruttryckligen rätti artikelbestämmelsen stat attensom

MänskligaDanelius,innehållsådant selagstiftningsåtgärder med t.ex.
Bedömningen77.1993:40 Del Aoch SOU1993 253rättigheter s.s.

föranledsinskränkningsådanlagstiftning innebär avatt ensomenav
nationelladeförsta handiallmänt intresse görs organen.ett av

vissakommersiellt användamöjlighetenbegränsningEn attav
hänföras tillkanframgår förslagetdetvarukännetecken sätt avsom

andrai deti äganderätteninskränkningtillåtensådan som angesen
Åtgärden varukänne-användningenregleraartikelstycket i att av

nödvändighetenmotiverasangivna kanpå det atttecken sättet avav
allmännasDetintresse.i det allmännasnyttjandet egendomreglera av

minskaskäl,hälsopolitiskasammanhangetiintresse är att, av
möjligheternareduceratobakskonsumtionen i landet attattgenom

främjakanpåtjänsteroch sättmarknadsföra ett ansessomvaror
tobaksvaror.försäljningen av

måsteegendomanvändainskränkerlagstiftning rättenEn attsom
hardet intresseavvägningresultatetdärutöver somavav envara

frittintresseenskildelagstiftningen och den ägarens attföranlett av
proportionalitetsprincip,Dennasin egendom.rådakunna över som

förenligtprövningenvidtillämpaEuropadomstolen har :ten avatt av
inteutredningenenligtbörmed artikelbestämmelsenationellen

med bestäm-överensstämmelsestår iförslagetpåverka slutsatsen att
iregleringenbörlagstiftningensyftet medtillmed hänsynmelsen;

detmellanobalansuppstår någonmedföra detförslaget inte att
Detför äganderätten.skyddenskildesdenochallmännas intresse

användningenmellankopplingfinnsdetdockförutsättersagda att en
tobakskonsumtionen.tobaksområdet ochutanförtobaksnamnettav

tobaks-regleringenredantilläggasi sammanhangetbörDet att av
trycktobaksreklam iförbudframför allt detochreklamen mot som

möjligheteniinskränkningvissinnebärjuli 1994 attinfördes den 1 en
varumärketilltillgångimmateriella ensamrättenanvända den ettsom

representerar.
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till15.5 Förhållandet nationell varumärkeslagstiftning

15.5.1 Registrering i olikavarumärkeav samma
klasser

Enligt grundläggande varumärkesrättsliga principer kan varumärkeett
förregistreras olika och tjänster. Det finns således inte någotvaror

hinder registrera varumärke för tobaksvaror och för andramot att ett
Förslaget reglerar inte förutsättningarna för registreringvaror. av

varumärken. Någon konflikt mellan förslaget och varumärkesrättsliga
regler finns därför inte i detta avseende.

15.5.2 Kravet på användning i varumärkeslagen m.m.

Vid prövning förenligheten med det varumärkesrättsligaen av
regelsystemet lagstiftning begränsar möjligheten attav en som
kommersiellt använda varumärken måste bestämmelsen i varumärkes-

användningstvånglagen uppmärksammas. Följdernaom av en
begränsning i möjligheten använda andra känneteckenäven änatt
sådana registrerade bör också beaktas. Utredningen behandlarärsom
först bestämmelsen användningstvånget.om

Användningstvånget i 25 § varumärkeslagen innebär ställsdetatta
krav på innehavaren registrerat varumärke skall verkligtgöraatt ettav
bruk märket för undgå risken registreringen efter särskiltatt att ettav
förfarande hävs. Som utredningen tidigare redogjorthar för är
användningstvånget i varumärkeslagen produktrelaterat. Detnumera
betyder det måste verkligt bruk varumärket medgörasatt ettav
avseende samtliga de eller tjänster märket registreratärvaror som
för.

Det kan i fråga det möjligt för innehavarensättas är ettom av
varumärke efterleva kravet på verkligt bruk märket,göraatt att av om

finnsdet bestämmelse förbjuder åtminstone viss användningen som
varumärken har anknytning till tobaksvaror.av som

Kravet på verkligt bruk innebär inte varumärket oundgängligenatt
måste marknadsföringanvändas vid visst slag. krävs såledesDetav
inte märket skall förekomma i för de elleratt t.ex. annonser varor
tjänster registreringen Marknadsföring passivtsom avser. genom
saluhållande tillräckligt för kravet uppfyllt.skallär attav varan vara

därför förekommerDet räcker märket på etiketter tillatt t.ex. varaen
saluhålls i butik eller på själva Det väsentliga är attsom en varan.

marknadsföringen och därmed användningen märket allvarligtärav
menad.

enligt förslagetEn inskränkning i använda varumärkerätten att ett
den diskuteras här går inte så långt det skulle uppståart attsomav
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användningstvâng.bestämmelseni förhållande tillnågra problem om
registrerat förvarumärkeanvänder ärnäringsidkareDen ett somsom
verkligt brukuppfylla kravet påkanoch för andratobaksvaror varor

på i andrabenämninganvända märketatt samman-varansomgenom
härmedier. Det kanaktuellakommersiella iihang än annonser nu

första stycket§reklarnförbudet i 12nuvarandedetpåpekas att
vissaanvändaiinskränkninginnebärtobakslagen rätten atten

utredningen känneroch såvittkommersiellaivarumärken annonser,
i förhållande tillproblemförorsakat någrabestämmelsen intetill har

varumärkeslagen.användning ipåkravet
använda varukänne-begränsning ilångtgående rättenEn attmera

med kravetmöjlig förenaförmodligen inteskulletecken attvara
varumärke harfallgäller ianvändningstvång. Det ettvart somom

fâ före-inte skullehuvudtill tobaksvaraanknytning över tageten
tjänster, däriellermarknadsföringkommersiellikomma varorav

eller liknande. Enetikettermärketanvändningeninbegripet t.ex.av
i konfliktkommakunnaskulle dessutomsådant slaginskränkning av

avsnittvidaresePariskonventionenibestämmelsernamed vissa av
och be-användningstvängetmellansambandetbeträffande15.6

ibegränsningEn rättenPariskonventionen.i attstämmelserna
detsträckas längreinte änvarumärke kanregistrerat attanvända ett

varumärke göraför innehavarenfortfarande finns attettutrymme av
märket vidanvändningmärket,brukverkligt t.ex. avgenomav

saluhâllandepassivt varan.av
eventuella svårigheterdediskuteraövergår tillUtredningen attnu

kommersielltmöjlighetenbegränsningmed atthar göraatt avensom
inne-registrerade,intevarukännetecken äranvända men varssom

det harkännetecknettillerhållit atthar ensamrätthavare genom
inarbetats.

innebördenför denredogjorttidigare närmareharUtredningen av
inarbetatskallvarukänneteckeninarbetning. Förpåkravet ettatt anses

kretsdel denbetydandeinomi Sverigekännetecknetfordras avatt en
ellerförbeteckning desig käntriktarvilken det ärtill varorsom

använd-faktiskaDenkännetecknet.undertillhandahållstjänster som
för in-skyddetgällerdetocksåbetydelsesåledes närningen har

varukännetecken.arbetade
blivitharkänneteckenmedföljerDen ensamrätt att ettsom

inomkäntkännetecknet ärså längebestår endastinarbetat om-
fordrasvidmakthållasskallinarbetningenFörsättningskretsen. att

emellertid intebetyderanvänds. Det attvarukännetecknetsåledes att
varukänne-inarbetatfortsåupphörnödvändighetmed ettskyddet

starktförSkyddetkommersiellt.används ettlängreintetecken
sedantidvissbestå under ävenkanvarukänneteckeninarbetat

RÅ 74;1970bruk sekommersiellttagitskännetecknet t.ex. s.ur
inarbetningskyddatansågs trots attLjunglöfs genomnamnet snus

starktmindre50 är. Förhadeinte ettkännetecknet använts
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efter kortareinarbetat kännetecken kan skyddet upphöra tid.en
några krav på användningen det gällerDet ställs inte i sig när att

för varukännetecken. Inarbetnings-upprätthålla skyddet inarbetade
påupprätthålls kännetecknet används kommersielltskyddet attgenom

förekommer vid mark-olika Det väsentliga kännetecknetsätt. är att
det fortsätter käntnadsföring på sådant sättett att attav varan vara
Användning känneteck-bland dem ingår i omsättningskretsen. avsom

marknadsföring i kommersiella i tryck ivid samtnet annonser
naturligtvis betydelse.etermedia har stor

diskuterad i fritt råda varukänne-begränsningEn överrätten attnu
påverka de faktiskaskulle således i viss utsträckning kommatecken att

effektupprätthålla inarbetningsskyddet. Denna skallmöjligheterna att
följande omständig-överdrivas. hänger meddock inte Det samman

heter.
former marknadsföring omfattasdet första skulle inte allaFör avav

vid marknadsföring påregleringen. Användning känneteckenettav
ljudradio- och tele-i kommersiella i tryck,sätt änannat annonser

träffas. inarbetati filmer skulle inte Ettvisionsprogram samt varu-
benämningfortfarande kunna användaskännetecken skulle alltså som

Kännetecknet skulle ocksåsaluhållandetpå vid den.t.ex. aven vara
särskildaffischer i butiker, kravetfå förekomma på m.m. om

utformningen reklamen.måttfullhet iakttas vid av
behandlarvarumärkeslagenhar bestämmelsen iFör det andra som

i förhållande till vadpå mjukats någotkraven inarbetning somupp
förallmänt käntkännetecknet skullegällde tidigare. Kravet på att vara

skallpå kännetecknetinarbetat har reducerats till krav attettatt vara
fråni fråga aktivitetkrävs alltså mindrekänt. Det omvara numera

skall bestå.sida för inarbetningsskyddetinnehavarens att
användningsområdet förfallkan slutligen tilläggas i deDet ettatt,

utsträcks till andrainte registreratvarukännetecken änär varorsom
så starktvarukänneteckenoftast sigtobaksvaror, det ärrör somom

sträcker sigåtnjuter utvidgat skyddinarbetade de utöveratt ett som
be-varumärkeslagen. Ochför varuslagslikhet 6 §segränserna

såutvidgade skyddet längeträffande kännetecken består detdessa
för den ursprungligakännetecknet inarbetat med viss styrkaär varan

eller tjänsten.
innehålllagregel med detutredningens uppfattning börEnligt en

försvårautsträckning möjligheternainte i någon störresom avses nu
inarbetat.för varukänneteckenupprätthålla skyddet ärettatt som
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erhållainarbetningmöjlighetenPåverkas15.5.3 att genom
varukänneteckentillensamrätt ett

medlagstiftningfrågannågot belysaanledningfinnsDet att en nyom
kankänneteckentobaksrelateradeanvändandetibegränsningar av

erhållainarbetningdelsnäringsidkareförförsvåra att genomen
förskyddsområdetutsträckadelsvarukännetecken,tillensamrätt ett

för vilkadetjänstereller äntill andrakänneteckeninarbetatett varor
inarbetats.ursprungligen harkännetecknet

behandlademed denförknippadsåFrågan kan nära ovansynas
inarbetning,skyddetupprätthålla svaretattfrågan att genomom

förefallerfallet. Detemellertid inteSågivet.skulledärmed ärvara
exponeringmarknadsmässigkrävsdet störrenämligen avensom om

inarbetningskydd än närerhållagällerdetkännetecknet när att genom
Detkärmetecken.inarbetatskyddet förupprätthållagäller ettdet att

gällerkänneteckeninarbetningendet vidmed etthänger att avsamman
tidigarebekantomsättningskretsen göraingår i ettdemblandatt som

mycketlikanormalt intefordras däremotkännetecken. Detokänt av
skyddet förupprätthållaför ettexponeringmarknadsmässig att

varukännetecken.inarbetat
varukärme-innehavarensituation därtänka sig ettkanMan aven

villinarbetningtobaksvara,förinarbetattecken, är genomensom
känneteck-Innehavarenandragällatillskyddetutsträcka att avvaror.

möjlighetenfråntaslagstiftningendiskuterade attdenskullenet genom
televisionsprogramochljudradio-tryck, iikommersiellai annonser

skulleDärigenomkännetecknet.undermarknadsföra varanyenm.m.
för-till andrainarbetningsskyddetutsträckamöjligheten varoratt

svåras.
varukännetecken förinarbetamöjligheteniBegränsningar ettatt en

tobaksla-ireglernuvaranderedan enligtemellertidfinnstobaksvara
kärmeteck-hänvisad till görakännetecknet är attInnehavaren avgen.
marknads-omsättningskretsen sätt äninombekant annat genomnet

televisionspro-ochljudradio-ii tryck,kommersiellaföring i annonser
gällaregleringmedskullebegränsningarDessa en nym.m.gram

andraförkänneteckenvissainarbetaförutsättningarnaockså varoratt
hänseendei berörtKonsekvensernatjänster.och förtobaksvarorän nu

begränsade.fårregleringenden ansesnyaav
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15.6 Förhållandet till Pariskonventionen

15.6.1 Allmänt

detNär gäller förhållandet till andra varumärkesrättsliga bestämmelser
dem finns i varumärkeslagenän det i första handär Pariskonven-som

tionen intresse.är Det gäller dels bestämmelsen i artikelsom av
innebär beskaffenheten den varumärkeatt ärettsom avsett attav vara

användas för, inte i något fall fâr hinder för registreringutgöra av
märket, dels den s.k. telle quelle-regeln i artikel 6 quinquies, som
innebär varje i hemlandet registrerat varumärke skall kunnaatt
registreras och skyddas i sin ursprungliga form telle quelle i övriga
unionsländer. Frågan huruvida inskränkningär i möjlighetenom en

fritt förfoga varukännetecken skulle komma i konflikt med deatt ett
båda aktuella bestämmelserna i konventionen.

15.6.2 Bestämmelserna i artikel 7 och 6 quinquies telle
quelle-regeln

Som utredningen har framhållit har det diskuterats huruvidaom en
lagstiftning med begränsningar i möjligheten använda varukänne-att
tecken i kommersiell verksamhet förenlig med bestämmelsernaär i
Pariskonventionen. Det har bl.a. gjorts gällande allmänt förbudatt ett

användningen vissa varukännetecken skulle strida eller imot motav
fall stå i mindre god överensstämmelse med Pariskonventionen,vart

eftersom det grundläggande syftet med varumärkesrätten i vid
bemärkelse föremålen förär skall kunna användasensamrättenatt
kommersiellt. Enligt denna uppfattning bör bestämmelserna i konven-
tionen bakgrund detta syfte, och de skulle därför saknamotses av
betydelse bestämmelserna i artikel 7 och 6 quinquies gälleratt
registrering varumärken inteoch användningen dem.av av

I dessa artiklar vissa omständigheter enligt nationellanges som
lagstiftning inte fâr grund för registreringutgöra vägraatt ettav
varumärke respektive måste konstituera till registreringrätt ettav
märke. Varken i dem eller i andra bestämmelser Pariskonventioneni

har anknytning till bestämmelserna i artikel 7 och 6 reglerassom
användningen varumärken. språkligt träffasRent regleringav en
således inte de aktuella bestämmelserna, den inte begränsarav om
möjligheten få varumärke registrerat enligt nationell lagstiftning.att ett

innebärDet emellertid inte med nödvändighet inskränkning iatt en
använda fallerrätten varumärke helt utanför tillämpnings-att ett

området för bestämmelserna i Pariskonventionen.
Pariskonventionen innehåller bestämmelser vissasom anger

minimikrav konventionsländernas nationella lagstiftning måstesom
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lagstiftningnationellhindraralltså inte någotuppfylla. Det är attsom
Pariskon-ivad bestämmelsernagående skydderbjuder längre änett
innehållaocksålagstiftning kanNationellföreskriver.ventionen

immateriellaförfogadet gällerbegränsningar överrättennär att
bestämmelser-konflikt meduppstår någonlänge det interättigheter, så

konventionen.ina
artiklarna 7 ochdärför stridaskullebestämmelsenationellEn mot

registreringförbjuderuttryckligenendast denquinquies ett6 avom
för elleranvändasskallmärkettill denmed hänsynvarumärke vara

förskyddetellerregistrerasinte kanmärket ettmedför attatt
regleringEnupprätthållas förinte kanmärkeregistrerat avvaran.

generelltinnebäri principvarukänneteckenanvändningen ettsomav
haverksamhet skullekommersiellimärketallt brukförbud mot av

Pariskonventionenskonflikt medidärmed kommaeffekt ochsådan
sådanskulle medvarumärkeInnehavarenbestämmelser. ett enav

för andratobaksvaror ochförmärketlåta registrerakunnareglering
använda märket kommer-möjlighetha någonsedan inte attvaror men

för innehavarenmöjligthellerdärmed inteskullesiellt. Det avvara
förbruki verkligtskallpå märketuppfylla kravetmärket attatt vara
Envarumärkeslagen.§25skall hävas seregistreringen inteatt a

konsekvenserfåpraktikenalltså iskullebestämmelsesådan samma
med artikel 7förenlighetdessregistreringsförbud ochformligtettsom

i fråga.skulle kunnaPariskonventionen sättasi
lydelse inuvarandefick sinanvändningstvångBestämmelsen om

varumärkes-ibestämmelsernaanpassninggenerellsamband med aven
1988decemberden 21direktivförstaRådetstilllagen omav

89104EEG.varumärkeslagarmedlemsstaternastillnärmningen av
därför inte ändras.Den kan

kommersi-varumärkeutnyttjabegränsning i rättenFör ettattatt en
för bestäm-grundernaallt fallkonflikt med iskall komma iellt inte

användaförden medgePariskonventionen, böri attmelserna utrymme
någraintedetomfattning möteri sådanochsådantmärket sätt att
falletSå intemärket.registreringen ärupprätthållasvårigheter att av

inte skulleföljaktligenlagregleringendiskuteradehärmed den som
Pariskonventionen.quinquies i6och artikelartikel 7strida mot

TRIPs-avtalettillFörhållandet15.7

föreskriverbestämmelseartikel 15.4innehåller iTRIPs-avtalet somen
skallvarumärkeför vilkatjänsterellervaruslaget ettartenatt av

varumärket. Iregistreringförhinderfåraldriganvändas utgöra av
näringsverk-varumärke ianvändningföreskrivs20artikel ettatt av

såsomsärskilda krav,försvårasoskäligtskallsamhet inte an-av
särskildanvändning ivarumärke,medtillsammansvändning annat
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särskiljaförmågaanvändning minskar dessform eller att varorsom
näringsverksamhet från demtillhandahålls ioch tjänster somensom

tillhandahålls i en annan.
ibestämmelseni huvudsakartikel 15.4Bestämmelsen i motsvarar

avsnitthar anfört iVad utredningeni Pariskonventionen.artikel 7
i Pariskonventionenmed den bestämmelsenförenligheten15.6 avom

medfråga förenlighetengäller också iaktuell lagstiftning omnu
med det innehålllagstiftningi TRIPs-avtalet. Enartikel 15.4 som

artikel 15.4 iförenlig medbör såledesutredningen diskuterar vara
TRIPs-avtalet.

vilka kravTRIPs-avtaletartikel 20 iBestämmelsen i somanger
gäller användningenställa detlagstiftning inte fårnationell när avupp

ifår förekommaintenäringsverksamhet. Vadvarumärken i som
försvårar i ochföreskrifterartikelnlagstiftning enligtnationell är som

meningutredningensvarumärken. Enligtanvändningför sig tillåten av
hinder20 något direktartikel inte innebärabestämmelsen itorde mot

förbjuds. Denmedier generellti vissavarumärkenanvändningenatt av
medförenligdärfördiskuterar börutredningenlagstiftning vara

artikeln.bestämmelsen i

förordningentillFörhållandet15.8 om

gemenskapsvarumärken

för-tillskapatsi EUvarumärkessystemDet genomsomgemensamma
parallelltfungeratänktgemenskapsvarumärkenordningen är attom

bedömautredningen kanvarumärkeslagarna. Såvittnationellamed de
iinte kommadiskuterasslaglagstiftning detskulle av som nuen

förordningen.bestämmelserna ikonflikt med

bestämmelsertill EG-fördragets15.9 Förhållandet

tjänsterfri rörlighet för ochvarorom

15 l Allmänt
.

förenlig-prövninginledningsvis erinraUtredningen vill att avom en
däriblandEG-rättsligalagstiftning mednationellheten normer,av
osäkerhetpräglas vissEG-fördraget, naturligenibestämmelserna av

allmänttämligenfaktorer; fördragstexternaradberoende ären
sinainte bundenredan harEG-domstolenhållna, nämnts,är, avsom

påavgörandena varieraromständigheterna iochtidigare avgöranden
slutsatserdra några säkrasvårtsådant det kansätt attattett avvara

emellertidvillgjort. Utredningendomstolen haruttalandende som
EG-rättsligsvårigheteruppmärksamheten defästa natur somav
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införaförutsättningarna förprövningaktualiseras vid att enaven
använda vissai möjlighetenlagstiftning med begränsningar att

varukännetecken.
EG-fördragetstjänstebegreppet irespektiveAvgränsningen av varu-

EG-fördragetbestämmelser ibetydelse för vilkabestämmelser har som
diskuterade lagregleringen.denberöraskan komma att av nu

tobaksrelaterat varukänne-användainskränkning iEn rätten ettatt
tjänst, kan berörai skriftermarknadsföring trycktavidtecken enav

förekommeri vilkasåväl de skrifterrörlighetenden fria annonsernaav
skulle i detta fallskriften. Detmarknadsförs itjänstden somsom

sådan inskränkningfinnas anledning ärsåledes prövaatt om en
avseende på såvälmedEG-fördragets bestämmelsermedförenlig

inskränkningfrågagäller iartikel 59.30 Detsammaartikel om ensom
marknadsföringenvidvarukänneteckenanvända vissti rätten att ett av

friapåverka både denkunnainskränkningen skulle sägasen vara;
tjänstenmarknadsföringen ochdenrörligheten avservara somav

marknadsföring.
för vissreklamfråga förbudihar hävdatsDet motatt, varaenom

medsåreklam hängervaruslag, tjänsten näravissteller ett samman
frienligt reglernaockså bedömstjänstenvarutransaktion att omen

Åtgärder införselnnågot berörför sättrörlighet avsomvaror.
artikel 30,enligtalltid bedömasuppfattningenligt dennakanvaror

tjänstepresta-led ivaruinförselngälleroch det utgöräven ett enom
tjänste-endast självaartikel 59medhängertion. Det att avsersamman

Europeiskavarurörelser i denFriaQuitzow,prestationen se gemen-
gemenskapsangelägen-mellangränsdragningenstudieskapen. En av

därioch 228 med1995 92angelägenheteroch nationellaheter s.
enligt EG-begreppethänvisningar. Därtill kommergjorda att vara

96.extensivtpraxis skall tolkas a.a.domstolens s.
enkeltpåpå svårighetenanfört visarutredningen harVad att ettnu

med deförenlighetlagstiftningsprövningendelasätt av en nyupp
med tillaktuella, hänsyni EG-fördragetbestämmelser är omsom

frågaEftersomtjänst. ärellerbegränsningen gäller omvara enen
lagstiftningenmåsteoch tjänster prövasmarknadsföring både varorav

59 och 65.artiklarnaoch 36såväl artiklarna 30mot som

förfria rörlighetenDenl5.9.2 varor

prövningdennavid ärmåste besvarasfråganförstaDen om ensom
åtgärdersådana hindrandemedförhuvudreglering över taget somny

måstefalletså befinnsartikel 30. Ombestämmelsen iomfattas varaav
med hänsynEG-fördragetförenlig medändå kandenprövas varaom

den regel36 eller enligti artikelundantagsbestämmelsentill som
Dijon-målet.Cassis detill uttryck ikommit

detartikel 30åberopaföretag inte kan näranmärkasbörDet att ett
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gäller restriktioner enligt det medlemslandets lagstiftningsom egna
försvårar avsättningen inhemskt producerade produkter.av
Det innebär det således måste fråga gränsöverskridandeatt vara om
verkningar för artikeln skall tillämplig.att vara

detNär gäller den första frågan i det inledande stycket följandeär
beakta. Huvudregeln alltjämt den EG-domstolenäratt isom angav

Dassonville-målet, nämligen varje nationell bestämmelseatt ärsom
ägnad hindra, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, handelnatt
inom unionen strider artikel 30. Att detta också gäller inskränk-mot
ningar i fråga möjligheten reklam för framgårgöraattom en vara av
bl.a. 0osthoeks Uitgeversmaatschappij-målet utredningen harsom
behandlat tidigare.

Den nämnda huvudregeln har emellertid modifierats någotnyss
uttalanden EG-domstolen i några avgöranden. EG-domstolengenom av

har sålunda möjlighet föröppnat medlemsstaterna att utan att-
komma i konflikt med bestämmelsen i artikel 30 i fall ivart-
begränsad omfattning och under vissa domstolen angivnanärmareav
förutsättningar besluta bestämmelser certain sellingrörom som
arrangements. Möjligheterna till sådan lagstiftning, ärsom av
undantagskaraktär, har domstolen utvecklats i bl.a. Keck-målet,av
Hünermund-målet och franskadet TV-reklam-målet, vilka har

Ärbehandlats det däremot fråga bestämmelser kanovan. om som
gälla product regulationssägas för nationell lagstift-är utrymmet

ning begränsat i enlighet med huvudregeln.mera
Frågan emellertid inskränkningar på området förär marknads-om

föring kan hänföras till sådana certain sellingav en vara arrange-
ments i fråga vilka det enligt domstolens praxis vissaom ges
möjligheter till nationella åtgärder begränsande slag. Det här inteärav
fråga diskriminerande åtgärder; beträffandeöppet sådana åtgärderom

uppenbart det föreligger konfliktär mellan åtgärden ochatt en
bestämmelsen fri förrörlighet När det gäller inskränkningarom varor.

skilda slag i möjligheten marknadsföra oftastdetärattav en vara
fråga formellt likabehandlande åtgärder. I fråga åtgärderom om av
detta slag det komplicerat beträffande förenlighetenär medattmera
artikel 30 dra några säkra slutsatser de uttalanden EG-av som
domstolen har gjort i avgöranden gällt just inskränkningar påsom

Ävenreklamens område. bestämmelse i nationell lagstiftningom en
gäller begränsningar möjligheten marknadsföraattsom av en vara

formellt inte åtskillnad mellan från det landetgör ochsett varor egna
från andra medlemsländer, kan sådan bestämmelse ändåvaror en

försvåra avsättningen importeradeav varor.
det faktiskt finns vissaAtt möjligheter införa nationella reklam-att

förbud under särskilda förutsättningar framgår bl.a. Aragonesa-av
målet Case C-l och C-17690, Aragonesa, 1991, ECRI-4151. EG-
domstolen fann i det avgörandet spanskt förbud inomatt ett mot att en
viss region i landet reklam för alkoholhaltiga drycker medgöra en
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med artiklarnaförenligt23alkoholstyrka översteg procent, varsom
begräns-medgerartiklarnakonstateradeDomstolenoch 36.30 att

medbiograferbl.a.massmedia ochialkoholreklamningar av
emeller-konstateradeDomstolenhälsa.skyddet för allmäntillhänsyn

fåråtgärden inteinskränkande utgöraeller denförbudetocksåtid att
produkter.lokalaskydda vissaindirektdirekt ellerförmedel attett

denskäl förövervägandetalaruppfattningutredningens attEnligt
betecknasvad kanlagstiftningendiskuterade somsomavsernu

möjligheteniBegränsningararrangements.selling attcertain
för försäljningenvillkorendegäller närmaremarknadsföra en vara

börLagstiftningen148.jfr Quitzowhanteringenoch s.aa.varanav
30 gällaför artikeltillämpningsområdetutanförfallafördessutom att

såväl rättsligtSverige ochhandel inombedriverberördaalla somsom
nationellamarknadsföringenpåverkafaktiskt sätt varoravsamma

diskuteradeDenandra länder.frånmarknadsföringenoch varorav
förutsättningar.uppfyller dessalagstiftningen

sanktionssystemdeti frågaändringarnågrainteDet bör göras om
Entobakslagen.bestämmelser inuvarandeenligtgäller nysom

generalklau-marknadsföringslagenskopplad tillbörbestämmelse vara
principdärmed gälla iskullemarknadsföring. Denotillbörligsul om

till tobaksvaroranknytningvisskännetecken medanvändningall av
allaomfattaskulleoch denSverigesker imarknadsföringvid som

i Sverige.bedriver handelberörda som
tobakslagenreklamförbudet inuvarandetillämpningen detFör av

sittharmarknadsföringsätgärdernabetydelseprincipisaknas var
iproduceratsharreklammaterialinnebärDet att somursprung.

också kanSverigeitill konsumenterdistribuerassedanochutlandet
inskränkningskulle denmotsvarandePåreklamförbudet. sättträffas av

varukänne-vissaanvändamöjlighetenföreslår iutredningen attsom
såvälSverigemarknadsföringen imedier omfattai olikatecken av

i unionen.medlemsländerfrån andranationella som varorvaror
registreradevarukännetecken åranvändningförbudEtt sommot av
andramarknadsföringvidför tobaksvarorinarbetadeeller varorav

innebärmedieri vissakommersiellaitjänstereller annonserav
varukänne-sådanaanvändaförbudnågot totaltsåledes inte mot att

fortsattaför denbetydelseharDettaverksamhet.kommersielltecken i
stånämligentordeartikel 30. Detmedförenlighetenprövningen av

vissaanvändningallförbudtotaltklartganska mot varu-att ett av
kännetecknetförekomstenförbudinnefattandekännetecken, mot av

artikel 30.underfalla inskullesaluhållande,passivtvid rentettvaran
varukänne-användamöjlighetenibegränsningingripande attsåEn

liknande slagsvårighetermedföraskullekommersiellttecken somav
sådanföljdTillClinique-målet.behandladedetförekom i av enovan

produktermarknadsföra sinavilleföretag,skullebestämmelse ett som
såledesskilda medlemsstater,ivarukänneteckenunder varasamma

därmedskulleoch detvidmärka export,atttvunget varornaom
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drabbas ökade kostnader. Bestämmelsen skulle således haav motsva-
rande verkan kvantitativa importrestriktioner.som

En reglering med den innebörd diskuteras medför inteny som nu
sådana konsekvenser. företagEtt i medlemsland vidett annat som
marknadsföringen använder varukännetecken harettav en vara som
anknytning till tobaksvara skulle vid till Sverigeexporten av varan
fortfarande få använda varukännetecknet själva och it.ex. varan
butiker vid saluhållande av varan,

Det skulle emellertid kunna gällande lagstiftningengöras skulleatt
drabba utländskt företag hårdare inhemskt företag.än Detett ett

företagetutländska måste kanske ändra produktstrategi ären som
anpassad efter betydligt marknad Sverigestörre och skulleänen
därmed, vilket det nationellt verksamma företaget slipper, tvingas

strategin till flertal länder med ökade kostnader följdettanpassa som
Jonas i Juridiskse Bergh Tidskrift 1994-95 1111. Det skulle i sins.
kunna innebära avsättningen i Sverige på sådant sätttur att av varan

försvåras de krav ställs på ändrad marknadsföring, attgenom som
bestämmelsen skulle kunna strida artikel fri30 rörlighet förmot om

Med sådant måste lagstiftningensynsätt prövasett motvaror.
bakgrunden undantagen i artikel 36 och den s.k. Cassis demotav
Dijon-principen. Genom bestämmelsen i artikel 36 stöd förges
åtgärder hindrar den fria rörligheten för åtgärdernasom varor, om
föranleds hänsyn till bl.a. skyddet för människors liv och hälsa.av
Enligt avgörandet i Cassis de Dijon-målet möjlighet begränsaattges

friaden rörligheten för det sker något tvingande behov,varor, om av
såsom konsumentskyddet.t.ex.

Syftet med lagbestämmelse möjligheten olikaär att atten ny genom
marknadsföringsåtgärder främja avsättningen tobaksvaror skallav
minskas, vilket i sin reducera tobakskonsumtionen i Sverige.tur antas

allmänna folkhälsanDen skulle därmed på sikt förbättras. Det intresse
ligger bakom lagstiftningen således sådant intresseutgör ettsom som

enligt artikel 36 kan åberopas till stöd för nationella åtgärder som
begränsar den fria rörligheten för kan CassisFörslaget enligtvaror.
de Dijon-målet också motiveras konsumentskyddet, vilket utgör ettav
tvingande behov måste tillgodoses. Lagstiftningen skulle därmedsom
kunna förenlig EG-fördragetsmed bestämmelser fri rörlighetvara om
för Hållbarheten i detta kan emellertid isättasvaror. resonemang
fråga.

För undantag skall kunna medges enligt artikel för36att en
nationell åtgärd med begränsande verkan för fria förden rörligheten

krävs det för det första åtgärden nödvändig föräratt attvaror,
tillgodose det skyddshänsyn sådan åtgärdaktuellt. En bedömsärsom

nödvändig förorsakar fara, åtgärden ägnadär attvara om varan en
tillgodose det åberopade skyddsintresset, åtgärden det minstär
ingripande medlet för tillgodose före-detta intresse och iatt om,
kommande fall, skyddsintresset kräver åtgärden berör endastatt
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gjordamed däriQuitzow 236importerade se t.ex. a.a. s.varor
Är begränsandeuppfyllda denförutsättningardessa ärhänvisningar.

intebestämmelser, åtgärdenEG-fördragetsmedåtgärden förenlig om
diskriminering.godtyckligmedel förutgör ett

artikel 36isärskilda intressen ärdedet gällerNär angessom
naturligtvis det viktigaste.och hälsamänniskors livskyddaintresset att

frågaåberopas i be-hälsa kanmänniskors liv ochtillhänsynAtt om
alkoholhaltiga dryckerförreklammöjlighetengränsningar i göraatt

målet detbehandlats tidigare. IAragonesa-målet,framgår varsomav
ostridigt kanförreklamfrågaemellertid varavara somenom

gällerdetbedömning bör kunnaMotsvarande närgörashälsofarlig.
hälsoskadligaför andrareklambegränsningar i görarätten att varor,
begränsningaremellertid frågadetNutobaksvaror. är som,t.ex. om

Äventobaksvaror.andraförsta hand, änfall ii omvart varoravser
detoch hälsa, kanmänniskors livskyddasyftet med förslaget är att

mellankopplingsådandet föreliggerfråga delsisättas enom
för andravarukänneteckentobaksrelateratanvändningen ett varorav

marknadsföringeni landet,tobakskonsumtionenochtobaksvaror attän
åberopadetillgodose detförslagetdelsorsakar fara, är ägnat attomen

handelshind-förtilläggasbör dockskyddsintresset. Det utrymmetatt
ochmänniskors livtillgäller hänsyndetrande åtgärder närär större

i artikel 36.skyddsintressenövrigabeträffandehälsa än
Dijon-måletCassis deutvecklats iharprincipEnligt den gessom

bestämmelsernationellainföramöjlighetervissaytterligaredet att som
föranledsbestämmelsernahandelshindrande effekter,medförakan om

Även gällerdetkonsumentskyddet. närtillgodose bl.a.behovet attav
nödvändighet,på delstillämpas kravprincipdennaundantag enligt

handelshindrandeföreskrifter medproportionalitet. Fördels att
de Dijon-Cassisundantaget enligthänföras tilleffekter skall kunna

importeradeochinhemskadessutomdetprincipen fordras att varor
lika.behandlasformellt

möjlighetmedlemsstaternaDijon-principenCassis deEnligt attges
väljamöjligheterproducentersinverkarinteåtgärder attvidta som

möjligheterellersina produktermarknader för avnämares attolika
EG-medlemsstater.från andraochinhemskavälja mellan varorvaror

medgegälltdet harvarit restriktivvisserligen närdomstolen har att
principen.tillhänsynföreskrifter mednationellaförundantag
de hänsynkonsumentskyddetframhållas ärSamtidigt bör det ettatt av

Dijon-deCassisenligtflest undantagupphov tillhar gettsom
317.principen Quitzowse a.a. s.

till fråganEG-domstolenställningstagandeeventuelltEtt omav
bestämmelsenmedlagstiftningenaktuellaförenligheten den omnuav

framgårSomförutse.möjligtinte närmareförfri rörlighet är attvaror
förskäl talarfleraemellertidfinns det attredogörelsen somovanav

skullemarknadsföringtillibegränsningarna rättende aktuella anses
EG-fördraget.förenliga med
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Däremot det enligt utredningens uppfattningär tveksamtytterst om
undantagsbestämmelserna framgångmed kan åberopas till förstöd en
lagstiftning med vidare tillämpningsområde det innefattasänett som
i den diskuterade lagstiftningen. Som utredningen redan harnu nya
framhållit torde det stå klart totalt förbud all kommersiellatt ett mot
användning vissa varukännetecken, däri inbegripet användningenav

kännetecknen i samband med saluhållande fallerden,av varan av
in bestämmelsenunder i artikel 30. Det kan starkt i frågasättas ettom
sådant förbud kommersiell användning varukännetecken skullemot av

införaskunna med stöd undantagsbestämmelsen i artikel 36 ellerav
med stöd den princip utvecklats i Cassis de Dijon-målet.av som

Det bör tilläggas eventuellt framtida EG-antagandeatt ett av en
rättslig med ytterligare begränsningar i fråga direkt ellernorm om
indirekt tobaksreklam kan komma innebära medlemsländernaatt att

hinder artikel 30 kan införa sådana regler i nationell lagstift-utan av
ning.

l5.9.3 fria rörlighetenDen för tjänster

Förslaget aktualiserar också frågan förenligheten EG-fördra-medom
bestämmelser fri rörlighet för tjänster. Bestämmelsen i artikelgets om

59 gäller det gradvisa avskaffandet under övergångsperioden av
hinder för tillhandahållandet tjänster. Bestämmelsen har blivitav
direkt tillämplig, övergångsperioden har löpt Pâtrots att ut. motsva-
rande det gäller icke-tariffära handelshindersätt när kan tungtsom
vägande allmänna intressen åberopas till stöd för åtgärder hindrarsom

fritt utbyte tjänster Pålsson Quitzow 187.ett av a.a. s.-
Bland de allmänna intressen har erkänts EG-domstolen närsom av

det gäller begränsningar fritt tjänsteutbyte bl.a. konsument-ärettav
skyddet.

allmänna principerDe utredningen har redogjort för i före-som
gående avsnitt tillämpliga ocksåpâ EG-domstolens prövningär av
förenligheten nationella bestämmelser med artikel innebär59. Detav
bl.a. proportionalitetsprincipen tillämpas.att

En lagstiftning bör i enlighet med vad harutredningen tidigareny
anfört inte innebära totalt förbud användningen vissaett mot av
varukännetecken begränsad till igälla användningenutan attvara
kommersiella i vissa medier. hänsynMed härtill den intebörannonser
strida artikel 59 den fria rörligheten för tjänster. Liksommot om
beträffande artikel 30 bör det möjligt åberopa konsument-attvara
skyddet till stöd för regleringen.
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effekterKonkurrenssnedvridande15.10

undantagvissainnebär medförslag att ettUtredningens varu---
fâr förekommaintetobaksvaratillanknytningharkännetecken ensom

eller itelevisionsprogramochskrifter, ljudradio-i trycktai annonser
marknadsförasvårareblidärmedkommerfilmer. Det att varaatt en

hartobaksnanm annatän ettmed hjälp namn.ett somvaraenav
konkur-effekternegativavissahänseendedettamedför iFörslaget ur

15.911.2 ochavsnittenhar iUtredningenaspekter.rensrättsliga
inhemskamellanförhållandetgällerdeteffekter närbehandlat dessa

EG-för-ibestämmelsernabeaktandemedföretagutländskaoch av
påverkarFörslagettjänster.ochförfri rörlighetdraget varorom

företagDeinhemska företag.mellanförhållandetocksåemellertid som
benämning är atttvungnatobaksnamnanvänder varaensom

affischerpå självatill etiketteranvändningenantingen begränsa varan,
användaellersäljställen annatett varan.namnm.m.

medieritobaksnarnnförekomstenlagstiftningenmedSyftet är att av
möjligtdärför inteminskas. Detgenomslagskraft skall är attmed stor

be-hareffekterkonkurrenssnedvridandeundvika dehelt som nu
skrivits.

Samhällsekonomiska konsekvenser15.11

samhällsekonomiskadirektanâgrainnebäratorde inteFörslaget
betydelse.konsekvenser av

tillämpningsproblemPraktiska15. 12

lagtekniskttobakslagen överensstämmeri 13 §bestämmelsenDen nya
marknads-kopplad tillmotsvarande sättoch§den i 12 ärmed

rättstillämpningenhetligförtalarDetpåföljdssystem.föringslagens en
också vissadockUtredningen§§.och 13i 12bestämmelserna serav

gränsdragnings-delsgällerregleringen. Detmedtillämpningsproblem
delsi 13undantagettillämpningenmedsambandiproblem av

förinarbetatvarukännetecken ärvisaKOförmöjligheterna att ettatt
tobaksvara.en

medundantagmednödvändigtdet är ettUtredningen har attansett
varumärkeanvändningparallellförekommer ettdettillhänsyn avatt

användningmärketsandra utan-förochtobaksvarorför utan attvaror
tobaksvaran.tillassocieraravgörandenågot sätttobaksomrâdetför

gränsdragningsproblemvållasituationersådanai vissakanUndantaget
iförekommervarukänneteckengällerdet avgöra ettnär att om

detelleromfattningbegränsaditobaksvaramarknadsföring omenav
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skulle obilligt tillämpa reklarnförbudet. Bestämmelsen kanattvara
föranledavidare svårigheter fördet gäller KO vid páståddnär att, en

överträdelse reklamförbudet, förebringa opartisk utredning attav om
varukännetecken inarbetat för tobaksvara. Sådana till-ärett en

ämpningsproblem utredningen har pekat på svåraär attsom nu
undvika, inte lagstiftningen skall undantagslös. Enligtom vara
utredningens mening bör problemen dock kunna lösas rättstillärnp-av
ningen.
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16 Kostnader

Genom förslagets koppling till bestämmelserna i marknadsföringslagen
otillbörlig marknadsföring blir det KO och i sista hand Marknads-om

domstolen vid vite kan förbjuda reklamåtgärd. Antalet ärendensom en
hos KO och Marknadsdomstolen kan därför Öka något till följdantas

förslaget. Det inte möjligtär uppskatta det ökadenärmareattav
resursbehovet. Det bör enligt utredningens uppfattning dock inte vara
fråga någon dramatisk ökning antalet ärenden. Kostnadsök-om av
ningen därförblir liten omfattning.av
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Ikraftträdande17

förutsätterföreslår i tobakslagenutredningenändringarDe som
kraft förränLagstiftningen därför inte träda igrundlagsändringar. kan

års val.efter beslut efter 1998riksdagens
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18 Författningskommentar

18.1 tillFörslaget lag ändring iom
tryckfrihetsförordningen

kap.1
9 § Utan hinder denna förordning gäller vad i lag stadgatärav

förbud kommersiell i den månmotom annons annonsen
användes vid marknadsföring alkoholhaltiga drycker ellerav
tobaksvaror;

förbud kommersiell används vid mark-motom annons som
nadsföring andra tobaksvaror detän tjänster isamtav varor om

förekommer varukännetecken i bruk förärettannonsen som en
tobaksvara eller enligt bestämmelserna i varumärkeslagen
1960:644 ellerregistrerat inarbetat för sådanär en vara;

förbud kommersiell meddelats tillmotom annons som
skydd för hälsa eller miljö enligt förpliktelse följer anslut-som av
ning till Europeiska gemenskaperna;

4. förbud offentliggörande i yrkesmässig kreditupplys-motom
ningsverksamhet kreditupplysning, innebär otillbörligtav som
intrång i enskilds personliga integritet eller innehåller oriktigsom
eller missvisande uppgift, ersättningsskyldighet för sådantom
offentliggörande rättelse oriktig eller missvisandesamt om av
uppgift;

5. och ersättningsskyldighet det påsättom ansvar som avser
vilket uppgift eller underrättelse anskaffats.

Förslaget till punkt i kap.1 9 § TF behandlas i avsnitt l5.1.3.en ny
Med stöd bestämmelsen kan det, hinder regleringen i TF,utanav av
meddelas förbud användningen vissa varukärmetecken imot av
kommersiella vid marknadsföringen andra änannonser av varor
tobaksvaror tjänster. Medgivandet till lagstiftning gäller endastsamt
sådana varukännetecken i sin helhet eller någontill del antingensom

i bruk benänming på tobaksvaraär eller registrerade ellerärsom en
inarbetade för sådan enligt bestämmelserna härom ien vara varu-
märkeslagen 1960:644.

Genom bestämmelsen i punkten 2 kommer det råda någoninte att
tveksamhet begränsningar den kommersiella reklamen iattom av
tryckt skrift det slag utredningen föreslår i tobakslagen kanav som
meddelas hinder bestämmelserna i TF. Den inom vilkenutan av ram
ingripanden med generella åtgärder reklam i tryckt skrift kan skemot
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formuleringen inteden valdabestämmelsen, ärmed stöd genomav
införa demöjligtskallför detkrävsvad attvidare än att varasom

föreslår.utredningenbegränsningar som
för tobaks-brukvarukännetecken iärmedVad att ett enavsessom

sådanförinarbetatellerregistreratdeteller är vara,enattvara
i 13 §bestämmelsentillkommentarenutredningen ibehandlar

tobakslagen.
densammakommersiell äruttrycketInnebörden somannonsav

Även huvudsakbestämmelsen iövrigtipunktenenligt motsvarar
också andradärmedinnefattasförbudbegreppetIden punkten.

såsomkommersiellapubliceraiinskränkningar rätten att annonser,
begränsningarandraannonsering ochförvillkorende närmaret.ex.

1973: 123jfrtotalt förbudingripandemindre än ettär s.prop.som
vitessank-sådantocksånaturligtvistäckerförbudUttrycketf.. ett47

marknadsföringslagenibestämmelsernaenligtförfarandetionerat som
förslagutredningensmedochtobaksreklarneni frågagäller somom

§i 13bestämmelsenöverträdelserförsanktionssystemblir av
tobakslagen.

punkten 2stödmeddelas medbegränsningarellerFörbud avsom
ochstraffpâföljd rättsver-delsbestämmelserinnehållakan annanom

skall kunna görasdelsförbud,överträdelserkan ett somvemavav
tidningsföretag, annonsörergällakanöverträdelser. Detansvarig för

förhandsgranskningförstöddock inteBestämmelsenm.fl. t.ex.ger
skrift.trycktreklam ikommersiellav

ändring itill lagFörslaget18.2 om

yttrandefrihetsgrtmdlagen

kap.1
tryckfrihetsförordningenoch 9i kap. 8lVad12 § sägssom

upphovsmänsfrågaimeddelasfårföreskrifter i lag omattom
medellertobakalkohol ellerrättigheter, annonseromannonser

kreditupplysningsverk-varukännetecken,vissaanvändning av
uppgifteranskaffandeförtillvägagångssätt utanochsamhet av
radioprogram,också i frågagällaskallgrundlagenhinder omav

ljudupptagningar.ochfilmer
lagdet iintehindrargrundlagi dennaBestämmelserna att

kommersiell reklamövrigtförbud iföreskrifter motmeddelas om
reklam. Detsammasådanförvillkorellerradioprogrami om

förvillkorochförbudföreskriftergäller mot annan an-om
delvisellerheltsändningochnonsering program, somav

programverksamheten.bedriverdenbekostas än somannanav

YGLstycketförsta§kap. 12ibestämmelse 1tillFörslaget ny
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behandlas i avsnitt l5.1.4. Bestämmelsen innebär det hinderatt utan
meddelas bestämmelser förbud ocksåYGL kan använd-motav om

vissa i kommersiellaningen varukännetecken i bl.a.av annonser
ljudradio- televisionsprogram i filmer. Genom hänvisningenoch samt

undantagsbestämmelse i klargörstill motsvarande TF, det skallatt
varukännetecken eller någonfråga i sin helhet till delom somvara

för tobaksvara registreradeantingen i bruk eller ellerär ären
för sådan enligt bestämmelserna härom iinarbetade en vara varu-

anförts i kommentarenmärkeslagen 1960:644. Vad har tillsom ovan
också fråga förevarandekap. 9 § 2 TF gäller i tillämpningen1 om av

på kommersiella i de medier omfattasbestämmelse somannonser av
regleringen i YGL.

ändring i18.3 till tobakslagenFörslaget lag om

marknadsför13 § näringsidkareEn änannan vara ensom en
färtobaksvara eller tjänst till konsumenter inte använda etten

någon del förvarukännetecken i sin helhet eller till i brukärsom
bestämmelserna varumärkeslagentobaksvara eller enligt ien

för1960:644 eller inarbetat sådanregistreratär varaen om
kommersiella periodisk skriftmarknadsföringen sker i iannonser

därmed jämförbar skrift på vilken tryckfrihetsför-eller i annan
tillämplig eller kommersiella i ljudradio-ordningen iär annonser

eller televisionsprogram.
pä någotvid marknadsföring till konsumenterOm det annat
varukänneteckenförsta stycket användsisätt än ettsom avses

stycket.där, tillämpas 12 § andrasom anges
första och andra styckena tillämpas inte iBestämmelserna i

omfattningfråga varukännetecken i endast begränsadettom som
fallvid marknadsföring tobaksvaror eller i andraförekommer av

obilligt.det ärom

utformats efter förebild 12 innehållerParagrafen, har avsom
vissareglerar kommersiell användningbestämmelser av varu-som

marknadsföring andra tobaksvarorkännetecken vid än samtvarorav
marknads-gäller motsvarande 12 §tjänster. Bestämmelsen sätt som
innebärföring näringsidkare riktar till konsumenter. Det attsom en

återförsäljare faller utanförmarknadsföring riktas till m.m.som
tillämpningsområdet för bestämmelsen.

marknadsföring tobakslagen i principuttrycket iInnebörden ärav
marknadsföringslagen 197778: 178densamma i se t.ex. prop. s.som

marknadsföringslagen 1995:450, träder47 och 54. I den somnya
marknadsföring1996, definieras begreppeti kraft den januari1 som

ägnadeoch åtgärder i näringsverksamhetreklam andra är attsom
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främja avsättningen tillgångenoch till produkter 3 §. Den bestäm-av
melsen täcker alltså avsättningsfrämjande och inköpsfrämjande
åtgärder. Bestämmelsen i 13 § gäller dock endast avsättningsfrämjande
åtgärder.

kommersiell periodisk skrift eller därmedBegreppen annons, annan
jämförbar skrift förekommer också i 12 Innebörden dessaav

behandlades utförligt i bl.a. förarbetena tillbegrepp den numera
Ävenupphävda tobaksreklamlagen 1977782178 50-53.prop. s.

motivuttalandena till bestämmelsen i kap. 9 § TF, föreskriverl 1 som
från regleringen i TF för används vidundantag annonser som

marknadsföring alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror, härär avav
Paragrafen gäller också marknadsföringintresse 1973: 123.se prop.

kommersiella i ljudradio- och televisionsprogram intei menannonser
omfattas lagen§ första stycket televisionssändningar12 som avsom

till1992:1356 satellitsändningar televisionsprogram allmän-om av
något land bundetoch kan endast iheten ärannattas emotsom som
samarbetsområdet. s.k. TV-avtalet Europeiska ekonomiska Detav om

i § inte sikte på dedirektivet motiverat regeln härom 12 tarsom
jfr 1992:49 69. kan be-reklamâtgärder SOU Detsom avses s.nu

kommersiellaträffande tillämpligheten bestämmelsen på annonserav
till detelevisionsprogram hänvisas till förarbetenai ljudradio- och

bestämmelsen utvidgades till gällaändringar i 12 § varigenom att
medier 199091: 149.dessa se prop.

kommersiellti möjlighetenParagrafen gäller begränsningar att
varukänneteckenvarukännetecken. gäller sådanaanvända vissa Det

kommersiellt bruk för tobaksvara ellertill någon del i ärär ensom
bestämmelsernaeller inarbetade för sådan enligtregistrerade varaen

varukänneteckenvarumärkeslagen 1960:644. Medhärom i avses
för registrering iuppfyller allmänna villkoren lvarumärken desom

varumärkeslagen.och 2 §§
till någoni sin helhet ellerParagrafen gäller varukännetecken som

inarbetade förregistrerade ellerbruk för tobaksvara ellerdel i ärär en
för det intenågon del har valtssådan Uttrycket till atten vara.

ordkom-användningenskall råda någon tveksamhet t.ex.att avom
registrerat ellerför tobaksvarorledbinationer utgör ettvars ena

paragrafens tillämpningsom-varukännetecken, faller inominarbetat
figurmärken. bördelar Detgäller användningenråde. Detsamma avav
varukänneteckentilläggas användningeni sammanhanget ettatt somav

föreller inarbetatkännetecken registreratidentiskt med ärär ett som
paragrafens tillämpningsom-också omfattastobaksvaror naturligtvis av

råde.
medi sambandvarukänneteckenanvändningenFör ettatt av
skalltjänstertobaksvaror ellermarknadsföring andra än avvarorav

till någonvarukänneteckneti paragrafen, krävsträffas förbudet attav
tobaksvara eller detsamtidigt i bruk förantingendel är utanatten -

eller inarbetatsådan registreratanvändas förfaktiskt äratt en vara -
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för Det inte möjligt undgå förbudetär hävaatt attvaran. genom
registreringen varumärket i klassen för tobaksvaror, märketav om
fortfarande föri bruk sådan Användningenär märketen vara. av som
beteckning för tobaksvaror måste ha upphört. Och bestäm-omvänt är
melsen tillämplig så länge kännetecknet fortfarande registrerat ellerär

förinarbetat tobaksvaror användningen kännetecknetäven förom av
sådana har upphört. Genom undantagsbestämmelsen i tredjevaror
stycket viss möjlighet till parallellöppnas användning ettav varu-
kännetecken för tobaksvaror och andra varor.

varukännetecknetAtt i bruk för tobaksvara innebärär atten
faktisktkännetecknet används benämning sådan Detsom en vara.

inte någrauppställs krav på viss kvalificerad användning känne-av
tecknet för tobaksvaror för dess användning i samband medatt
marknadsföring andra skall träffas förbudet. Det liggerav varor av
emellertid i sakens det skall fråga användningnatur att vara om av
kännetecknet i näringsverksamhet.

I det varumärkesregister förs hos Patent- och registreringsver-som
förket hela Sverige §12 varumärkeslagen och 1-6 §§ varumärkes-

förordningen finns uppgift bl.a. det registrerade märket ochom om
vilka eller tjänster registreringen omfattar. Det bör därför intevaror

förenat med några svårigheter påståddvid överträdelseatt,vara en av
13 fastställa dels det aktuella varukännetecknet registreratärom
enligt bestämmelserna i varumärkeslagen, dels registreringenom avser

tobaksvara. detNär gäller varukännetecken inte registreradeären som
inarbetade för tobaksvaror ankommer det vid ifrågasattärmen som en

tillämpning paragrafen på KO visa sådant kännetecken haratt att ettav
använts.

Genom hänvisningen i andra stycket till 12 § andra stycket görs
måttfullhetskriteriet tillämpligt frågai användning ettom annan av
varukännetecken med anknytning till tobaksvara sådan skeränen som

kommersiellai i vissa Marknadsföringmedier. andraannonser av
med tobaksrelaterade fårvarukännetecken inte påträngande,varor vara

uppsökande eller till bruk tobak. Sådana åtgärder haruppmana av
beträffande tobaksreklam stå i till vad särskiltäransetts motsats som
måttfullt se 197778:178 28 och 31.prop. s.

Måttfullhetskriteriet i 12 § har bl.a. förarbetsuttalandengenom
och Konsumentverkets riktlinjer väl avgränsad innebörd. Detgetts en
innebär begränsningar såväl det gäller reklamens spridningsvägarnär
och innehåll det gäller andra marknadsföringsmetodernärm.m. som

29. Exempel reklamse strider kravet påmota. prop. s. som
särskild måttfullhet reklam på allmänna platser, på sjukhus, iär
lokaler för ungdomar och vid idrottstävlingar. S.k. direktreklam och
reklam förekommer på film andra påexempel marknads-utgörsom
föring inte kan särskilt mâttfull.som anses

Begränsningarna de reklamformer frågai har så långtärav som nu
det varit möjligt till de begränsningar enligt nuvarandeanpassats som
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därförharmâttfullhetskravtobaksreklamen. Ettförlagstiftning gäller
marknads-i frågaställtstobaksreklamenförliksom annanomupp

krav kandettaMed stödkommersiellaföring än avannonser.genom
utomhusreklamvidtasmarknadsföringslagenåtgärder enligt mot t.ex.

anknytning tillharvarukänneteckenbiografer, därreklam påeller som
tobaksvaror.andraanvänds för äntobaksvaror varor

lika högtställasemellertid intebörmättfullhetsärskildpåKravet
gäller tobaks-detreklamformeraktuella närgällerdetnär somnu

reklamen.
förstaförbudet iinnebärtredje stycketUndantagsbestämrnelsen i att
frågaiskall tillämpasstycket inteandraibegränsningarnaochstycket

tobaksvaraföri brukvisserligenvarukännetecken är menensomom
i endastsådanmarknadsföringenvidförekommer varaav ensom

varukänneteckensådanaundantasVidareomfattning.begränsad
användningförbjudaobilligtskulledetbeträffande vilka att somvara

stycket.förstaiavses
varumärkedäri situationertillämpligUndantagsbestärnrnelsen är ett

förochtobaksvaraför utan attsamtidigtanvänds varaannanenen
självklarnågonfalleti detmärketanvändningen gersenareav

användningparallellSådan etttill tobaksvaran.association av
varumärketOmfattas intefullt möjlig.olikaför ärvarumärke varor
skyddutvidgatnågonpåbenämning ett somvarorna avavsom

stycketandra6 §varuslagslikhet seförsigsträcker gränsernautöver
varumärkesrättsligahinderdet inte nâgravarumärkeslagen, möter ur

omfattasmärketSkulleför olikaanvändsmärkenaaspekter att varor.
licensmärketinnehavarenskydd kanutvidgatsådant genomavettav

märketde ärför andradet änanvändarätt somatt varorge annan
för.inarbetat

följandeväl medillustrerasundantagsbestämmelserBehovet av
varumärkes-svenskadet36 892 iVarumärkesregistreringexempel. nr

ocksåRegistreringenMercedes Benz.ordmärketregistret avseravser
Sverige äriregistreradesMärketstjärnan.treuddigavälkända,den
Mercedes-märketInnehavare ärbl.a. bilar.för121930 i klass av

044133VarumärkesregistreringAktiengesellschaft, Stuttgart.Benz nr
för341970 i klassårregistreradesMercedesordmärket somavser

användningenuppenbartdetdettafalltobak. är attbl.a. I avett som
någraintebilarnamarknadsföringenvidMercedesvarumärket gerav

situation dennaImedtobakentillassociationer somennamn.samma
styckeförstaparagrafensiförbudettillämpaobilligtskulle det attvara

för bilar.märketanvändningenpå av
användningparallellockså påexempelemellertidfimisDet annan

det finnsdärandraförochtobaksvarorförvarumärken varorav
det intestycket,förbudet i första äventillämpainteanledning omatt

beskrivnai detförbudettillämpaobilligtlikaskulle att ovansomvara
varukärme-användningengällerMercedes-fallet. Det ettt.ex. avom

mindre käntomfattning och ärbegränsadhartobaksvaraförtecken en
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beteckning för sådan Inte heller i dessa situationer ärsom en vara.
användningen förmärket andra tobaksvaror ägnad påän attav varor
något avgörande associera till tobaksvaran. Det finns såledessätt inte
heller här anledning tillämpa förbudet i paragrafens första stycke.att

Exemplen visar det vid prövningen undantagen iattovan av om
tredje stycket tillämpliga, i princip saknar betydelse det i detär om
enskilda fallet finns någon associationsrättslig eller liknandeannan
koppling mellan den använder varukännetecken för tobaksva-ettsom

och den använder kännetecknet för andrat.ex.ror som varor.

14 § Marknadsföringsåtgärd strider 12 eller 13 §§ skallmotsom
vid tillämpningen marknadsföringslagen 1995:450av anses vara
otillbörlig konsumenter.mot

Paragrafen har redaktionell ändring gjorts tillämplig ävengenom en
på de förfaranden i 13avsessom
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:88

indirektFörbud tobaksreklammot

Dir. 1994:88

Beslut vid regeringssammanträde den september 1994l

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall utreda frågan förbud indirekt tobaks-motom
reklam och möjligheterna införa sådant förbud.att ett

Utredaren skall i det sammanhanget särskilt

analysera det nuvarande rättsläget och frågan med hänsyn tillpröva-
bl.a. tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och varu-
märkesrätten,
utforma förslag till lagreglering.-

Bakgrund

Gällande lagstiftning

Tobakslagen 1993:581 innebär bl.a. Sverige sedan den juli 1994latt
har förbud för näringsidkare marknadsföra tobaksvaror till kon-ett att

i kommersiella i periodiska skrifter eller därmed jäm-sumenter annonser
förbara skrifter vilka tryckfrihetsförordningen tillämplig.är

Kommersiella där tobak marknadsförs näringsidkare tillannonser av
konsumenter får inte heller förekomma i ljudradio- eller televisions-

Detta gäller sådana televisionssändningaräven omfattasprogram. som av
lagen 1992: 1356 satellitsändningar televisionsprogram till allmän-om av
heten och bara kan i något land bundetärtas emotsom amiat som av
avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet.om
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direktivEG:ssvenskinförlivades i rättbestämmelserGenom tobakslagens
EES-omfattasvilkettill allmänhetenTV-sändningar89522EEG avom

avtalet.
skall iaktta särskildnäringsidkareocksåföreskriverTobakslagen att

till konsumenter.marknadsför tobaksvarormáttfullhet de sättnär annat
får pâ-intemarknadsföring tobaksvarorReklam eller varaavannan

tobak.till brukhelleroch inteuppsökandeträngande eller uppmuntra av
mark-detmarknadsföringslagen sättettillTobakslagen anknyter att en

otillbörlig vidskalllagenstridernadsföringsátgärd varamot ansessom
otillbörliggeneralklausulmarknadsföringslagenstillämpningen motav

marknadsföring.

tobaksreklamförtäcktIndirekt eller

konsu-sig direktriktartobaksreklamDirekt tobaksreklam motsomavser
reklamtobaksreklamindirektmedantobaksprodukter, avsermenter av

indirektExempeltill dessa konsumenter.sigvändersättannatsom
produkter. Enför andrai reklamavbildastobaksvarafall dåreklam är en

sådan reklam är närförekommandevanligt ettrelativt varu-typ avannan
förandraförtobaksprodukt användsförinarbetatmärke är varor,ensom

kanexempelstretching. Som nämnass.k. brandförtjänster eller annat,
ochklockorstövlar,fritidskläder,används icigarettmärkennär namn

form-kändaomvända, närockså detkanFörhållandet t.ex.vararesor.
cigaretter.marknadsföratillfirmamärkeetableradesittgivare använder att
varuplacc-filmer, s.k.rekvisita ianvändasproduktVidare kan somen

tidningsartikel.iring, eller omnämns en
där näring-reklamindirektfallsådanatobaksreklamFörtäckt avavser

regelEntobaksvaran.avsättningenfrämjaavsiktsidkaren har att aven
bevisasdet kanförutsättadärmedskulleförtäckt reklamförbud attmotom

denochtobaksbolagetmellansambandavtalklartfinnsdet somettatt
marknadsföringen.förtäcktaför densvarar

näring-avsikt hosförutsätter intetobaksreklamindirektBegreppet en
indirektförbudregelEntobaksvaran.marknadsföra motsidkaren omatt
mellansambandetbevisanâgra kravställainteskulletobaksreklam att

tobaksvaran.marknadsföringenföroch dentobaksbolaget avsom svarar
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Problematik

överväganden.kompliceradeindirekt reklam kräverlagstiftningEn mot
tryck-medförenligreglering kansådanframför alltgällerDet varaom en

författ-YGL ochyttrandefrihetsgrundlagenTF,frihetsförordningen
YGLBåde TF och ärmarknadsrättsligochkänneteckens-ningar natur.av

förgrundernai grundlagarna beröringripandeeftersomochgrundlagar ett
vidförsiktighetgradhögre änkrävsrättssamhälle, ännuvårt annanaven

lagstiftning.
begränsninginnebärtobakslagentobaksreklam iFörbudet direkt enmot
omfattasreklamen skulleindirektaOm denyttrandefriheten. även avav

beträff-Yttrandefrihetenytterligare.yttrandefrihetenförbud begränsasett
Förbudettryckfrihetsförordningen.skyddasskrifter motande tryckta av

möjliggjor-skriftertrycktaikommersiellatobaksreklam i m.m.annonser
enligtTFbestämmelse i kap. 9 §linfördesår 1974detdes att enav

gällerkommersiellförbudlagbestämmelser utanvilken mot annonsom
mark-används vidmântryckfrihetsförordningen i denhinder annonsenav

sammanhangi dettatobaksvarorMedtobaksvaror.nadsföring menasav
Yttrandefri-röktobak, tuggtobak ochcigariller, cigaretter,cigarrer, snus.

dennayttrandefrihetsgrundlagen. lskyddasfilmradio, TViheten samt av
gjorts.yttrandefrihetenbegränsningmotsvarandegrundlag har aven

förbud imeddelas föreskrifterlaginte det ividarehindrarYGL att om
sådanförvillkorradioprogram ellerreklam ikommersiellövrigt ommot

ljudradioiförutom ävenhärradioprogramMedreklam. programavses
generelltandra sändningar. Etti vissaoch innehållettelevisioniprogram

ochifâ stöd TFsåledes direktskulletobaksreklamindirektförbud mot
till yttranden i kommer-förutsättning det begränsasunderendastYGL att

siell annons.
åtagan-1960:644 och SverigesvarumärkeslagenhuruvidaoklartDet är
områdeimmaterialrättensöverenskommelserinternationellaenligtden

Enligttobaksreklam.indirektförbudförhinder ilägger vägen motett
fårrättsskyddPariskonventionen industrielltochvarumärkeslagen enom
andraförför tobaksvaror ochvarumärkeregistreranäringsidkare samma

hosbeskaffenhetengällerPariskonventionenEnligtoch tjänster. attvaror
fåranvändas intevarumärkevilket är ettförde avsett att varaettvaror

registrering.märketshinder mot
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IobaksrekaniEG och förbud indirektm0

tobaksreklam behandlasFrågan indirekt för närvarande inom EG.otn
tillKommissionen har lagt fram förslag förbuddirektiv allaett ett motom

tobaksreklamformer direkt och indirekt COM[92| 196 final SYN 194.av
folkhälsogruppi rådetsDetta diskuterades i juli månad och kommer att

Detdiskuteras ytterligare under hösten 1994. finns skilda meningar mellan
betydelsenmedlemsländerna bl.a. subsidiaritetsprineipen i dettaom av

ifall. folkhälsogruppenInnan ärendet åter behandlas skall kommissionen
direktivförslaggranska sitt till bakgrund subsidiaritets-närmare mot av

principen.

Uppdraget

propositionenl samband med riksdagsbehandlingen l99394:98 Vissaav
ändringar riksdageni tobakslagen 1993:581 regeringen till känna attgav
frågan förtäckt skyndsamt utredastobaksreklam måste bet.otn

1993941149.199394:SoU fråga17 och rskr. Denna hade inte behand-
lats i propositionen.

Begreppen indirekt reklam förtäekt reklam har i olika sammanhangoch
behandlats Någon distinktion mellan begreppen har inte gjorts.synonymt.

riksdagens tillkännagivandeRegeringen tolkar riksdagen velatsom att att
för-sådan indirekt reklam enligt vad tidigare inteäven utgörsagtssom

skall utredas.täckt reklam
skall därför fråganEn särskild utredare utreda indirekt tobaksreklamom
införaoch möjligheterna förbud sådan reklam. Utredaren skallatt motett

oförhindrad det skall sig förbud in-pröva röraatt ett motvara om om
förtäcktdirekt eller tobaksreklam. Utredaren skall analysera det nuvarande

särskilt fråganrättsläget och bakgrund bestämmelserna ipröva mot av
tryekfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och den Varumärkes-
rättsliga lagstiftningen med hänsynstagande till Sveriges internatio-samt
nella åtaganden det immaterialrättsliga området. Utredaren skall i detta
sammanhang beakta konsekvenserna det rörandearbete Varumärkes-av

pågår inom regeringskansliet med anledning Sveriges för-rätten sotn av
pliktelser enligt avtalet det europeiska ekonomiska samarbetsområdetom
EES-avtalet den januari 1995 tillträda1 det s.k. Madrid-senastatt

internationellprotokollet registrering varumärken. Utredaren skallom av
vidare beakta rättsläget vad indirekt tobaksreklam i de övrigaavser
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nordiska länderna. Utredaren skall också utforma förslag till grundlags-
ändringar sådana erfordras lämna förslag till lagreglering. Ut-samtom
redaren skall för-belysaäven och nackdelar med förbud indirektett mot
tobaksreklam de samhällsekonomiska konsekvenserna sådantsamt ettav
förbud.

Utredaren skall de praktiska tillämpningsproblemöverväga ettsom even-
tuellt förbud indirekt tobaksreklam skulle medföra. Effekternamot ettav

förbudsådant skall också bedömas bakgrund den ökade internatio-mot av
naliseringen inom media och inom reklambranschett. Eventuella kon-
kurrenssnedvridande effekter inhemskamellan och utländska företag skall
redovisas.

Utredaren får ytterligare aspekter kring frågan indirektta upp om
tobaksreklam.

För utredaren skall gälla regeringens direktiv till samtliga kommitteér
och särskilda utredare EG-aspekter i utredningsverksamheten dir.om
1988:43, regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 pröv-om samt om

offentliganing åtaganden dir. 1994:23.av
Utredningsarbetet skall avslutat den 31 maj 1995.vara

Socialdepartementet
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uppfattning viss reklamAllmänhetens av

uppdrag Departementens utredningsavdelningSCB har genomförtav en
undersökning allmänhetens uppfattningbegränsad reklam med kändaom av

tobak.tobaksmärken för I undersökningen användes reklam föränannat
och Blend solglasögon.Marlboro kläder

Begränsningar
På finansiella kunde inte riksrepresentativgrund brist resurser enav

fårgenomföras. stället liknasundersökning Denna undersökning ikvantitativ
typiskaundersökningar belysa eventuellavid kvalitativas.k. attsom avser

vanliga.relativtdrag och ärmönster som

går automatiskt räknastrikt slumpmässigt inteEftersom urvalet inte detär att
Viss hjälp bedömatill population.dem störrerepresentera attatt enupp

sammanhang urvaletsgiltighet i under rubrikenresultatens större ges
fördelning sida.nästa

Genomförande
måndagen 23 oktober intervjuadeVid lunchtid den SCB-intervjuaretre

förorti Stockholms city storstadskäma, Skärholmens centrumpersoner
Skellefteå Noirlandson sammanlagt 106och Intervjuania varpersoner.

ålder.försöka spridninginstruerade avseende kön ochatt

först frågan:visades Marloborannonsen fickVarje intervjuperson och
på Därefterhand du denVad tänker du första här annonseni när ser

fråga.medvisades Blend-annonsen samma

kompletteringsfrågaställdes tänkerBeroende ävensvaret manom
tänkterespektive tobakklädersolglasögon först attsvaratom manman

klädersolglasögon.tobak respektive

bakgrundsfrågor ochmed ålder. utbildningIntervjun avslutades kön.om
rökning.

[Marlboro-annonsen hadeochvisade i jeansjacka och i-istenz-hattmanen
:textenMarlboro Classics -fits the man

.segelbåtmansansikte med iBlend-annonsen hade solglasögon ochett en
olikaBlend 50löd Sunglasses. mellan,bakgrunden Texten Du kan välja

lmodeller. från dinoriginallinser Polaroid. demAlla med Fraga efter i
lbutik. byoch Blendmodeller SUNGLASSES Lenses50 olikasamt
LP0laroid®.
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Urvalets fördelning

Stockholm city 39
Skärholmens 33centrum
Skellefteå 34

Kvinnor 56
Män 50

årYngre 14-30 37
Medelålders 35
Äldre år50-91 34

Förgymnasial utbildning 45
Gymnasial utbildning 30
Eftergymnsaial utbildning 31

Röker 28
Slutat röka 35
Aldrig rökt 43

Totalt 106

Storstadsornrådena klartär överrepresenterade i totalen.0

Yngre är överrepresenterade bekostnad äldre.0 av

Förgymnasial utbildning underrepresenterat främstär och gymnasial0
utbildning underrepresenterat.

Resultaten

Knappt hälften tänker Marlboro-cigaretter någoti första hand färreoch0
Blend-cigaretter.

Samtidigt tänker knappt hälften Marlboro-kläder i första hand medan0
bara tredje tänker Blend-glasögon. sågVar fjärde Blend-var som

tänkte förstai hand segling, fritid,annonsen sommar.

Var tredje tänkte klädersolglasögon efter tilläggsfrågani andra hand0
och femte tänkte tobak.var

De tänkte tobakmest0 grupper som var:
i citypersoner-

män-
med högre utbildning ochpersoner-

icke rökare.-
.

De tänkte klädersolglasögonmest0 grupper som var
förortsbor-
norrlänningar och-

förgymnasialmed utbildningpersoner-
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Diagram 1 Vad tänker I första pådu hand när här Marlborodu denser annonsen

ITobAk DKIAdorDAnnnI

Alla I J44 7

City 1-
Faran I01

Norrland I I53 12

Kvmnor I I48 13
Min

Yngre I I49 5
Modalåldor: [SI:g

Amra I IU 12

Forgymnasml I jj 9
Gymnasial IS]43

EMVQYMHBSII -

Röker I Jä n
Slum JI40 9

Aldrigrökt 44 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 50% 70% 00% 90% 100%

Diagram 2 Vad tänker I första pådu hand när du härden Bendser annonsen

AIII l J:u 25

City a
Faran I Jao 27

Norrland I J35 32

Kvnnnor [ J27
mn J Jao 22

Yngre J I27 32
Maaomaors JJ20 17

Aldre J J47 24

Fovgymnasnal J J40 33
Gymnasm n

Elzevgymnasuau l Jza 23

Rekar JJ32 35
Sluta Jl37 v7

Along 4lren 3a 23

0% 10% 30% 100%20% 40% 50% 60% 80% 90%70%
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författningssamlingKonsumentverkets

ISSN 0347-804l

1986:KOVFS 2

från trycketUtkomRiktlinjer för marknadsföring tobaksvarorav 1986l0 septemberden

Konsumentverket KOV utfärdar enligt sin instruktion l986:629 föl-
samrådjande riktlinjer har utarbetats efter med Socialstyrelsen.som

l Syfte och omfattning

Dessa riktlinjer1.1 de hittillsvarandeersätter riktlinjerna för mark-nya
nadsföring tobaksvaror KOVFS 1979:7 och har tillkommit i syfteav
att

dels främja enhetlig följdriktigoch tillämpning föreskrifternaen av
måttfullhetsärskild innehállsdeklara-varningstext ochsamtom om

tion enligt lagen l978: 764 med vissa bestämmelser marknadsfö-om
ring tobaksvaror tobaksreklamlagen. bilagaav se

dels markera förtydligaoch den skärpta tolkning dessa reglerav
årriksdagen 1986 önskvärd.ansettsom vara

Till grund för tobaksreklamlagen såsomAnm. ligger. påpekats av
lagutskottet tvåLU [98586: 13. huvudprinciper. nämligen

de befolkningen använder tobakstoraan grupper av som
måste ändamålsenligai tillgångformer till relevant produk-
tinformation och

med hänsyn till hälsoriskerna vid tobaksbruk starkatt en
begränsning återhållsamhetoch stark krävs i företagens uppträ-

pådande marknaden.
Riktlinjerna skall1.2 vägledande för all marknadsföring tobaks-vara av

frånmärkesvara näringsidkare till konsumenter inom landet.vara
Bestämmelserna i riktlinjerna såledesomfattar marknadsföringäven

tobaksvara tillsammans med eller tjänst samannonse-av annan vara
ring och andra samaktiviteter. Som marknadsföringsmedel betraktas

förpackningsdekoräven och förpackningsutformning. Reglernaannan
såvälomfattar valet marknadsföringsmedel marknadsföring-av som

presentation i ord och bild.ens

[överensstämmelse1.3 tobaksreklamlagenmed omfattar riktlinjerna inte
marknadsföringsåtgärd riktas huvudsakligen till näringsidkare isom
deras egenskap tillverkare eller distributörer tobaksvaror.av av ex.
annonsering i vissa facktidskrifter inom tobaksbranschen.

Riktlinjerna1.4 kompletteras vad gäller marknadsföring i och vid tobak
butiker och andra säljställen särskild överenskommelseav en om
L&#39;II(7ÅU(&#39;1&#39;I&#39;((&#39;l&#39;Uli&#39;åavsnitt 8 mellan sidan KOV och andra sidanena



Bilaga 3174 SOU 1995:114

Riksför-KOVFS ServicehandelnsTobaks- och1986: Köpmannaförbund,2 Sveriges
KioskLivsmedelshandlareförbund. RiksförbundetSverigesbund,

Petroleumhan-Riksförbund,KIGA, Sveriges KioskägaresGatukök
Konfektyrhandlareförbund,FruktRiksförbund, Sverigesdelns

Kooperativa Förbundet.RestaurangförbundHotell-Sveriges samt

Definition och tolkning

cigarrer,cigariller,riktlinjer cigaretter,tobaksvaror i dessaMed2.1 avses
jämförliga produkter inne-och andrapiptobak, tuggtobak somsnus,

håller tobak.

bok-lojalt efter anda ochoch tillämpasriktlinjer skall tolkasDessa2.2
Åtgärder innefattarfrån sida.marknadsförande företagsstav. som

fårkringgående förekomma.riktlinjerna, inteav

måttfullhetsärskildBedömningskriteriet

kriterietutgångspunkt sär-vid tolkningen tillämpningenochEn3.1 av
marknadsföringenmåttfullhet tobaksreklamlagenskild i är, att av

så så möjligt främjar ökatliteskall utformas dentobaksvaror att som
motverka, detobaksbruk. Särskilt angeläget har attattansetts vara

pâverkas till tobaksinte tobak i synnerhet ungdomarbrukarsom --
debut.

marknadsföringsåtgärder fårinteuttryckligenI lagen3.2 att varaanges
får till brukpåträngande inte hellereller uppsökande och uppmana av

särskiltfår elleraggressiva, övertalandetobak. enlighet med dettaI
marknadsfö-åtgärder iinte förekommauppmärksamhetsväckande

åtgärder vädjar till känslor ochtobaksvara. Inte hellerringen somav
får bild skall begrän-förekomma. Framställning i ochstämningar text

fakta själva dess egenskaper.till relevanta och presentevaranomsas
i saklig form ovidkommande inslag.rade utanen

Otillåtna marknadsföringsåtgärder

måttfullhetsärskild förFör enligt avsnitt skall säkras och3att att
fårtobaksdebut särskilt bland ungdomar inte skall uppmuntras,- -

åtgärderföljande marknadsföringinte vidtas i samband med av
märkesvara:

åtgärdDirektreklam direkta eller innebär hänvän-annan som en
delse till konsument;

påb biografReklam eller teater;
Reklam via etermedier, jämförliga medel;c kabel eller

påd Utomhusreklam, affischering vid allmän plats,inbegripet eller
påi eller trañkmedel,allmänt i vänthall liknande;eller
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områdeReklam inom där före KOVFSär öppet 1986: 2sportevenemang som
gårallmänheten stapeln;av

påif Annonsering sporttidning eller sportsida i dagspress:
vårdinrättning:Reklam inom sjukhus ellerg annan

Annonsering i tidningh eller tidskrift huvudsakligen behand-som
friskvårdsfrågor;hälso- ochlar

i iAnnonsering tidning läsckrets till tredjedel beståränvars mer en
år;ungdomar under 20av

på fram-j Annonsering baksidaeller till populärpresstidning eller
jämförlig publikation;

k Reklam inom lokal huvudsakligen besöks ungdomarsom av un-
år:der 20

Reklaml inom skola eller utbildningsanstalt;annan
Demonstration eller provutdelning tillm denän ärannan som

årminst färd20 och i med köpa tobaksvara:är att
Presenterbjudande förmån köptvång ellern separat kost-utan
nad:
Lotteri ellero reklampristävling;
Rabattmärkeserbjudandep eller därmed jämförligt erbjudande;
Kombinerat får sådantq utbud dock utbud ske med tobakstillbe--
hör obetydligt värde.av

Annonsutformning

Allmänt
måttfullhetKravet särskild5.1 enligt avsnitt innebär3 att annon-

helhet skall återhållsamhet.präglas stark relevans ochsen som av
såledessaklighet. Vid bedömningen skall den totala ytanstorleken

kompositionen layouten olika element beaktas dvssamt av samspe-
let mellan färgsättning. illustration. rubriker. Socialstyrel-text samt

varningstext.sens

Särskilt angeläget5.2 Socialstyrelsensär varningstext, enligtatt som
ingåtobaksreklamlagen skall i för tobaksvaror, framträder välannons

synlig vid flyktig läsningäven jämför pkt 5.9.en av annonsen.

formalAnnonsyru
fårl dagstidning inte5.3 för tobaksmärke elleren annonser samma

markesvariant inbegripet varningstext i ochuppta yta etten som- -
tidningsnummer överstiger 1000 spaltmilli-sammantagetsamma ca

l populärpresstidning ellerjämförlig fårtidningmeter. en motsvaran-
de inte överstiga 34 sida.yta

Om flera5.4 tobaksmärken eller märkesvarianter gällersamannonseras.
respektive angiven maximiyta den Annon-annonsytan.gemensamma

får inte och tidningsuppslag låtasör införaett församma annonser
olika tobaksmärken mycket likaär varandra cigarett medlt.som ex.
respektive mentolsmak.utan
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KOVFS 1986: 2 färgsättning och illustrationerKomposition,
Kompositionen layouten liksom färgsättningen5.5 skall präg-av annons

måttfullhet fårlas särskild saklighet på sådantoch och inte utförasav
påträngande.med fog kan uppfattassätt att annonsen som

fårIllustration omfattainte5.6 verklighetstrogen vidän behov iannat
färg avbildning förpackningen och själva produkten t.av av ex. en

får återgescigarett, cigarr. Förpackningen i högst naturlig storlek,en
medan bild produkt eller fårproduktdetalj filter förstöras,t.av ex.

sakliga skäl finns för detta.om
Bakgrunden iskall enda i dagspress endast i dentonvara en -

svartvita skalan föreställande eller dekorativa element,utan-
eller skuggor. Varumärke eller därmed jämförligt kännetec-nyanser

får återgesken vid sidan bild produktenförpackningen.även om av

Rubriker och textannan
påtagligaUppmaningar till tobaksbruk, värdeomdömen och hänvis-

fårningar till säljresultat och liknande inte förekomma. Uttalanden
från fårintygeller privatpersoner inte Blomsterspråk,användas.

yvighet och skönlitterära vändningar skall undvikas. Rubrik- och
får slående.textlayout inte framträdande ochvara

får innehållaFramställning i inte saklig informa-äntext annat rent
tion om:

Produktens beskaffenhet och egenskaper t.ex. art, typ. samman--
användningsområde,sättning. smak, styrka:

Produktensråvarans tillverkningsort-land:ursprung,-
Förpackningens beskaffenhet och egenskaper;-
Produktens pris:-
Tillverkareimportörsäljställe.-

Socialstyrelsens varningstexter
sådanförl tobaksvara skall5.8 varningstext användas Soci-annons som

alstyrelsen särskilt anvisat -jämför bilaga 2. Vid upprepad annonse-
ring tobaksvara. för vilken styrelsen fastställt flera olika varnings-av

skall byte månadvarningstext ske minst i dags-texter, av varannan
månadminst fjärde såoch i populärpress. samtligaatt texterpress var

måni möjligaste blir använda.

sådant sådanVarningstexten skall5.9 och placering,utrymme ut-ges
ocksåformning färg,och den endast flyktigt delatt tarsom av annon-

undgårimligen inte kan uppmärksamma varningstexten. Den-attsen
skall framträda lika synligväl rubrik eller huvud-na som annonsens

illustration.
Varningstexten skall minst 20% fåroch inte iuppta annonsytanav

något småannonserfall i mindre föreskrivet förvadgöras än ärsom
förpackning.produktens

återges påVarningstexten skall i vit botten. Den bör placeras isvart
ingånedre högra del alltidoch skall integrerad delannonsens som en

får vid påDen behov uppställning änav annonsen. ges en annan
förpackningen flera och kortare rader.t. ex.
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KOVFS 19863 2Innehållszeklarttrion
Socialstyrelsen har föreskrivit förpackningOm för tobaksvara5.10 att av

innehållsdeklaration.slag skall försedd medvisst skall dennavara
återges i jfr 3 § tobaksreklamlagen.även Annonsörenannonsen

för vederhäftigheten i deklarationen. och denna skallansvarar presen-
på sådant i det inte finns risk läsarensättteras att att trorl annonsen.

står innehållet.Socialstyrelsen föratt

6 Förpackningsdekor

fårFörpackningsdekor omfatta föreställande bild. hårtdenna arom
stiliserad.

7 Distributionsfordon

På fordon eller andra transportmedel. används vid distributionensom
fårtobaksvaror, firma och varunamnvarumärke detav anges. om
måttfullhetsärskild påsker med och icke dominerande sätt.ett

Åtgärder på8 säljställe

På säljställe saluhållsdär tobaksvaror tobaksbutik. kiosk.t.ex.-
servicebutik. dagligvarubutik, butik i terminal för internationell trafik,

får marknadsföringsåtgärd för tobaksvaror förekomma.restaurang -
förutsättningunder påden uppfyller måttfullhet.kraven särskildatt

Jämför beträffande utomhusreklam pkt d.4
Närmare anvisningar vad härvid skall iakttas finns i denom som

egenåtgärderöverenskommelse i pktnämns l.4.om som

9 iakttagande riktlinjernaav

Ansvaret för riktlinjernas åvilarföljs tillverkare.regler importöratt
eller näringsidkare marknadsföringsåtgzirtlvidtar för to-annan som
baksvara anställd hos näringsidkaren påoch handlarsamt annan som
näringsidkarens vägnar.

Dessa riktlinjer träder i kraft den 1987 förIjunuztri med undantag
regeln distributionsfordon, vilken träder i kraft den Ijuli N87.om

Laila Freivalds

Lars Waesterberg
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följsriktlinjerna intehänder1986: VadKOVFS 2 om

marknadsföringsnämnd kommer fortlö-Tobaksbranschföreningens att
i Sverige.följa marknadsföringen tobaksvaror Jämte Konsu-pande av

riktlinjerna iakttas.mentverketKO vakar reglerna i Nämndenden över att
ocksåefterhand all tobaksreklam i landet. Den kangranskar i tolk-göra

förbundit följasig nämndens anvisning-ningsuttalanden. Företagen har att
ar.

Frågor marknadsföring sáljstallct kommer i förstagäller hand attsom
egenåtgär-branschorgan skall fördet särskildabehandlas som svaraav

detaljhandeln enligt överenskommelsen mellan Konsument,-inomderna
organisationer jämföroch detaljhandelns pkt 1.4.verket

fårstår eller inte uttryck fördet i riktlinjer skall dettaNär är ett att
nödvändigtKonsumentverket det eller särskilt angeläget mark-attanser

utformas enligt riktlinjerna. Om skall-regel inte följs.nadsföringen en
l normalfalletverket ingripa. sker detta verketkommer att attgenom

följerföretag inte riktlinjerna. Verket räknar med ikontaktar det attsom
uppnå sådana Omfall rättelse kontakter. kontak-flesta kunnade genom

till kan Konsumentombudsmanneninte leder godtagbart resultat.terna
marknadsföringslagen föra företa-komma med stöd talanKO att motav
utfärda förbuds- informationsföre-Marknadsdomstolen eller k. elleriget s.

läggande.
står bör bör fördet i riktlinjerna eller inte detta uttryckNär ar ett

lämpligt marknadsföringen utformasKonsumentverket det attatt anser
följsriktlinjerna. Om bör-regel inte Konsumentverket ienligt prövaren

sådantfinns försärskilt fall det anledning verket ingripa. Ettvarje attom
alltid förhandlingskontakter i eller form.ingripande sker genom en annan

upplysningar riktlinjer finns i Konsumentverkets broschyrNärmare om
riktlinjer.Konsumentverkets
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KOVFS 1986: 2

Bilaga l

Lag 1978: 764SFS
bestämmelser marknadsföringmed vissa tobaks-om av från trycketUtkom

varor; dec. 1978den 5

utfärdad 30 november 1978.den

beslutEnligt föreskrivs följande.riksdagens

gäller näringsidkares marknadsföringDenna lag tobaks-l § som avser
och vänder sig till konsumenter.varor som

tillMed hänsyn de hälsorisker förbundna med bruk tobak2 § ärsom av
måttfullhetskall särskild iakttagas vid marknadsföring tobaksvara. Där-av

marknadsföringsåtgärd fårvid gäller särskilt reklam- elleratt annan
påträngandeföretagas eller elleruppsökande tillärsom som uppmanar

tobak.bruk av

vid marknadsföringAnvändes tobaksvara kommersiell§ i3 av annons
påperiodisk skrift skrifteller i vilken tryckfrihetsförordningen ärannan

tillämplig och med avseende ordningen för dess utgivning ärsom
återge sådanjämförbar med periodisk skrift, skall varningstextannonsen

innehållsdeklaration enligtoch lagen 1975: 154 varningstextl ochsom om
innehållsdeklaration på påtobaksvaror skall finnas förpackning.varans

flera varningstexter fastställts för skallHar minst demvaran. en av
återges. Vid upprepad annonsering skall de olika varningstexterna använ-

såvittomväxlande och möjligt i lika omfattning.das stor
innehållsdeklarationVarningstext och skall i framträda tydligtannonsen

återges ändamålsenligi form.och

Handling strider skall tillämpning4 2 eller 3 § vid mark-§ motsom av
nadsföringslagen otillbörlig1975: 1418 konsumenter.motanses vara

kraftDenna träder i den ljuli 1979.lag

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

CarsHadar
Handelsdepartementet

Prop. 197778:178.NU 197879: rskr 197879:30.
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Bilaga 221986:KOVFS

i tobaksannonserVarningstcxter

Allman
återge sådanför lobaksvaratobaksreklamlagen skall§Enligt 3 annons

påvarningslext tobaksvaror1975: l54lenligt lagen lvarningstext l omsom
förpackning.finnasskall varans

varningstexter förbemyndigande fastställtSocialstyrelsen enligthar
Dessa skall enligt Kon-tobaksvaror.till olika slagsförpackningarna texter

cigarettan-annonsering. Förzinvandas xidriktlinjersumentverkets älven
nedan.särskilda regler.galler dock senonser

tydligtalltidmärke skalloch typsnittSocialstyrelsens angesnamn
Även vågformzttle kantlinjerna bördeivarningstextenunder annonsen.

återges.
skall i stallet dessaandra varningstexter.anvisarSocialstyrelsenOm

användas.

FigureImimrøirrci
för cigarettförpack-faststáilltSocialstyrelsen harvarningstextcrdeAv .som

användning i cigarettannonser:anvisat följande förstyrelsenningar har

Tobaksrök innehåller mångaUtsätt ;irhets-inte Dina sido-canceifizinikallandt lnen.amkamrater len drabbar omgiv-denroken. suntirriterande,ichskadligiir finns de mang-ningen. SKOISUfå .üdumSocialstyrelsen Socialstyrelsen

Din kan skadarökning Rök bland bam.inte
inte lin omgiv-andra. Utsätt Rökenirnterarderasluft.

tohaksrök.forning väga E. SocialstyrelsenSocialstyrelsen

iBland kvinnor lung-iirtrafikenomkom 7791985 i
vanligare änsnartdog canceroch minst 8.000 .l beror páhrosteanvçer. Dettobaksrtökning.

röknin enE. gSocialstyrelsen, Socialstyrelsen
P

Röker röker alla.såen Rökning p-pilleroch itohaksrokenDet mesta .l forökar riskenkomhiiiatioiigzir luften ;illa andas.itit .som kvinnor:lagiiåägarkthosmknmg skadaDm kan
är ä.d å. Socialstyrelsenm m.. Socialstyrelsen.
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Älvsäkerhet.Ett renodlatnäringsförbud.N. 40. K.. Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa. behörighetför högskolestudier.U.41 AllmänA.ny-. . Gotlandstrañk.Grön diesel miljö- och hälsorisker.Fi. Framtidsanpassad K.42.-..Lángtidgutredningen1995.Fi. Beskattning.43. SambandetRedovisning Ju.-
Vârdenssvåraval, Aktiebolagets44. organisation.Ju.. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.S. Grundvauenskydd.45. M.av
Muskövarvetsframtid. EffektivareFö. 46. rättssäkerhetstyrning och. Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa. i asylprocessen.A. A.. Pensionsrättigheteroch bodelning.Ju. 47. Tvángsmedelenligt 27 och 28 kap. RB. Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi. polislagen.Ju.samt..Översyn skattebrottslagen.Fi. 48. EG-anpassadekörkortsregler. K.av
Nyall. konsumentregler.Ju. utgifter.49. Prognoser inkomsteroch Fi.över statens

12 Mervärdesskatt förNya tidpunkter kärnavfallsomrádet1995.50. Kunskapsläget M,-. redovisningoch betalning.Fi. Elförsörjning ofred.51. i N.
l3 .Analys Försvarsmaktensekonomi.Fö. 52. Godtrosförvärv stöldgods Ju.av av
14.Ny Elmarknad Bilagedel.N. fred. regleringen.53. Samverkanför Den rättsliga Fö.+
15.Könshandeln.S. uppgift54. Fastighetsbildning förgemensam staten- i i16.Socialtarbete prostitutioneni Sverige. och kommun. M.mot
17.Homosexuell Ettprostitution. S. 55. samlatverksamhetsansvarför asylärenden,A.
18.Konst i offentlig miljö. Ku. 56. Förmåneroch sanktioner
19.Ett säkraresamhälle.Fö. utgifter för administration.Fi.-
20. Utan Sverige. Fö. flygsäkerhets-57. Förslag internationelltstannar ettom
21 Staden i Norrköping-Linköping.Fö. universitetvattenutanvatten.. kunskapsutveckling22.Radioaktiva slår jordbruk i Skåne.Fö. 58. yrkes-ämnen Kompetensochut om-
23.Brist på elektronikkomponenter.Fö. roller och arbetsfältinom socialtjänsten.
24.Gasmolnlamslâr Uppsala.Fö. 59. Ohälsoförsäkringoch samhällsekqnomi
25.Samordnadoch integreradtågtrafik finansieringolika aspekter modeller,-

Arlandabananoch i Mälardalsregionen.Kg. och incitament.S.
26. Underhállsbidragoch bidragsförskott, 60. Kvinnofrid. Del A+B.

Del och Del S.A B. medborgarkontor.C.61. Myndighetsutövningvid
27. Regionalframtid bilagor. C. 62. Ett Skåne.M.+ renat

Översyn28 Lagen vissa internationella stiftelsersanktioner för och ideella63. skattereglernaom av. UD. föreningar.översyn. Fi.en-
29.Civilt bruk försvarets .Klimatförändringar i trañlgpolitiken. K.av resurser-

regelverken,erfarenheter,helikoptrar. Fö. .Näringslivets65 tvistlösning: Ju.
övervakningskameror30.Alkylat och Miljöklassning bensin.M. 66. Polisensanvändning vidav av

3l. Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. M. förundersökning.Ju.
32 IT och verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. 67. Naturgrusskatt, Fi.m.m.. Förslagtill samverkansformer.Ju. 68. lT-kommissionens 1995-96.SB.arbetsprogramnya
33. förErsättning ideell skadavid personskada.Ju. 69.Betaltjänsten Fi.
34 för.Kompetens strukturomvandling. 70. Allmänna kommunikationer för alla K.A. -
35. Avgifter inom handikappomrádet.S. Förslag för7l. Behörighetoch Urval. till reglernya
36. Förmåneroch sanktioner samladredovisning. antagningtill Universitetoch högskolor. U.en-

Fi. för katastrof-72. Svenskainsatser internationell och
37. Várt dagligablad stöd till svenskdagspress. flyktinghjälp. förslag.Ku. Kartläggning. analys och-
38. Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial Fö.-

yrkesutbildning. U. 73. Ett aktiebolagför universitetservicetill och
39.Somereflections SwedishLabourMarket högskolor U.on m.m.

Policy. A. 74. Lägenhctsdata.Fi.
utländskaNågra forskares 75. Svenskflyktingpolitiksvensk i globalt perspektiv. A.syn

arbetsmarknadspolitik. ArbeteA. till invandrare.A..
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77. Röster EU:s 108.regeringskonferens Ny ellag. N.om
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85.Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.Ku.
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Kärnavfall och Miljö. M..91. Ett reformerat straffsystem.Del l-lll. Ju.
92. EG:sarbetstidsdirektivoch desskonsekvenserför

det svenskaregelsystemet.A.
93. Omprövning statligaåtaganden.Fi.av
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Fi.
95.Hälsodataregister Vârdregister. S.-
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ochglobalaátgärdsstrategier.M.
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98. 1990-taletsbostadsmarknad

första utvärdering. N.en-
99. SMHI:s verksamhetsform K.

.Hållbar100 utveckling i landetsfjällomrâden.M.
l0l. Ett utvidgat EU möjligheteroch problem.-

Sammanfattning hearingi augusti 1995.av en
UD.

102.MedborgarnasEU frihet och säkerhet-
Frågor unionenstredje införpelare regerings-om
konferensen1996.UD.

103.Föräldrar i självförvaltandeskolor. U.
104.Skattereformen1990-1991.En utvärdering. Fi.

Åtgärder105.Konkurrensi balans. för ökad
konkurrensneutralitet offentligvid prissättning

N.m.m.
106.Rapporteringsskyldighetför revisorer i finansiella

företag.Fi.
107.Avbytarverksamhetensorganisationoch
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Statsrådsberedningen Gasmolnlamslâr Uppsala.[24]
Civilt bruk försvaretslT-kommissionens avarbetsprogram resurser1995-96. [68] -regelverken,erfarenheter,helikoptrar. [29]l Justitiedepartementet Samverkanför fred. Den rättsligaregleringen. [53]
Svenskainsatserför internationellkatastrof-ochPensionsrättigheteroch bodelning. [8] flyktinghjâlp. Kartläggning, analysoch förslag. [72]Nya konsumentregler.

lT och verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. SocialdepartementetFörslagtill samverkansformer.[32]nya
Vårdenssvåraval.Ersättningför ideell skadavid personskada.[33]
slutbetänkande Prioriteringsutredningen.Sambandet [5]Redovisning avBeskattning.[43]- Könshandeln.[15]Aktiebolagetsorganisation.[44]
Socialtarbete prostitutionen Sverige.iTvángsmedel mot [16]enligt 27 och 28 kap. RB
Homosexuellprostitution. [17]polislagen. [47]samt
Underhállsbidragoch bidragsförskott,Godtrosförvärv stöldgods [52]av
Del A och Del B. [26]Näringslivetstvistlösning. [65]
Avgifter inom handikappomrâdet.[35]Polisensanvändning övervakningskamerorvidav Kompetensoch kunskapsutvecklingförundersökning. yrkes-[66] om-roller och arbetsfält inom socialtjänsten.Vårdnad, [58]boendeoch umgänge.[79]
Ohälsoförsäkringoch SamhällsekonomiNy rättshjälpslagoch andrabestämmelserom olika aspekterpá modeller, finansieringrättsligt bistånd. [81] -
och incitament. [59]Ett reformeratstraffsystem.Del l-lIl. [91]
Kvinnofrid. Del A+B. [60]

Utrikesdepartementet Dokumentationoch socialtjänstregister.[86]
Hälsodataregister Vårdregister. [95]Lagen vissa internationellasanktioner -om Indirekt tobaksreklam.[114][28]översyn.en-

Röster EU:s regeringskonferensom Kommunikationsdepartementethearingmed organisationsföreträdare,debattörer- Samordnadoch integreradtågtrafikoch forskare. [77]
Arlandabananoch i Mälardalsregionen.EU [25]regeringskonferensen1996om Älvsäkerhet. [40]institutionernasrapporter- FramtidsanpassadGotlandstrafik. [42]synpunkteri övriga medlemsländer.[80]- EG-anpassadekörkortsregler. [48]EU-kandidater 12 länder kan bli EU:ssom- Klimatförändringar i trafikpolitiken. [64]medlemmar. [83]nya
Allmänna kommunikationer för allaEtt [70]utvidgat EU möjligheteroch problem. -- Finansieringslösningarför Göteborgs-Sammanfattning ochhearingi augusti 1995. [101]av en
Dennisöverenskommelserna.[82]MedborgarnasEU frihet och säkerhet- SMHI verksamhetsform [99]Frågor :sunionenstredje pelareinför regerings-om
Svensksjöfart näring för framtiden.konferensen1996. [102] -
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Frågor unionensandrapelareinför regerings-om Finansdepartementetkonferensen1996. [lll]

Grön diesel miljö- och hälsorisker. [3]-Försvarsdepartementet Lângtidsutredningen1995. [4]
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9]Muskövarvetsframtid. [6]
Översyn skattebrottslagen.[10]Analys Försvarsmaktens avekonomi. [13]av
Mervärdesskatt Nya tidpunkter förEtt säkraresamhälle.[19] -
redovisningoch betalning. [12]Utan Sverige. [20]stannar
Förmåneroch sanktioner samladStaden redovisning. [36][21] envattenutanvatten. -Prognoseröver inkomsterRadioaktiva och utgifter.statens [49]ämnenslår jordbruk i Skåne.[22]ut

Brist elektronikkomponenter.[23]
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Prognoser inkomster utgifter. flyktingpolitik i globalt perspektiv. [75]över och [49] Svenskstatens
Förmåneroch sanktioner till invandrare.[76]Arbete

utgifter för administration. arbetstidsdirektivoch desskonsekvenserför[56] EG:s-Översyn skattereglernaför stiftelser regelsystemet.[92]och ideella det svenskaav
föreningar. [63]

KulturdepartementetNaturgrusskatt. [67]m.m.
Betaltjänster.[69] offentlig miljö. [18]Konst i
Lägenhetsdata.[74] Várt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-Försäkringsrörelsei förändring [87] Kulturpolitikens inriktning. [84]
Svenskari EU-tjänst.[89] i korthet. [84]Kulturpolitikens inriktning -Omprövning statligaåtaganden.[93] kulturpolitik 1974-1994.[85]Tjugo årsav
Pcrsonalavveckling,utbildning och beskattning.[94]

NäringsdepartementetSkattereformen1990-1991.En utvärdering. [104]
Rapporteringsskyldighetför revisorer i finansiella näringsförbud.Ett renodlat [l]
företag. [106] Bilagedel. [14]Ny Elmarknad +
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Förslag internationelltflygsäkerhets-ett konkurrensneutralitetvid offentlig prissättningom m. m.
universitet i Norrköping-Linköping. [57] [105].Behörighetoch Urval. förFörslagtill regler ellag. [108]Nynya
antagningtill Universitetoch högskolor. [71]

CivildepartementetEtt föraktiebolag servicetill universitetoch
högskolor [73]m.m. framtid bilagor. [27]Regional +
Föräldrar självförvaltandei skolor. [103] medborgarkontor. [61]Myndighetsutövningvid
Likvärdig utbildning lika villkor. [109]

MiljödepartementetViljan och viljan förståatt veta att -
Kön, kompetensoch den kvinnovetenskapliga Miljöklassning bensin. [30]Alkylat och avutmaningeni högreutbildning. [110] miljöklassystemi EU. [31]Ett vidareutvecklat
Friståendegymnasieskolor.[113] Grundvattenskydd.[45]

kärnavfallsområdet1995. [50]KunskapslägetJordbruksdepartementet uppgift förFastighetsbildning staten gemensam-Den brukademångfalden.Del 1+2. [88] och kommun. [54]
Avbytarverksamhetensorganisationoch Skåne.[62]Ett renar
finansiering. [107] Kärnavfall och Miljö. [90]

förändras. hotbildJordensklimat En analysav.Arbetsmarknadsdepartementet átgärdsstrategier.[96]och globala
Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2] snöskotrar. [97]Miljöklassningny av-
Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7] [100]Hållbar utveckling i landetsfjällomráden.
Kompetensför strukturomvandling.[34]
Somereflections SwedishLabourMarketon
Politik 1391
Några forskaresutländska svensksyn
arbetsmarknadspolitik. [39]
Effektivare styrningoch rättssäkerhet
i asylprocessen.[46]
Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.[55]




